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RESUMO 
 

  
A pesquisa tem como objetivo geral, analisar a percepção de médicos e enfermeiros sobre o 

seu preparo para o enfrentamento de situações de morte e morrer de pacientes. O estudo é 

descritivo de abordagem qualitativa, realizado em um Hospital público do município de 

Aracaju-SE, com dados coletados de Agosto de 2006 à Maio de 2007, sendo a amostra 

composta de 85 médicos e enfermeiros. Para a coleta utilizou-se um questionário construído 

com base em entrevistas realizadas em um primeiro momento da pesquisa. Após a análise de 

conteúdo foram estabelecidas categorias empíricas. Os profissionais apresentaram diversos 

conceitos acerca da morte e do morrer, muitas vezes considerando os dois fenômenos como 

únicos. Em maioria, 70,58%, dos sujeitos pesquisados consideraram-se parcialmente 

preparados para o enfrentamento da morte de seus pacientes. Vários sentimentos foram 

expressos pelos pesquisados diante da iminência de morte de um paciente. Aspectos como 

idade, estado de saúde e sexo do paciente foram considerados fatores que influenciam no 

enfrentamento. Dos respondentes, 64,70% relataram que experiências pessoais anteriores 

podem influenciar o lidar com a morte. Quanto ao preparo, 82,35% afirmaram não terem 

recebido nenhum preparo para lidar com a morte durante a graduação, sendo que 90,58% 

acreditam em futuras melhorias do ensino dos profissionais para o tema, acreditando que uma 

maior discussão do tema poderia ajudá-los nesse processo. Diante dos resultados apresentados 

conclui-se que os profissionais de saúde sentem-se angustiados ao falar sobre a morte de seus 

pacientes, têm dificuldade de aceitá-la e acreditam que o tema Morte e Morrer deve ser mais 

debatido durante sua formação. 
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ABSTRACT 
 
 
The research has as objective general to analyze the perception of doctors and nurses on its 

preparation for the copping of situations death and to die of patients. The study he is 

descriptive of qualitative approach, fulfilled in a public hospital of the Aracaju-SE city, with 

collected data of August of 2006 to the May of 2007, being the composed sample of 85 

doctors and nurses. For the collection a constructed questionnaire was used on the basis of 

interviews carried through in the first phase of the research. After the content analysis had 

been established empirical categories. The professionals had presented diverse concepts 

concerning the death and of dying, many times considering the two phenomena as only. In 

majority, 70.58%, of the searched citizens had been considered partially prepared for the 

copping of the death of patients. Some feelings had been express for the searched ones ahead 

of the imminence of death of a patient. Aspects as age, been of health and sex of the patient 

had been considered factors that influence in the confrontation. Of the respondents, 64.70% 

had told that previous personal experiences can influence dealing with the death. How much 

to the preparation, 82.35% had affirmed not to have received no preparation to deal with the 

death during the graduation, being that 90.58% believe future improvements of the education 

of the professionals for the subject, believing that a bigger quarrel of the subject could help 

them in this process. Ahead of the presented results one concludes that the health 

professionals feel themselves overwhelming to speech on the death of its patients, they have 

difficulty to accept it and they believe that the subject Death and To die must more be debated 

during its formation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
A morte é, talvez, o evento biológico que mais desperta a atenção dos seres vivos 

devido ao contexto misterioso e principalmente ao tabu que cercam o tema. Mas, até que 

ponto a morte pode ser considerada um acontecimento meramente orgânico? Atualmente a 

idéia de finitude da vida é inserida num conjunto de fatores sociais que têm o ambiente 

hospitalar como cenário habitual para acontecer.   

Historicamente o assunto em questão é bastante polêmico gerando ansiedade e 

medo nas pessoas, se na sociedade adquire diversas perspectivas, nos hospitais e 

estabelecimentos de atenção à saúde em geral, as suas nuances são bem acentuadas devido a 

proximidade e freqüência de situações de “morte e morrer”. 

Como relata Kovács (2002) o que diferencia as pessoas em geral em relação aos 

profissionais da área de saúde é que na vida destes, a morte faz parte do cotidiano e pode se 

tornar sua companheira diária de trabalho. A questão é: será que os profissionais de saúde 

estão preparados para lidar efetivamente com a idéia de finitude da existência humana? 

Percebe-se, na prática, a dificuldade de enfrentamento destas situações, 

principalmente entre médicos e enfermeiros, que lidam mais freqüentemente com o problema, 

e que têm, entre suas exigências profissionais a de assistir pacientes e familiares; que lidam 

com o dilema de preservar a vida, sem entretanto possuir o poder de controlá-la; e que diante 

destas situações se sentem frustrados, impotentes e sofridos pelo não alcance dos seus 

objetivos. As reações mais comumente observadas são a fuga, a negação, ou outros 

mecanismos de defesa.   

Entende-se que a formação profissional prioriza a vida, exige a cura, a 

responsabilidade diante do bem estar, sem preparar seus agentes para as adversidades deste 

processo. Para Martins (2001) é como se de repente ocorresse o confrontamento com o avesso 

- a perda, a finitude, a morte. 

Cada vez mais as inovações tecnológicas e sua incorporação no cotidiano da 

medicina têm contribuído para um aumento das chances de sobrevida dos pacientes, 

desfazendo algumas diferenças nos parâmetros vida e morte e garantido aos profissionais da 
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área uma chance maior de avaliação das condições e do prognóstico do paciente. Se por um 

lado isso ocorre de forma tranqüila e positiva quando o paciente tem um bom prognóstico, por 

outro lado a modernidade gera ansiedade e conflito no profissional quando este se depara com 

um paciente fora das possibilidades terapêuticas de cura, o médico e o enfermeiro se 

questionam até quando devem parar de lutar pela vida a qualquer custo e deixar que ela siga 

seu rumo natural em direção à morte.   

À medida que toda essa tecnologia é introduzida, e ao passo que se conseguem 

melhorias nas condições de saúde com o aprimoramento técnico científico da assistência, 

refletir sobre a condição mortal do ser humano, bem como seus reflexos sobre as pessoas com 

ela envolvidas, torna-se uma necessidade. Algumas pesquisas relatam que toda tecnologia 

atualmente utilizada pode causar uma distorção de visão dos limites da vida por parte dos 

profissionais envolvidos (PESSINI, 2001). 

Diante do exposto a pesquisa aborda, partindo da perspectiva do profissional, a 

problemática da formação do médico e do enfermeiro para o enfrentamento diante do 

processo da morte e do morrer.  

Estes, como quaisquer outros profissionais, têm seu perfil estabelecido de acordo 

com os conceitos assimilados durante o período acadêmico em associação com 

conhecimentos adquiridos extra-academia e com valores próprios do seu “eu”. 

A questão da abordagem do processo morte/morrer é extremamente complicada e 

desgastante para o profissional de saúde, pois gera no mesmo, sentimentos contraditórios e na 

maioria das vezes nunca experimentados. Uma dessas emoções é o fato de cair por terra toda 

a sua “onipotência”, e de acordo com Angerami-Camon (2002, p. 110) ele se sente aflito com 

a idéia de não poder competir com a corrida invencível do tempo, tendo como fracasso 

tangível a impossibilidade de cura do paciente, ou seja, ele não está exercendo o princípio de 

preservação da vida, razão do seu trabalho. 

Outro sentimento gerado no profissional vem da sua essência enquanto ser 

humano, que é o medo de encarar a morte do outro, pois quando o fizer estará também 

assumindo a consciência de sua própria mortalidade (KÜBLER-ROSS, 2000). 

Uma pesquisa que enfoca o profissional de saúde diante do processo de morte e 

morrer poderia ser realizada a partir de vários aspectos, como por exemplo, delimitando-se a 

estudar somente determinados grupos, teoricamente mais susceptíveis a este evento, como 

aqueles que trabalham em unidades de cuidados intensivos. 
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Entende-se, entretanto, que os profissionais da área hospitalar, de uma maneira 

geral, estão susceptíveis à problemática, e desta forma pensou-se em incluí-los 

independentemente de seu setor de trabalho, priorizando os seguintes questionamentos: 

 Qual a percepção de médicos e enfermeiros acerca de seu preparo para o enfrentamento 

das situações da morte e do morrer? 

 Quais são as formas de enfrentamento mais freqüentes diante destes eventos? 

 Quais são os fatores que contribuem para este enfrentamento? 

Acredita-se que um maior investimento de estudos nesta área, poderia auxiliar os 

profissionais a enfocar determinados pontos de sua formação acadêmica e processual, com a 

finalidade de discutir a questão e ajudá-los a enfrentar o processo morte e morrer de uma 

melhor forma, auxiliando o paciente e sua família a atravessar, com dignidade, este momento 

único. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Geral: 

 

  Analisar a percepção de médicos e enfermeiros sobre o seu preparo para o 

enfrentamento de situações de morte e morrer de pacientes. 

 

2.2 Específicos : 

 

• Identificar significados de “morte” e “morrer” para os profissionais da amostra; 

• Conhecer a percepção destes profissionais acerca do seu preparo para lidar com 

situações de morte e morrer de pacientes; 

• Identificar suas formas de enfrentamento; 

• Verificar quais os fatores que contribuem para este enfrentamento; 

• Conhecer aspectos da formação que possam ter contribuído positiva ou 

negativamente para este preparo. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

PERCEPÇÕES E SIGNIFICADOS ACERCA DA MORTE E DO MORRER 

As percepções e significados sobre o tema em questão abrangem dimensões 

técnicas, científicas e jurídicas, sem é claro, esquecer suas nuances de natureza cultural e 

filosófica. 

A morte pode ser conceituada por diversos aspectos: a morte clínica e total 

abrangendo o ponto de vista somático, que não possui grandes problemas à sua conceituação e 

pode ser constatada por um profissional médico; ou podemos partir para um estabelecimento 

de significados do ponto de vista psicossocial onde existem inúmeras representações. 

Segundo Ferreira (2002, p. 07) a morte é: 

Um acontecimento real que ocorre quando um ou mais órgãos vitais param 
de funcionar e suas funções fisiológicas não podem mais ser estabelecidas, 
tornando-se incapazes de superar nossas necessidades de oxigenação, 
nutrição, hidratação, manutenção da temperatura corporal, excreção, entre 
outros. 

Esta definição constata a já relatada morte clínica, que também é definida por 

Kovács (2002, p. 11) como: “Um estado no qual todos os sinais de vida (consciência, 

reflexos, respiração, atividade cardíaca) estão suspensos, embora uma parte dos processos 

metabólicos continuem a funcionar.”A autora citada ainda refere conceituação para morte 

total relatando que esta ocorre quando se inicia a destruição das órgãos alvo (cérebro, rins, 

fígado) passando depois às outras estruturas do corpo humano. 

A abordagem biológica do conceito de morte é percebida diferentemente por 

diversos autores.  Para Smeltzer; Bare (2002) morte está relacionada ao comprometimento de 

um órgão importante da homeostase, então a morte pode ser definida como a cessação das 

atividades do coração e dos pulmões, estruturas vitais e principais ao equilíbrio corpóreo. 
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Kestemberg et al. (1992) relatam que com o advento dos transplantes cardíacos, há 

uma mudança na definição de morte e o estabelecimento do momento exato de sua 

ocorrência. Este momento deixa de ter relação direta com a parada cardíaca e passa a sê-lo 

tendo como referência a atividade cerebral. 

Segundo a mesma autora (p. 262) o homem é considerado clinicamente morto, 

diante da morte irreversível do cérebro, mesmo que o coração continue pulsando,podendo-se 

então falar em vida biológica de alguém clinicamente morto. 

Segundo Brêtas et al. (2006) toda essa revisão do conceito clínico de morte, 

definindo-a como morte encefálica, ocorreu devido alguns fatores, dentre os quais: o avanço 

da tecnologia na medicina e a necessidade dos transplantes exigirem órgãos com perfeita 

vitalidade para sua realização. Os mesmos autores ainda afirmam que conceituar a morte 

tendo como base um momento isolado, é ultrapassado, pois a mesma faz parte de um 

processo, não somente biológico. 

Como foi relatado anteriormente, a significação de morte não abrange somente o 

conceito orgânico, estende-se aos aspectos filosóficos, psicológicos e sociais. 

Do ponto de vista filosófico, Heidegger (2001) relata que quando o homem 

contempla sua limitação é que se conscientiza que é finito, que está num horizonte de tempo, 

e esse tempo inicia-se com o nascimento e termina com a morte. O autor acredita que a morte 

constitui-se parte inerente da condição humana. 

Para Boemer (1986) o homem chega à compreensão de sua totalidade quando se 

defronta com a possibilidade de sua própria morte, de não “ser-mais-aí-no-mundo”. 

Geralmente, segundo a autora, esse primeiro encontro ocorre quando se presencia a morte dos 

outros. A autora também cita Heidegger quando relata que a morte não é um ponto final na 

existência e sim um elemento constitutivo dela. 

Diversos autores também fazem relação do significado de morte com a própria 

compreensão da vida, tal como Pinto (1996) que afirma que a morte é o extremo final de um 

fenômeno que é a vida, ou seja, eles são componentes inseparáveis da existência humana. 

Santos (1993) e Angerami-Camon (2002) relatam que a morte é uma condição 

inerente ao ser vivo, certeza que todos deveriam possuir sobre sua existência. 
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Boss apud Chiattone (2001) também compartilha do mesmo sentido ao afirmar 

que: Vida e morte são inseparavelmente unidos e pertencem uma à outra (...) só quando 

continuamos conscientes de nossa mortalidade é que continuamos percebendo que cada 

momento de nossa vida é irrecuperável e, por isso, tem que ser aproveitado. 

Este pensamento é expresso, também por Silva (2001; p.12) quando diz que: viver 

plenamente a vida implica também em aceitar a morte, conviver com ela a cada instante, 

fazer dela uma fiel companheira. Implica na consciência de que morro a cada instante e 

renasço a cada instante. 

Porém, do ponto de vista psicológico, a consciência humana abomina esta idéia de 

morte real; o homem não aceita tranqüilamente a sua finitude. De acordo com Kübler-Ross 

(2002), o ser vivo passa por diversos estágios emocionais característicos ao tomar 

conhecimento de sua terminalidade: negação, ira, barganha, depressão e  aceitação. 

Esses estágios não são didaticamente definidos, não possuem seu exato tempo de 

ocorrência e durabilidade e, dependem de características intrínsecas ao próprio indivíduo que 

vivencia a situação. 

Brêtas et al. (2006) afirma que a essência da angustia humana seria o medo da 

extinção e o medo da morte faz parte desse sentimento. É a angustia da limitação e da 

impotência de não poder fazer nada contra ela. É o antagônico da essência da motivação 

humana, a busca pela vida e da felicidade. 

Do ponto de vista social, a morte interfere no curso normal das coisas, 

questionando as bases normais da sociedade, representando um afastamento do indivíduo da 

convivência humana. Em uma sociedade capitalista onde o homem de massa sobressai e onde 

o que conta é a produção deste indivíduo, a morte realmente deve ser banida do contexto, pois 

afinal, mortos não produzem (KESTEMBERG et al,1992 ).  

A autora acima citada (1992; p.60) complementa relatando que: cada sociedade dá 

a morte a sua resposta. A morte do corpo é a morte do símbolo da estrutura social, é a 

evidência da intropia, é a imposição ao homem de se pensar na finitude. 

E o morrer? o conceito semântico do morrer é apresentado por Ferreira (1998; 

p.325 ) como perder a vida, falecer, findar-se, expirar, parecer.  
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 Boemer apud Araújo (2000) ressalta que apesar dos fenômenos morte e morrer 

serem geralmente tratados como únicos, existe uma diferenciação entre eles. A morte pode ser 

entendida como um fenômeno individual e único.  Ela pode ser acompanhada por outra 

pessoa, mas é vivida apenas por quem está morrendo. Já o morrer, está cercado por sucessivas 

mortes antes da morte final. 

As sucessivas mortes também são mencionadas por Brêtas et al. (2006), onde estes 

relatam que diversas formas de “morte” perpassam o desenvolvimento humano: a ruptura do 

cordão umbilical seria a primeira separação seguida de perdas sucessivas, perda da infância e 

finalmente da juventude ao entrar na terceira idade. 

As representações acerca do processo de morte e morrer variam de acordo com a 

fase da vida do ser humano, ou seja, os conceitos e percepções sobre o tema em questão 

evoluem com o desenvolvimento cognitivo do ser vivo. 

Para Kovács (2002) a morte está presente no desenvolvimento humano desde a 

mais tenra idade. A autora acredita que as ausências momentâneas da mãe são percebidas pela 

criança, nos primeiros meses de vida como mortes. 

Araújo (2000) relata que a ausência, mesmo que temporária, de uma pessoa 

significativa é traumática, principalmente a partir dos seis meses quando ocorre o 

estabelecimento do vínculo mãe-filho e também quando o bebê já reconhece quem são as 

pessoas próximas a ele. 

Outro caráter assumido pela morte no universo infantil é a questão da 

reversibilidade e da temporalidade. Para a criança a morte é reversível, pode ser desfeita; isso 

é assimilado em parte pela elaboração das ausências, relatadas anteriormente. Para Araújo 

(2000) a criança sofre a morte de uma pessoa querida do mesmo modo que sofre quando a 

mãe o deixa para ir ao trabalho, e assim conseqüentemente, espera que o morto retorne da 

mesma forma que sua mãe. 

A reversibilidade também é demonstrada para a criança via televisão e seus 

desenhos animados onde, os personagens sofrem acidentes fatais e retornam como se nada 

tivesse ocorrido (CHIATTONE,2001; KOVÁCS, 2002). 
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Segundo Araújo (2000; p.59): a ocultação da verdade perturba o processo de luto 

da criança e sua relação com o adulto, provocando um sentimento de estar sendo enganada 

ou sendo considerada ingênua, o que pode levar a um sentimento de profunda solidão. 

A fase subseqüente da existência humana denominada adolescência inicia-se com 

a puberdade, mas seu fim ainda não está totalmente definido. Caracteriza-se pelo abandono 

dos pensamentos infantis, por diversas transformações corporais e psicológicas que irão 

construir uma identidade. 

O adolescente tem como lema o desafio, não existindo lugar para o fracasso e para 

a derrota, características que a sociedade atual dá à morte. Ao relatar essa fase Kovács (2002; 

p.05) ainda complementa: como podemos ver, aqui está representada a visão atual da morte: 

fracasso, derrota, incompetência. Devemos admitir que somos uma civilização adolescente, 

onipotente, forte, entretanto com pouca maturidade. 

Na fase adulta existe espaço para responsabilidade e consolidações. Na primeira 

metade muita energia é gasta para construções de projetos de vida idealizados anteriormente; 

para que na segunda metade seja realizado um balanço geral do que foi a existência até aquele 

momento. Ao fazer esta avaliação a morte agora não é algo que acontece somente aos outros, 

mas que pode acontecer conosco também, ou seja, surge a possibilidade da morte trazendo um 

novo significado para a vida (KOVÁCS, 2002; ANGERAMI-CAMON, 2002). 

Na fantasia de muitos adultos ainda podem ser encontradas algumas características 

dirigidas à morte enquanto crianças. A reversibilidade, é algumas vezes apresentada nas 

tentativas de suicídio onde tenta-se  “morrer só um pouco” para chamar a atenção alheia. A 

ligação de culpa pela morte do outro, característica atribuída à criança, também pode estar 

presente no adulto, que racionalmente reconhece que não é assim (KOVÁCS, 2002). 

Kübler-Ross (2002) relata que alguns vestígios do sentimento de culpa pela morte 

de um ente querido podem ser vistos diariamente nos corredores dos hospitais. A autora 

(p.08) diz que: se alguém se aflige, bate no peito, arranca os cabelos ou se recusa a comer é 

uma tentativa de autopunição para evitar ou reduzir o esperado castigo pela culpa assumida 

da morte do ente querido. 

A definição de velhice varia segundo o ponto de referência da pessoa. A idade 

cronológica usualmente aceita pela sociedade é de 65 anos. Esta etapa de vida é a mais 

carregada de preconceitos, a sociedade vê o idoso como alguém que ao invés de contribuir 

está drenando os seus recursos financeiros (SMELTZER & BARE, 1998). 
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Na maioria das vezes toda a ênfase do processo de envelhecimento é colocada na 

morte, ou seja, ao envelhecer as pessoas devem se preparar para morrer. Kovács (2002, p.08) 

ao analisar este fato, questiona: se este período está voltado só para a morte, como alguns 

teimam em colocar, porque é tão longo, maior que qualquer outra fase do desenvolvimento 

humano? 

Rosemberg (1986) coloca que a relação com a morte na velhice depende de 

diversos fatores. A autora resume esses fatores a um único conjunto, satisfação da vida, ou 

seja, quanto mais satisfatória foi a vida do indivíduo, menos ele se preocupará com a morte; 

como se tivesse a idéia do dever cumprido. 

  

TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO SIGNIFICADO DA MORTE E DO MORRER 

 As representações acerca da morte e do morrer variam de acordo com a época 

estudada. Em busca de sua imortalidade, o homem sempre teve preocupação em vencer a 

morte ou pelo menos dominá-la, porém no decorrer da história podemos observar que a 

postura humana diante da morte passou por diversas transformações. 

Araújo (2000) relata, ao citar Torres, que na idade da pedra, precisamente no 

período paleolítico inferior, o homem de Neanderthal acreditava que a morte era uma 

passagem para outra vida, prova disso é que ele enterrava seus semelhantes juntamente com 

todos os seus pertences em uma sepultura rasa. No período Neolítico, construíam-se 

monumentos denominados de “dolmens” que possuíam câmaras funerárias. 

Passando para a época medieval, em seu início o homem não temia a morte, eles 

morriam na guerra ou de doenças e, assim, conheciam a trajetória de sua morte. A morte era 

organizada pelo próprio paciente, sendo esperada no leito. Ela era um ato comunitário, vivido 

coletivamente, todos podiam entrar, inclusive as crianças (KOVÁCS, 2002). 

Segundo Ferreira (2002, p. 16), os rituais podiam demorar dias, e as emoções eram 

expressas de forma clara. Enfim a morte não tinha máscara, não era ocultada, havendo uma 

convivência pacífica. 

Áries (1977) denomina a morte dessa época de “morte domada”, devido à 

familiaridade que os homens tinham com este fato. O que era temido era morrer subitamente, 

prematuramente, sem as devidas homenagens. O autor afirma que o os homens na antiguidade 

aparentavam conhecer mais da vida, aceitando melhor a morte, prova disso seria o fato de 
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que, conhecendo os fatos que a antecediam, realizavam todos os preparativos para ele e para 

suporte de toda sua família. 

O século XIX foi marcado por fortes mudanças na maneira de encarar a morte. Ela 

passa a ser desejada, o que Áries (1977) denomina de "doçura narcótica". Essa é a morte dos 

jovens de rostos corados pela febre da tuberculose. A morte torna-se uma fuga segura da 

decadência e do sofrimento, sendo aguardada com alegria (SANTANA, 2004). 

Com o aparecimento de uma consciência individual, onde os mortos agora serão 

estabelecidos a um juízo final, no qual se fará uma separação dos justos e condenados pelas 

suas ações, esta intimidade do homem com a morte vai decrescendo, dando lugar ao temor da 

morte (ARAÚJO, 2000). 

Como relata Ferreira (2002) “as atitudes do moribundo é que vão anular ou não 

os pecados de toda sua vida”. 

O medo fundamental do homem nesta época relacionava-se como pós-morte, a 

salvação ou a condenação ao inferno. O corpo do morto passa a ser escondido através do uso 

dos caixões, e começa o processo de negação da morte (KOVÁCS, 2002). 

A partir desta ruptura, o homem passa a enfrentar a morte como a destruição do 

corpo e da individualidade. Conseqüentemente na idade moderna a morte tornou-se um 

problema concreto, encarada como um tabu, onde os debates sobre ela são considerados 

mórbidos, as crianças são afastadas, pois a morte representa medo e desespero, tornando-se 

insuportável para elas (KÜBLER-ROSS, 2000). 

Áries (1977) relata que a partir do século XX ocorreu uma significativa mudança 

em relação às atitudes perante a morte nas sociedades ocidentais, onde cada vez mais este 

processo é banido dos discursos cotidianos, sendo afastada, ocultada e temida. 

A sociedade contemporânea rejeita falar sobre a morte, os mortos são considerados 

seres que não produzem, não consomem, ou seja, não correspondem à visão capitalista onde o 

“ser” é desvalorizado em função do “ter” (ARAÚJO, 2000; FERREIRA, 2002). 

O homem, ao negar a morte por imposição do capitalismo, adquire uma falsa 

sensação de poder e superioridade sobre as pessoas, os objetos, a natureza e principalmente a 

vida. Não interessa à sociedade consumista a morte, predominando no lugar do indivíduo o 

homem o homem de massa (CHIATTONE, 2001). 

Com a negação da morte, surgiu a negação da doença, e isso gerou situações 

como: esconder ao próprio paciente a gravidade do seu caso; tratá-lo de forma impessoal; 

evitar emoções provocadas diante da morte de um ente querido ou diante do morrer de um 

paciente fora das possibilidades terapêuticas (ARAÚJO, 2000). 
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A individualidade causada pelo ritmo acelerado dos dias atuais afasta as pessoas 

“produtivas” dos idosos e dos doentes sendo estes tratados isoladamente em ambientes 

impessoais e com técnicas cada vez mais sofisticadas que prolongam a vida. A transformação 

ocorre: os locais reservados para a ocorrência do “evento proibido”, agora, são os hospitais.  

 

A MORTE E O HOSPITAL 

Com este processo de negação e fuga, a morte e o morrer foram retirados do 

espaço domiciliar, sendo transferidos para o hospital, local do saber médico e da concentração 

de serviços. O doente transfere o controle de si (muitas vezes sem ser consultado) para a 

equipe de saúde que passa a decidir pela sua vida e julga o que é melhor para ele (ARAÚJO, 

2000; KÜBLER-ROSS, 2000). 

A morte, segundo Kübler-Ross (2000, p. 9), torna-se... solitária, mecanizada e 

desumanizada. O hospital passa a representar o local ideal para acolher o indivíduo doente, 

o “esconderijo da morte”. 

O hospital faz parte de todo contexto de saúde onde a meta principal é curar, 

manter a vida. As organizações hospitalares comportam-se como verdadeiras empresas (e 

são), e como tais buscam a sobrevivência frente a um mercado capitalista, trabalham com 

indicadores: taxa de ocupação hospitalar, permanência no leito, rotatividade, leitos-dia leitos-

hora...etc. Todos esses números, indicam produtividade e por vezes distorcem o foco principal 

dos hospitais: o homem e a manutenção do seu bem –estar, seja no nascimento ou na morte. 

Segundo Araújo (2000) ao transferir a morte para o hospital, fato este com a 

conivência dos familiares, todo o processo de enfrentamento sofre uma regressão. Neste local 

o paciente recebe novas denominações (fora das possibilidades terapêuticas de cura, paciente 

terminal ou swat negativo- não indicado a reanimação), ficando assim à margem da “filosofia 

de trabalho” nos hospitais. 

 A atual mecanização do homem conduz a uma abordagem técnica da saúde na 

qual a doença é reduzida a uma avaria mecânica e a terapia à manipulação técnica, ocorrendo 

uma despersonalização da morte e da doença (FERREIRA, 2002).  

A incorporação tecnológica cada vez mais crescente na assistência hospitalar 

desde 1930, vem contribuindo significativamente para a impessoalidade do cuidado. Segundo 

Pessini (2001), a presença marcante da ciência e da tecnologia na área da saúde, é a expressão 

concreta do desejo humano de querer assumir o controle de tudo e de mudar todas as coisas, o 

que começa a intervir profundamente na vida de todos, exigindo uma reflexão ética. 
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 É notório que os investimentos aplicados nas últimas décadas em tecnologias 

promoveram intervenções na tentativa de melhorar as condições de vida humana, trazendo a 

cura e/ou a reabilitação para um número cada vez maior de enfermidades. No entanto, apesar 

de trazer conforto e bem-estar ao homem moderno, tem-se percebido que as mesmas também 

podem estar favorecendo um contato profissional-paciente cada vez mais desumano, 

desprovido de vínculos (SALOUM;BOEMER, 1999). 

Pessini (2001) refere-se ao termo "distanásia" que é uma palavra grega que 

significa prolongamento exagerado da morte de um paciente, morte lenta, ansiosa e com 

muito sofrimento. O termo também pode ser empregado como sinônimo de tratamento inútil, 

ou seja, trata-se da atitude médica que, visando salvar a vida do paciente terminal, submete-o 

a grande sofrimento. Nesta conduta não se prolonga a vida propriamente dita, mas o processo 

do morrer. Refere que quanto mais de ponta for a instituição de saúde, tanto mais possível e 

sofisticada pode ser a distanásia. Ressalta que em hospitais de países mais desenvolvidos 

existe uma consciência bem mais lúcida de limite, em nível de investimento tecnológico na 

fase final da vida.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) em seu relatório de 1997 “Vencendo o 

sofrimento, enriquecendo a humanidade” cita algumas prioridades de ação que objetivam 

aprimorar o cuidado, dentre elas: o alívio da dor, a redução do sofrimento, e a previsão de 

cuidados paliativos para os pacientes sem perspectiva de cura. O relatório conclui relatando a 

inevitabilidade da morte e a necessidade de assegurar que isso aconteça da maneira mais 

digna e cuidadosa possível. 

O sofrimento físico e psicológico por qual o paciente passa no final da vida, 

principalmente quando está submetido à terapias fúteis e invasivas, têm sensibilizado alguns 

profissionais do atendimento hospitalar. A crescente atenção de políticas de humanização dos 

estabelecimentos de saúde no país mostra-se como uma alternativa de respeito ao ser humano 

em uma das fases de sua existência, a morte. 

Talvez essa semente da política de humanização tenha sido plantada há algum 

tempo atrás com o advento dos hospices. Esses locais assim foram denominados em analogia 

às hospedarias para o descanso dos viajantes. Historicamente o primeiro hospice foi o de 

Lyon, em 1842, porém é em 1967, na Inglaterra que a assistente social Drª. Cicely Saunders 

abre o St. Christopher Hospice e consolida o atendimento a pacientes fora das possibilidades 

terapêuticas (MELO, 2005). 

Em paralelo a implantação dos hospices ocorre o surgimento da filosofia dos 

cuidados paliativos. Para a OMS (1997):  
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Cuidado paliativo é o cuidado total e ativo de pacientes cuja doença 
não é mais responsiva ao tratamento curativo, quando o controle da 
dor e de outros sintomas (psicológicos, sociais e espirituais) são 
prioridade e o objetivo é alcançar melhor qualidade de vida para 
pacientes e familiares. 

 

A medicina paliativa afirma a vida, encara o morrer como um processo normal, 

não apressa nem adia a morte, procura aliviar a dor ou outros sintomas angustiantes, além de 

oferecer uma rede de apoio aos pacientes e seus familiares a lidar com a doença e com seu 

próprio luto (PESSINI, 2001). 

Porém, mesmo com os avanços citados, é necessário questionar até que ponto a 

formação do profissional de saúde acompanha um novo paradigma de cuidado para preparar o 

futuro profissional para lidar com o humano em seu processo vital; isto inclui a cura, a 

assistência, o conflito, a perda, a dor e a morte. 

 

FORMAÇÃO E PREPARO PARA O ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE MORTE 

E MORRER 

 

O que se aguarda de uma sociedade que nega e abole a morte e o morrer de seu 

cotidiano? Várias coisas, dentre elas a formação de profissionais (que pertencem e foram 

educados nessa mesma cultura!) que também expulsa esses acontecimentos do seu dia-a-dia, 

pois representam a maior certeza do seu fracasso, da quebra no “equilíbrio normal” do 

ambiente hospitalar e promovem uma verdadeira crise existencial para o trabalhador da saúde. 

A morte incomoda e desafia a onipotência humana e profissional, pois os 

profissionais da área da saúde são ensinados a cuidar da vida, mas não da morte. A maior 

parte das grades curriculares dos cursos de Medicina e Enfermagem não contempla uma 

disciplina que trate do assunto de forma não defensiva e tecnicista e que promova discussão 

das subjetividades que o tema possui (BRÊTAS et al., 2006). 

Angerami-Camon (2002) compartilha da mesma opinião ao relatar que a maioria 

das instituições formadoras de profissionais de saúde no país não possuem espaço em suas 

estruturações programáticas para a discussão dessa temática. Dessa forma o profissional ao 

deixar a academia e encarar a morte como possibilidade real, terá que adquirir as condições de 

maneira intuitiva e muitas vezes sem preparo emocional. É certo que a morte é uma 
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experiência única e impessoal, mas uma ausência total de discussões dessa temática 

empobrece a formação do profissional. 

 Quintana et al. (2002) dizem-se surpresos com a contradição presente nos 

currículos de formação dos profissionais de saúde, pois, se a morte é uma constante nestas 

atividades, é de surpreender que, na maioria dos casos, a problemática seja excluída da 

formação, ocasionando, uma abordagem profissional inadequada, a qual faz com que o 

tratamento dos pacientes sem expectativa de cura seja, na maior parte das vezes, 

desnecessariamente sofrido tanto para o doente como para o médico e o enfermeiro. 

 O contato inicial dos estudantes com a morte se dá nas salas de anatomia, onde os 

cadáveres são conhecidos como “peças anatômicas”, são dissecados e divididos em partes, 

mas nunca encarados como seres humanos que um dia tiveram uma história, perteceram a 

uma comunidade, ou seja, foram iguais aos próprios acadêmicos. Qualquer demonstração que 

o futuro profissional tenha sentido isso é logo banida em nome de uma tão propagada 

“neutralidade”. Muitas vezes, é nestes locais que pode ser observado a primeira negativação 

da morte, as piadinhas feitas com as ditas “peças”. 

Bifulco (2006) afirma que as “piadinhas” ou a indiferença do estudante neste 

primeiro encontro são manifestações contrafóbicas, talvez as primeiras reações de defesa dos 

futuros profissionais. A autora refere que isso ocorre porque a manifestação de sentimentos 

não é bem aceita, e na verdade o acadêmico está sofrendo com toda aquela iniciação. 

E assim prossegue, geralmente na Academia, os futuros médicos e enfermeiros só 

irão ter contato com o ser humano por completo, vivo e com suas queixas, após 

aproximadamente dois anos. Quintana et al. (2002) afirma que esse modelo, no qual uma das 

partes não tem voz nem emoções, estimula um afastamento prolongado tornando o estudante 

desvinculado da concepção real de um ser humano. Assim o autor (p.209) afirma: 
    Acreditamos, então, que a escolha do ponto a partir do qual o aluno 
deve iniciar sua caminhada não é aleatória, ela responde a um 
processo planejado (ainda que inconsciente). Uma vez que a grande 
maioria dos professores de Medicina acredita na idéia de que os 
sentimentos atrapalham o bom atendimento, é natural que se pretenda, 
através do curso, ensinar aos alunos a se desprender de suas emoções. 

 

Ao entrar no ciclo profissional, podemos observar as particularidades de cada 

curso. 

Aos estudantes de medicina são colocados bem claramente os dois objetivos mais 

tradicionais que norteiam a prática médica: preservar a vida e aliviar o sofrimento. Pessini 
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(2001) relata que na maioria das vezes não ocorre confronto na aplicação desses dois 

princípios, porém em circunstâncias de doenças terminais eles se tornam conflitantes.   

O primeiro objetivo, preservar a vida, é o que predomina na formação do médico. 

Tecnicista, o caminho de cada médico é, na abordagem da doença grave, fazer o diagnóstico, 

planejar e efetuar a cura específica. Bifulco (2006) refere que essa peregrinação funciona 

como a medida da capacidade de cada médico, é o que faz funcionar o treino da maquinaria 

clínica, segundo a autora.     

Na formação do enfermeiro não é diferente, sua função é assistir o doente, 

promovendo sua recuperação e auxiliá-lo a alcançar a independência naquilo que pode 

realizar sozinho. O enfermeiro é o profissional mais próximo do paciente, talvez o que melhor 

o conhece como pessoa; também tem maior proximidade com a família e quando da morte do 

paciente é quem toma as primeiras providências. 

Porém, no curso de enfermagem (como nos outros da área das ciências da saúde) é 

enfatizada a objetividade científica, o controle sobre a doença e os aspectos técnicos e práticos 

das funções de enfermagem (KOVÁCS, 2002). 

Brêtas et al. (2006) relata que desde o início de sua formação o estudante de 

enfermagem tem a idéia de que irá lutar preservando a vida, em oposição com a possibilidade 

da morte. Sua formação acadêmica é fundamentada na cura sendo sua maior gratificação. 

Assim, quando em seu cotidiano de trabalho necessitam lidar com situações que envolvem a 

morte e o morrer, sentem-se despreparados e tendem a se afastar delas. 

O autor supracitado afirma (p. 478):  

Quantas vezes ouvimos na enfermagem a frase não chore, você não 
pode chorar, nem demonstrar seus sentimentos na frente do paciente, 
se for seguir tais afirmações, talvez os tipos com personalidade 
adequada para a função seriam os psicopatas e os sádicos. 

 

Santana (2004) citando Paduan refere que o autor ao escrever sua dissertação sobre 

a educação dos alunos de graduação em Enfermagem em relação à morte e ao morrer afirmou 

que na formação o enfermeiro aprende a ser extremamente obsessivo, comportamento 

imposto pela necessidade da habilidade técnica. É orientado a dar quase que excessivo sentido 

à vida, esquecendo-se que a morte é a única certeza do viver. 

O cuidar, essência da Enfermagem, muitas vezes é esquecido no seu sentido mais 

amplo. Para Santana (2004) esse ato não é ensinado nas universidades como: o olhar, o ouvir, 

o tocar, respeitar os limites do outro e ficar ao lado do paciente mesmo que ele não tenha mais 
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possibilidades terapêuticas, garantindo-lhe uma morte digna e tranqüila. Ou seja, o cuidar é 

mais que atender as necessidades fisiológicas do paciente.  

A dificuldade de educar para a morte é originária também da formação dos 

próprios docentes, já que estes foram alunos, das mesmas academias, e provenientes da 

mesma sociedade. 

O professor também manifesta, através de sua impessoalidade, sentimentos de 

insegurança, medo e negação, pois ao ensinar sobre a morte, vai ter que encará-la e 

conscientizar-se da própria mortalidade (BRÊTAS, 2006). 

A ausência de espaços e momentos de discussão durante a formação dos 

profissionais de saúde, dentre eles médicos e enfermeiros, pode dificultar o enfrentamento do 

processo de morte e morrer e ainda comprometer a assistência integral e humanizada ao 

paciente. 

 

OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DIANTE DO PROCESSO DE MORTE E MORRER 

 

 Diante de toda uma formação centralizada na cura, o processo de morte e morrer 

só pode gerar sentimentos contraditórios para uma equipe de saúde. Estes profissionais estão 

comprometidos com a vida (em seu contexto biológico!), e os pacientes à morte são uma 

ameaça a essa função característica. As rotinas de trabalho têm que ser cumpridas e elas não 

estão ligadas aos pacientes que estão para morrer. 

Angerami-Camon (2002) ainda complementa: O morrer é uma ameaça às funções 

desses profissionais e cria sentimentos de impropriedade, incompatíveis com suas funções 

definidas. 

Kovács (2002) afirma que uma das formas mais utilizadas pelos profissionais é a 

formação reativa, a conquista da doença, o desafio da morte e a tentativa de tomar medidas 

heróicas para salvar o paciente a todo custo. 

Essas medidas heróicas citadas pela autora acima fazem parte de um dos objetivos 

mais importantes da medicina, a luta pela vida. Segundo Pessini (2001) a medicina 

contemporânea tem tratado a morte como sua grande inimiga, e utilizando-se disso, algumas 

vezes tem estendido a vida para além de qualquer benefício humano, negligenciando, assim o 

cuidado com aquele que está morrendo. 

A distanásia pode ser o efeito mais nefasto da ausência de enfrentamento da 

temática da morte, mas, não é o único. Ainda podem-se observar a (in) comunicação 
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profissional-paciente, a “neutralidade”, o isolamento do paciente terminal, o desgaste da 

equipe de saúde dentre outros (QUINTANA et al., 2002; KÜBLER-ROSS, 2000). 

Quintana et al. (2002) denomina (in) comunicação quando o profissional de saúde, 

em sua maioria o médico, não esclarece total ou parcialmente as condições reais do paciente. 

Para o autor, sobre a desculpa de “proteção” ao doente, esconde-se toda a fragilidade do 

profissional; ao evitar o diálogo ele também evita exposição aos seus temores e angústias, que 

sofreria caso tivesse uma conversa franca com o indivíduo sob seus cuidados. 

O fundamental, para toda a equipe de saúde, é manter o doente vivo e, por isso, 

conversar sobre a morte seria visto como algo extremamente inconveniente, em virtude de tal 

gesto ser considerado uma forma de aceitá-la (KASTENBAUM; AISENBERG, 1983). 

Souza; Boemer (2005), em sua pesquisa, observaram situações nas quais o 

profissional nem ao menos buscou conhecer o paciente e seus anseios, já concluindo que seria 

melhor que ele ignorasse e desconhecesse a gravidade do quadro clínico, encenando um falso 

controle da situação. 

É notório que a ausência de diálogo é acompanhada do afastamento dos 

profissionais de seus clientes, e para justificar essa reação, foi utilizado o termo “neutralidade 

científica” onde a exclusão das emoções e a racionalidade são usadas como armas para o bom 

exercício da profissão. Nos dias atuais, a neutralidade ganhou uma forte aliada, a tecnologia 

incorporada na área da saúde, Sanvito (1994) chega a denominar de profissional tecnotrônico 

aquele que interpõe entre ele e o doente um complexo de aparelhos, dispensando a interação 

humana. 

Todos esses mecanismos de defesa não ocorrem simplesmente pela falta de 

sensibilidade do profissional, como bem coloca Quintana et al. (2002, p. 206): 

Não se trata aqui de estar diante de uma pessoa que, por 
características individuais, não consegue ver o sofrimento alheio. O 
que de fato acontece é que estamos na presença de um ser humano 
que, diante dos perigos de um envolvimento que escaparia a seu 
controle por não dispor das ferramentas adequadas para com ele 
lidar, lança mão dos únicos mecanismos de que dispõe: dissociar a 
doença daquele que a padece. 

 
Brêtas et al. (2006) compartilha quando relata que a dificuldade que muitos 

profissionais de saúde apresentam em se relacionar com pacientes com prognóstico de morte 

se deve em parte às características apresentadas pelo doente nessa fase e principalmente à 

dificuldade interna que sentem em lidar com o problema.  
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A falsa proteção garantida por estes mecanismos tem um alto preço para médicos e 

enfermeiros. 

Lautert, (1995) ressalta que a exposição contínua a fatores laborais, percebidos 

como desprazeirosos pelo trabalhador, pode conduzi-lo a um desgaste físico e emocional que, 

em um primeiro momento, aparece sob forma de estresse, que pode cronificar e forçá–lo a 

desenvolver mecanismos adaptativos que não são eficazes.  

O trabalho em saúde no Brasil assume contornos que por si só já se constituem em 

fontes inesgotáveis de estresse para os profissionais: baixos salários, precariedade de infra-

estrutura, falta de medicamentos, insuficiência de recursos humanos, fatores que já levam os 

trabalhadores da área a uma grande exigência emocional. Somado a estas condições, o 

inevitável contato diário dos profissionais com a morte e o morrer torna-se uma arma contra o 

equilíbrio psíquico de médicos e enfermeiros.  

Ferreira (1996), em seu estudo com pacientes oncológicos e enfermeiros, afirma 

que os inúmeros mecanismos de defesa desenvolvidos por estes profissionais tiveram como 

principal finalidade o controle das emoções, visando diminuir a ansiedade. 

Ao citar Freud, Linhares (1994) afirma que em 1894 ele definiu mecanismos de 

defesa como um caminho empregado pelos indivíduos para descrever a luta do ego contra 

idéias ou afetos dolorosos e/ou insuportáveis. A autora relata que tais estratégias geram 

conflitos, estabelecem o desequilíbrio psíquico e ameaçam a integridade do sujeito.    

A negatividade e demais mecanismos de defesa utilizados pelos profissionais 

produzem uma sensação (mais próximo de certeza!) de onipotência que estes imaginam ter. A 

onipotência, estimulada pela valorização social que as profissões de saúde possuem, dificulta 

a aceitação do processo de morte e morrer dos pacientes com naturalidade pelos seus 

cuidadores.  

Tudo aquilo que ameace os sentimentos da “onipotência” por parte do profissional 

irá provocar tensão nos mesmos, e quando isso ocorre, é lançado à mão mecanismos de defesa 

da falha (que, aqui, é a morte). Desta forma não será dada a menor importância para aquilo 

que o paciente demonstra: medo e/ou ansiedades por exemplo (ANGERAMI-CAMON, 

2002). 

Segundo Quintana et al. (2002) a onipotência imaginária do profissional de saúde é 

necessária para família, pois esta, e até mesmo o paciente precisam acreditar que alguém tem 

o controle total da doença, podendo assim revertê-la. Os autores relatam que para o 

profissional o aparente poder sobre a vida do outro, além de alimentar seu narcisismo, o ajuda 

a superar o temor do enfrentamento da morte. Porém a situação de poder e confiança de 
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ambas as partes (família/paciente-profissional de saúde) torna-se frágil com o agravamento da 

doença.     

Kübler-Ross (2000) coloca que a situação se agrava quando o paciente, já não 

suportando mais seu quadro, deseja morrer; o problema com o profissional complica-se mais, 

pois estes pacientes representam um fracasso da instituição. 

O médico, para Kovács (2002), seria o profissional a que a impotência mais 

agride. Brim apud Kovács (2002) afirma que o médico algumas vezes não se permite 

conhecer seus sentimentos em relação à morte, entre eles, a raiva e a culpa. Para este autor, 

isto faz com que em algumas situações o cuidado com pacientes graves fique delegado a 

outros profissionais, normalmente aos enfermeiros. 

Ziegler apud Kovács (2002) relata que a onipotência médica pode estar ligada à 

fase patriarcal, para o autor: “Os médicos tornam-se os donos do processo de vida e morte 

das pessoas, transformando-se em tanatocratas”. 

Alguns autores, como Kastebaum; Aisenberg (1983, p. 177), acreditam que o 

medo da morte pode até mesmo explicar a escolha do indivíduo pela profissão médica, 
Sugere-se, de vez em quando, que muitos médicos foram motivados a 
escolher sua ocupação porque a morte era um problema pessoal 
singularmente agudo para eles (...) Em outras palavras, propõe-se 
uma ação antifóbica para explicar a entrada na profissão médica. 
Talvez o sentimento inexpresso seja ‘Estou protegendo outras 
pessoas da morte, portanto, eu mesmo devo ser invulnerável. 

 

Como foi observado anteriormente a formação do profissional de saúde assume o 

mesmo contorno curativo e tecnicista, tenha ele escolhido a carreira médica ou de 

enfermagem. Portanto o lidar com o processo de morte e morrer também é extremamente 

complicado para o enfermeiro. 

A enfermagem tem como pilar característico o cuidado, e para isso está presente 

24 horas ao lado do paciente. Essa presença contínua faz do enfermeiro e sua equipe 

profissionais mais susceptíveis ao evento estudado, bem como suas conseqüências. Neste 

sentido, o enfermeiro é o primeiro profissional a lidar com a morte, a sentir a morte, uma vez 

que presta desde os mais simples aos mais complexos cuidados, principalmente quando o 

paciente se encontra em estágio final. 

 Boemer (1991) relata que a convivência dos enfermeiros com o processo de morte 

e morrer é muito próximo e intenso, entretanto ao observar as práticas de enfermagem com 

estes pacientes, a autora acima constatou que elas eram realizadas de maneira tecnicista e 

repetitiva. O sofrimento se mascara atrás do cumprimento de normas e rotinas. 
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O confronto com a morte resgata sentimentos de culpa e impotência, levando os 

enfermeiros a limitar ao máximo o contato com o paciente, evitando conversas e se 

refugiando em intensas atividades prezando pelo perfeccionismo técnico (LINHARES, 1994). 

Porém, Saloum; Boemer (1999), em seu estudo com enfermeiros de equipes de 

reanimação cardiopulmonar, notaram que estes profissionais, em comparação aos outros 

trabalhadores de saúde pesquisados, têm uma posição mais humanista do cuidado aos 

pacientes terminais, mais conforto em verbalizar a idéia concreta de morte e dignidade ao 

morrer. As autoras atribuem o fato a uma mudança que está ocorrendo paulatinamente nas 

Escolas de Enfermagem onde está sendo focado o aspecto humano em cada ato do cuidar. 

Bifulco (2006) relata que com a temática da morte e do morrer ganhando campo 

na discussão científica ocorre um fenômeno que a autora chama de “reumanização da morte”, 

em que essa faz parte da vida, tornando-se necessário que os profissionais revejam sua 

prática. Cuidar da pessoa e não somente da doença, humanizar é a garantia de atender às 

necessidades do paciente. 

A procura por um melhor enfrentamento por parte dos profissionais não quer dizer 

que existe uma defesa do envolvimento emocional destes com os pacientes e suas histórias, o 

que dificultaria seu cotidiano de trabalho, porém, o isolamento das emoções não alivia a 

angústia destes diante de um evento tão peculiar, mas pelo contrário, exerce uma influência 

negativa do tratamento do cliente (QUINTANA et al., 2002).  

Os profissionais de saúde devem assumir o papel esclarecedor (não somente com 

relação ao diagnóstico), apoio existencial, palavra e conforto, e o que mais importante deixar 

de encarar o paciente que está passando por este processo como algo que põe em risco sua 

eficácia profissional (ANGERAMI-CAMON, 2002). 

Mas, para isso, é notório que seja repensado o modelo de formação destes 

profissionais, um preparo que principalmente dê suporte a elaboração das emoções e atitudes 

frente à morte e o morrer dos pacientes.  
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

  
 

4.1 O MÉTODO 

O método científico de investigação refere-se a um conjunto genérico de 

procedimentos ordenados e disciplinados, utilizados para a aquisição de informações seguras 

e organizadas (POLIT; HUNGLER, 1995). 

Para o alcance dos objetivos propostos utilizou-se o método descritivo com abordagem 

qualitativa, que segundo Polit & Hungler (1995, p. 270) é baseado: ...na premissa de que os 

conceitos sobre os indivíduos só são possíveis com a descrição da experiência humana, tal 

como ela é vivida e tal como ele é definida pelos seus próprios atores. 

 Os autores acima mencionados ainda relatam que o pesquisador de um estudo 

qualitativo tem como característica ser o instrumento chave da pesquisa, estando preocupado 

com o processo e não somente com o resultado final do produto. 

O pesquisador qualitativo coleta e analisa dados narrativos pouco estruturados, que 

favorecem um campo livre para as percepções e subjetividade dos homens, sendo assim 

ocorre, o máximo de envolvimento do mesmo com os indivíduos cuja experiência ou vivência 

está sendo estudada (FERREIRA, 2002). 

As funções primordiais do estudo descritivo são a descrição e a análise das 

características de determinada população ou fenômeno, realizando um levantamento de 

opiniões e atitudes (VITORIANO; GARCIA apud MATOS, 2000). 

Para Chizzotti (2000) o pesquisador não é um mero relator passivo. Sua imersão no 

cotidiano, a familiaridade com os acontecimentos diários e a percepção das concepções que 

embasam práticas e costumes supõem que os sujeitos da pesquisa têm representações, parciais 

e incompletas, mas constituídas com relativa coerência em relação à sua visão e à sua 

experiência.  

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
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 Com base em Minayo (1996), podemos entender ambiente de pesquisa como o recorte 

que o pesquisador faz da realidade estudada tendo como base as concepções teóricas 

fundamentando o objeto da investigação.  

Esta pesquisa foi realizada em um Hospital Público de grande porte, com uma média 

de 16.000 atendimentos por mês em várias especialidades, localizado na 2ª Regional do 

município de Aracaju, Estado de Sergipe/Brasil. É considerado referência no Estado, 

recebendo pacientes da capital e do interior, dos quais 100% são atendidos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS).  

O hospital em questão foi escolhido para ambientar este estudo devido à possibilidade 

de abrangência de médicos e enfermeiros de diferentes áreas de atuação e principalmente pelo 

seu caráter de ser referência para alta complexidade no Estado, atendendo assim pacientes 

com uma maior gravidade e consequentemente com maior risco de morte. O estudo foi 

autorizado previamente pela Coordenação do Centro de Educação Continuada do hospital, 

após submetê-lo a apreciação do Comitê de Ética e da Direção Geral do nosocômio.  

 

  

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Ao conjunto da população perteceram médicos e enfermeiros da unidade estudada.  

Segundo Marconi; Lakatos (1999, p.23) população é o conjunto de seres animados ou 

inanimados que apresentam pelo menos uma das características em comum. 

A amostra foi selecionada através do critério não-probabilístico de amostra acidental, 

realizando os questionamentos com os profissionais que estiveram presentes na referida 

unidade de análise no momento da realização da pesquisa de campo. Ou seja, não foi utilizado 

nenhum julgamento de valor para seleção, mas sim, o critério de aleatoriedade estatística. 

A pesquisa qualitativa não trabalha com o critério numérico de seleção da amostra 

como base para representatividade do tema discutido, mas sim, com o embasamento da 

saturação das respostas, ou seja, quando estas tornam-se repetitivas a coleta é encerrada. 

Segundo Minayo et all. (1994) boa amostra é aquela que possibilita abranger a totalidade do 

problema investigado. Porém, esse estudo foi além da saturação das respostas (que foi 

atingida com 1/3 da amostra final), sendo definido que a pesquisa realizar-se ia com 20% da 

população estudada.  
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4.3.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

O questionário foi aplicado em 85 profissionais do referido Hospital, sendo que 47% 

destes são Médicos e 53% Enfermeiros. Quanto ao sexo 35,3% são homens e 64,7% são do 

sexo feminino, diferença que pode ser justificada pelo fato de que ainda hoje a Enfermagem é 

uma profissão notadamente exercida em sua grande maioria por mulheres, o que, somado 

àquelas que são Médicas, pode ter elevado o percentual da participação do gênero neste 

estudo. 

A distribuição da faixa etária dos profissionais pesquisados é apresentada no gráfico 

abaixo. 
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Gráfico 1:  Distribuição por faixa etária dos profissionais pesquisados. 
 

Observa-se que a maior parcela dos médicos e enfermeiros participantes do estudo 

está na faixa etária dos 31 aos 40 anos seguidos daqueles compreendidos entre os 41-50 anos, 

reproduzindo as características da maioria da população economicamente ativa no País 

(IBGE, 2006). Os que se apresentaram em menor número foram aqueles com 60 anos ou 

mais. 

53% dos participantes da pesquisa têm em sua maioria até 10 anos de exercício 

profissional; 29,41% ficam entre 10 e 20 anos de formado e somente 17,64% tem mais de 20 

anos de profissão. 
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Quanto à área de atuação dos sujeitos da pesquisa, a distribuição está demonstrada no 

gráfico abaixo: 
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Gráfico 2: Distribuição por área de atuação dos profissionais pesquisados. Aracaju, 
SE, 2007.  

 
O hospital onde ocorreu a pesquisa é essencialmente referência em atendimentos de 

urgência e emergência, mantendo em seus quadros diariamente um grande número de 

profissionais em sua linha de frente, o Pronto-Socorro e Centro de Trauma. Por este motivo 

existiu uma maior facilidade na aplicação do questionário para estes profissionais. As outras 

especialidades, principalmente quanto aos médicos, funcionam em esquema de visitas diárias 

sem ter horários pré-determinados, fazendo com que não sejam encontrados com a mesma 

disponibilidade dos plantonistas, diminuindo assim as chances de participarem do estudo.  

Quanto à religião 97,64% dos entrevistados referiram possuir alguma crença religiosa, 

e 2,36% afirmaram não crer em religião alguma. A religião católica foi presente nos 66% dos 
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respondentes, seguida dos cultos evangélico em 15,3% e espírita em 13% . As outras religiões 

mencionadas somaram 3,52%. 

  

 

4.4 TÉCNICA, INSTRUMENTO E COLETA DOS DADOS. 

Os dados foram coletados no período de Agosto de 2006 a Maio de 2007. Esta coleta 

ocorreu em dois momentos, inicialmente, não programados para a pesquisa. No primeiro 

momento foi utilizada a técnica da entrevista semi-estruturada, tendo como instrumento um 

roteiro constituído de perguntas abertas (Apêndice A). O registro das entrevistas foi realizado 

através de um gravador com a permissão do profissional entrevistado. 

 Ocorreram 16 (dezesseis) entrevistas, sendo que 12 (doze) foram concluídas em sua 

totalidade e quatro foram interrompidas durante sua realização por solicitação dos sujeitos 

entrevistados. Em sua totalidade, estes relataram não sentir-se bem diante dos 

questionamentos iniciais, evitando a continuação da coleta. 

A dificuldade na aplicação das entrevistas aconteceu principalmente devido ao 

desconforto gerado pelo tema nos respondentes, suas reações iam do choro a interrupção 

brusca da conferência afirmando não ter condições psicológicas de debater a questão. Quando 

não eram suspensas, as entrevistas duravam aproximadamente 1 hora e 30 minutos para serem 

concluídas aumentando o desgaste do profissional. Outro obstáculo apresentado nessa técnica 

de coleta foi a utilização do gravador, alguns profissionais negaram a permissão para gravar 

seus relatos, o que dificultava muito a transcrição. Diante do exposto decidiu-se modificar a 

técnica utilizada aproveitando, porém os dados já coletados. 

A literatura demonstra que o processo de morte e morrer não é discutido de forma 

tranqüila pelos profissionais, segundo Manzolli (1983), a morte resgata sentimentos de 

separação, desaparição de si mesmo, impotência e fracasso. O medo da morte está relacionado 

à perda do controle e do vazio. 

A partir da análise das entrevistas pode-se observar as respostas mais freqüentes que 

norteavam a questão, e com estas em mãos foi construído um questionário auto-aplicável 

(Apêndice B) de 10 (dez) questões, sendo duas (2) abertas e 8 (oito) com múltipla escolha. Ou 

seja, as respostas dadas nas entrevistas funcionaram como alternativas do questionário. 

Com a elaboração deste questionário, iniciou-se o segundo momento da coleta, 

aplicando inicialmente um piloto para verificar a eficácia e objetividade deste instrumento, 

funcionando como um pré-teste; se necessário seriam feitas alterações. O piloto foi aplicado a 

um enfermeiro e um médico do pronto-socorro adulto do hospital em estudo, ambos com anos 
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de experiência no setor, e com vivências freqüentes de morte, justificadas pela característica 

do seu trabalho em emergência. Após ter verificado a consonância dos dados colhidos com os 

objetivos propostos, manteve-se o instrumento e continuou-se a coleta de dados. Os 

respondentes do instrumento piloto não participaram da amostra da pesquisa. 

O estudo transcorreu dentro das normas éticas, garantindo sigilo dos fatos e 

informações reveladas, anonimato com relação aos sujeitos da pesquisa, e seu direito de 

recusar-se, bem como receber quaisquer esclarecimentos durante a realização da mesma; além 

de atender às exigências éticas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 

inclusive com a assinatura de cada participante do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo A). 

Mesmo percebendo a saturação das respostas com a repetição dos conceitos 

pesquisados, a coleta prosseguiu até atingir 20% da população estudada, critério já 

mencionado. 

  

4.5 TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS 

No tratamento e interpretação dos dados utilizou-se a modalidade temática da análise 

de conteúdo; onde em um primeiro momento realizou-se a pré-análise, mediante uma leitura 

flutuante dos dados, para processar a escolha dos documentos analisados. O segundo 

momento foi de aprofundamento na leitura das informações. A última fase correspondeu a 

interpretação dos dados obtidos para posterior constituição do corpo da análise, o que 

possibilitou a discussão das categorias empíricas, operacionais, tendo em vista os objetivos da 

pesquisa (BARDIN, 1995). 

A Análise de Conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações que 

visa, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, obter indicadores, qualitativos ou não, que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens (BARDIN, 

1995). 

Minayo (1996) ressalta que o produto final da análise de uma pesquisa deve ser 

sempre encarado de forma provisória e aproximativa, pois as informações podem superar 

conclusões prévias a elas e podem ser superadas por outras afirmações futuras. 

Os resultados da pesquisa foram demonstrados através de percentuais resultantes de 

uma análise quantitativa descritiva. 

 

 



Enfrentamento de Situações de Morte e Morrer: Percepção de Médicos e Enfermeiros Sobre Seu Preparo        36   

 

 

 

 

5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Os tabus que acompanham a morte e o morrer não permitem que a temática seja 

abertamente discutida pela sociedade em geral. Não seria diferente com os profissionais de saúde, 

e isso foi constantemente observado durante a coleta das informações. ao relatar o assunto a ser 

discutido a maioria dos sujeitos pesquisados mostraram-se temerosos, e por este motivo alguns 

não participaram do estudo. 

A desistência e o temor em discutir a questão também foram reações observadas em 

outros estudos brasileiros como os de Moritz; Martins, (2001) e Moritz; Nassar, (2000). 

Com o relato dos participantes foi iniciado o processo de análise, que, em sua terceira 

fase, formulou a organização de significados e propiciou a constituição do corpo dissertativo. 

Neste capítulo serão apresentados os dados coletados através do questionário aplicado. 

conforme descrito anteriormente, organizou-se os mesmos em categorias, a seguir 

enumeradas: 

1. Percepções e significados da morte e do morrer; 

2.O preparo diante da morte e do morrer dos pacientes: a visão dos profissionais; 

3.O enfrentamento das situações de morte e morrer: mecanismos e fatores 

contribuintes; 

4. A formação acadêmica dos médicos e enfermeiros como fator favorável (ou 

desfavorável) para o enfrentamento da morte e do morrer dos pacientes. 

 

 

5.1 PERCEPÇÕES E SIGINIFICADOS DA MORTE E DO MORRER 

 

Morte, em seu contexto semântico significa “destruição, ruína, fim. Ato de morrer. O 

fim da vida animal ou vegetal; uma grande dor, pesar profundo”. E o morrer, “perder a vida, 

falecer, expirar, perecer” (FERREIRA, 1998).  

Inicialmente os profissionais foram questionados sobre sua percepção da morte; a 

pergunta, introdutória do questionário, foi respondida por todos os participantes de forma 

aberta o que permitiu a liberdade de expressão acerca do tema. 
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A partir da análise dessa questão pode-se perceber quão difícil e complexo é a 

abordagem do problema. Os participantes da pesquisa demonstraram diferentes percepções e 

significados da morte. Estes, por sua vez, seguem do conceito óbvio para profissionais de 

saúde, o biológico, até a dimensão psico-social do evento. 

A complexidade relatada acima pode ser observada pelos múltiplos conceitos 

atribuídos pelos médicos e enfermeiros do estudo sobre a morte e o morrer. Alguns 

expuseram uma gama de significados em uma única resposta, não se detendo a um julgamento 

isolado sobre o assunto, o que pode ser observado nos relatos a seguir:  

Parada cardiorespiratória, falência dos órgãos vitais... a morte 
significa passagem... o que realmente morre é matéria, o espírito 
permanece  (E27). 

O destino mais certo do ser vivo; interrupção do processo de viver, 
parada fisiológica do cérebro(morte cerebral) ou irreversível do 
coração. Separação da alma do corpo físico. A fase da vida que gera 
mais saudade porque inviabiliza chance de retorno (E11). 

Bluebond-Langer apud Araújo (2000) relata que a formação do conceito de morte 

depende das influências sociais, psicológicas e intelectuais que o indivíduo faz com esse 

fenômeno no decorrer de sua vida. As concepções sobre a morte lhes serão transmitidas de 

maneira progressiva e essa experiência pode determinar suas reações futuras frente à morte e 

ao morrer.  

O ser humano é capaz de apreender diversos significados acerca de uma mesma 

problemática expandindo o mais simples conceito às diversas perspectivas. A morte continua 

sendo uma incógnita para todos apesar do grande esforço da ciência de explicar e 

principalmente evitar o fenômeno.  

Penna; Nova; Barbosa (1999) afirmam que a morte é incompreensível: mesmo que se 

realizem infinitos estudos o tema continua sendo um mistério do viver humano, que produz 

nos homens as mais diversas contradições. Segundo os autores nenhuma explicação científica 

é suficiente para resolver a grande angústia da finitude.  

 O fato de tentar conhecer as representações conceituais da morte pelos médicos e 

enfermeiros pesquisados ocorre principalmente por entender que a concepção do profissional 

diante da morte influencia diretamente em suas atitudes, consequentemente na qualidade da 

assistência e no lidar cotidiano com pacientes e familiares. 
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Segundo as informações colhidas 16,47% (n=14) dos profissionais consideram a 

morte como mais um evento biológico que eles vivenciam, como pode ser evidenciado nos 

relatos a seguir: 

Condição de ausência de sinais vitais, e evidências de morte 
encefálica, sem indícios de possibilidade de reanimação (E14). 

Término das atividades do corpo físico (E7).  

Cessação da atividade biológica (M13). 

Na concepção médica: interrupção do funcionamento dos órgãos 
vitais de um organismo vivo (M15). 

A morte é um processo biológico onde ocorre o encerramento da vida 
(E22). 

 

Brêtas (2006) afirma que a mudança do conceito clínico com a utilização da morte 

encefálica em detrimento da morte cardíaca, ocorreu nas últimas décadas com a incorporação 

tecnológica na medicina, e o advento dos transplantes. muitos profissionais mencionaram a 

cessação da atividade cerebral como critério principal para constatação do óbito do paciente, 

refletindo a atual concepção biológica da morte.  

 

Ausência de reflexos ou qualquer atividade cerebral, apesar de poder 
haver estado hemodinâmico estável  (M17). 

Condição de ausência de sinais vitais, e evidências de morte 
encefálica, sem indícios de possibilidade de reanimação (E14). 

Ausência de sinais vitais, mais atividade cerebral ( E28). 

 

Ao utilizar de seus conhecimentos técnicos para definir a morte os profissionais de 

saúde acreditam diferenciar-se das demais pessoas que não têm a mesma formação e garantem 

uma situação aparentemente confortável para discutir o tema, afastando-o dos demais 

contextos a ele atribuídos. Com essa situação “sob controle”, o evento funesto adquire uma 

nova abordagem, de exclusiva visão de quem é profissional de saúde. 

A valorização da técnica se justifica pela dificuldade do profissional de estabelecer uma 

relação psico-emocional com o paciente. Segundo Linhares (1994) este tipo de relacionamento 
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implicaria uma demanda de investimentos internos que exigem um preparo tanto do ponto de 

vista de suas características de personalidade como da sua formação profissional, que por sua vez 

é altamente influenciada pelos padrões curativo e organicista da área da saúde. 

Dos profissionais que citaram o conceito biológico da morte, 60% (n=08) têm como área 

de trabalho a urgência/emergência do hospital estudado. Esta categoria de profissionais possui 

um lidar cotidiano com a morte ou com situações muito próximas a ela, e também tem um acesso 

mais facilitado às mais diversas inovações tecnológicas, práticas ou teóricas, que podem intervir 

para evitar a morte de um paciente. Toda essa proximidade além de propiciar um maior desgaste 

psicológico do profissional, incentiva a visão funcionalista de sua atividade que é a assistência ao 

paciente e consequentemente a elaboração de mecanismos de defesa, sendo um deles, com 

certeza, o “esconderijo” atrás de seus conhecimentos técnicos e do seu “profissionalismo”. O 

profissional, assim, fica isento de trabalhar o amplo significado que a morte possui. 

De acordo com Nogueira; Oliveira; Pimentel (2006) para o enfrentamento cotidiano da 

morte do outro os profissionais de saúde buscam interpretar o evento com uma objetividade 

cientificista, tendo apoio nas causas diretas do fim da vida de seus pacientes. Para essas autoras a 

recusa do entendimento do sentido amplo da morte não contribui para que médicos e enfermeiros 

auxiliem de maneira mais completa familiares e pacientes que passam por este momento.  

Por um outro lado, a morte adquiriu uma perspectiva espiritualista para 17,64% (n=15) 

dos sujeitos da pesquisa, como se observa nos discursos a seguir: 

Passagem da alma (espírito) para outro plano (espiritual) (E7). 

Fim da vida na terra e início da vida espiritual (M10). 

Separação da alma do corpo físico (E11). 

Mudança do plano de energia após ruptura de um cordão etérico 
(M1). 

Nova etapa, com experiências sensoriais diferenciadas, em outra 
dimensão, outro plano: o espiritual (M23). 

 

Como descrito na caracterização da amostra 97,64% dos pesquisados afirmaram-se 

integrantes de uma religião ou doutrina espiritual, sendo somente 2,35% sem crença nenhuma. 

Este fato auxilia o entendimento do percentual de indivíduos que deram à morte um conceito 

que transcende à matéria. 
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As religiões possuem um significado social, uma “eficácia simbólica” diante dos 

problemas e dificuldades que as pessoas enfrentam diariamente. A fé oferece um sentido à 

vida, consolo, energia e orientação ante as situações de angústia e de incerteza. Esta fé está 

ligada à vida concreta dos que nela depositam a sua crença (PIETRUKOWICZ, 2001).  

Em todo tipo de religião ou concepção espiritual, está implícito um problema central: 

salvar o homem da incerteza e dar sentido à sua vida no mundo, e como seres humanos que 

são os profissionais de saúde utilizam de suas crenças para muitas vezes dominar o 

sentimento de perda e fracasso, permitindo-se assim um consolo para a perda do seu paciente. 

Com a utilização de explicações religiosas o profissional consegue enfrentar o lidar cotidiano 

com a morte, como se observa no relato abaixo: 

A certeza de uma continuidade após a vida nos dá a tranqüilidade em 
enfrentar as situações difíceis e nos obriga a fazer todo o possível 
para minorar o sofrimento daqueles que enfrentam esse momento (M 
30). 

 

A fé na sobrevivência da alma depois da morte do corpo é uma constante desde os 

primórdios da civilização ocidental, e as diferenças de concepções vão variar de acordo com 

as diferentes doutrinas e seitas e também de acordo com a elaboração da personalidade de 

cada indivíduo (FERREIRA, 2002). 

Fica evidente que as crenças religiosas fornecem uma excelente rede de apoio nas 

tentativas de negação e dominação da mortalidade para os profissionais de saúde pesquisados, 

quando estes a retratam como um estado transitório, uma passagem para outro estágio da vida, 

como fizeram 22,35% (n=19) dos médicos e enfermeiros da pesquisa:  

 Significa a mudança de um tipo de vida para outra (E4). 

Passagem para nova vida (M3). 

É a passagem para outra vida (E19). 

Significa uma passagem para uma nova vida, muitas vezes essa 
passagem causa muito sofrimento e dor (E6). 

Acredito que seja a passagem para um outro estágio (E25). 

A morte significa passagem (E27). 
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Para as religiões cristãs, crença da maioria dos brasileiros e por conseguinte dos 

sujeitos pesquisados,  a morte não é o fim, mas um peregrinar para Deus, uma passagem para 

uma outra vida. 

Alencar; Lacerda; Centa (2005) afirmam que a morte pode gerar sentimentos 

dolorosos, de culpa, mas também pode ser um momento de incremento da fé, de 

espiritualidade e de crenças, apesar da perda e do luto. 

Santana (2004) em sua pesquisa com docentes do curso de Enfermagem da 

Universidade Católica de Goiás, também observou a conceituação da morte como passagem, 

uma separação entre o corpo físico e espiritual (alma) e onde o indivíduo passará por novas 

experiências. Também estudiosa do tema, Melo (2005), em sua pesquisa com enfermeiros de 

UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e emergência relata que 1/3 dos seus entrevistados 

referiram-se a morte como uma passagem. 

Uma outra maneira encontrada pelos médicos e enfermeiros pesquisados para 

trabalhar os conceitos da morte foi encará-la da forma mais natural possível. E fizeram isso ao 

atribuir significados como “fim” (17,64%, n=15), “certeza” (9,41%, n=08) e “parte do ciclo 

da vida” (7,05%, n=06). Os relatos abaixo demonstram isso: 

Fim da vida (M21). 

Fim de uma existência (M 26). 

Caracteriza-se pela concretização de um fato biologicamente 
previsível (E5). 

O destino de todos (M 3). 

É a certeza de quem está vivo ( E37). 

A única certeza que temos na vida (M16). 

Uma parte do ciclo da vida (M13). 

O fim do ciclo da vida (E13). 

Finitude de um ciclo natural: nasce, cresce, reproduz-se e morre 
(E15). 

Parte do processo natural do viver (nascer-viver-morrer) (M32). 
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Um passo importante para cada profissional dar início ao aprendizado sobre a morte é 

aceitar, de início, que a existência humana implica o reconhecimento da finitude da vida, o 

que o coloca de imediato na possibilidade de compreensão e compartilhamento da morte do 

outro, do seu paciente. O desafio que permanece é sempre o de encarar que a morte existe 

para todos, inclusive para ele, seus familiares e amigos. E aí sobressai a questão principal: 

essa naturalidade também é exercida quando da morte dessas pessoas queridas? Ou só é 

“certeza”, “fim” e “ciclo vital” a morte do outro?  

Para Ferreira (2002) o enfoque natural da morte traduz uma certa duplicidade de 

pensamentos, a naturalidade é confundida com a negação e a banalização da morte, deixando 

camuflada a aversão. Se como profissionais reagimos naturalmente frente à morte, significa 

que isso deverá acontecer em qualquer situação, inclusive na morte de entes queridos. 

Não se propaga aqui o envolvimento emocional dos profissionais frente à morte de 

seus pacientes, mas sim o pressuposto que a dor da perda dos familiares deste é equivalente à 

sua dor em igual situação e por isso deve ser respeitada e em cunho profissional garantindo 

todo o apoio. Sem mencionar os sentimentos de quem está morrendo (o próprio paciente), 

que com certeza serão similares aos das demais pessoas quando chegar o momento da 

finitude de cada um. encarando desta forma o profissional entende porque é tão importante a 

sua assistência centrada em momento tão difícil. 

Porém reconhecendo a sensibilidade como forma de humanizar a assistência, é 

preciso que isso se dê de forma responsável. Segundo Nogueira; Oliveira; Pimentel (2006) o 

envolvimento sem preparo intelectual e emocional pode trazer graves conseqüências para a 

atuação do profissional médico ou enfermeiro. 

Em algumas falas mesmo mencionando a certeza e a característica da morte como 

fato inerente à vida, alguns profissionais entenderam a carga de sofrimento e perda que o 

evento é revestido: 

Algo inevitável, triste para entes queridos que ficam (E9). 

Um processo natural, todo ser nasce, cresce e morre, temos que 
tentar aceita-la e conviver com as situações que ela venha a trazer 
(E10). 

 

Alguns autores compartilham que o Homem deve acreditar na morte como parte 

integrante do ciclo vital para aceitá-la melhor, dentre eles está o filósofo alemão Heidegger 

(2001) o qual refere que, a existência não é dada ao homem como caminho bem arranjado no 
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fim do qual está a morte, mas esta, como possibilidade, atravessa sua existência e a qualquer 

momento pode surpreendê-lo. Segundo Heidegger desde que nasce o homem já é 

suficientemente velho para morrer. 

Ultrapassando a esfera da simplicidade, alguns médicos e enfermeiros do estudo 

(2,35%, n=2) conceituaram morte como a libertação do paciente de um sofrimento que ele 

está vivenciando:  

Muitas vezes a morte é a libertação de um sofrimento grande e 
prolongado (como nos pacientes com câncer) (E9). 

Ás vezes o fim do sofrimento físico para o paciente (M18). 

 

Não é só por crer no alívio do sofrimento do paciente que o profissional dá o 

significado de liberdade à morte, mas também porque o cliente representa diariamente, com o 

seu morrer, a fragilidade humana do profissional de saúde, seu fracasso e a quebra de toda sua 

onipotência. Estes profissionais estão expostos a dois tipos de angústia na confrontação coma 

morte: a fantasia da própria morte e da morte dos outros, especialmente de pessoas ligadas a 

eles afetivamente. 

É necessário, porém entender que mesmo quando a morte era esperada, ela significa 

uma ruptura, o fim de um ciclo e gera instantes de desequilíbrio e desconstrução 

principalmente por parte dos familiares que já tinham modificado suas rotinas devido ao 

processo de adoecimento de seu ente. Cabe aos profissionais também prestarem um suporte 

adequado às famílias em questão (ALENCAR; LACERDA; CENTA, 2005).  

Diferentemente dos profissionais anteriores que trabalharam com os conceitos 

biológico, espiritual, de naturalidade e de alívio, alguns médicos e enfermeiros pesquisados 

deram significados “negativos” à morte, tais como: perda e separação (10,58%, n=09), derrota 

e fracasso (3,2%, n=03). 

Representa sempre uma ocasião que nos desperta um sentimento de 
perda (M13). 

Perda de uma pessoa (E20). 

A perda de um ser humano (E29). 

Separação (E15). 

Separação (M 31). 
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Para o médico, um fim que deve ser combatido e evitado a todo custo. 
Quando inevitável, às vezes um fracasso, mesmo tendo a sensação do 
dever cumprido (M18). 

Situação crítica do atendimento, frustração profissional (E20). 

 

A convivência diária com os pacientes e com seus familiares aproxima os 

profissionais da angústia sofrida por estes nos momentos da doença e da morte, fazendo com 

que alguns sentimentos como a sensação de perda e separação também sejam compartilhados. 

Porém não são só os sentimentos similares aos da família que acometem os 

profissionais da equipe de saúde. A morte de um paciente pode ser sinônimo de fracasso e 

frustração profissional, como relatado pelos profissionais M18 e E20 acima. Outro significado 

que a morte pode ter para o profissional é o de impotência, como relatado a seguir: 

A morte significa impotência (M25). 

Todos que se comprometem a recuperar e curar não podem evitar (tomando como base 

sua formação) a sensação de haver fracassado quando o paciente morre. Para o profissional 

sempre impera a dúvida da possibilidade de haver cometido um engano, um erro que haja 

contribuído para o advento daquela morte (MELO, 2005). 

A morte coloca em prova todo o conhecimento do indivíduo como médico ou 

enfermeiro que é, demonstrando a ilusão da onipotência e da imunidade que estes acreditam 

ter. E na identificação deste significado de morte pode residir toda a justificativa de fuga, 

temor e a tão propalada “neutralidade” profissional (afinal, o profissional crê que enquanto 

não se envolve está imune).  Ratifica-se aí a necessidade de conhecer os significados que a 

morte tem para os profissionais pesquisados, pois como foi dito anteriormente, acredita-se que 

essa correlação influencie a assistência prestada aos pacientes e seus familiares em situações 

de morte. 

A percepção que os profissionais pesquisados tem do Morrer também foi questionada 

através de uma pergunta aberta onde estes tiveram a oportunidade de relatar os significados 

correspondentes. 

Dos conceitos atribuídos ao morrer muitos foram repetitivos com relação ao primeiro 

questionamento, a morte, ou seja, expressaram os mesmos significados, perda, separação, 

finitude, passagem, frustação e até mesmo as definições biológicas utilizadas. Dentre os 

profissionais 41,17% (n=35) utilizaram as mesmas denotações para os dois vocábulos, morte 

e morrer, a exemplo dos relatos abaixo: 
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Uma certeza que não me aterroriza  (M18). 

Fim da vida. Perda da capacidade de interagir com os outros (M10). 

Término de uma jornada ( M11). 

É a passagem deste mundo material para o mundo espiritual  (E37). 

É a ausência de sinais vitais (E19). 

Um dos médicos pesquisados por ter o mesmo entendimento acerca dos dois temas 

registrou a seguinte frase quando questionado sobre o que significava o morrer para ele: 

 A mesma coisa da morte (M14). 

Em geral esses fenômenos são tratados como se fossem únicos, e segundo Araújo 

(2000) a diferenciação semântica pode ser entendida com base na literatura específica. Para 

esta mesma autora, a morte e o morrer são entendidos pela criança como a mesma coisa e a 

depender da vivência que esta tenha sobre o tema no decorrer de sua formação como ser 

humano, ela pode chegar à idade adulta com o mesmo entendimento. 

Outro conceito utilizado para definição de Morrer pelos profissionais pesquisados foi 

o de “um processo que leva à morte” 58,82% (n=50), como pode ser observado nos registros 

abaixo: 

Processo pelo qual leva o indivíduo à morte (E14). 

Processo que leva à morte do ponto de vista material e/ou espiritual 
(M5). 

Seria o estado dinâmico pra se chegar à morte (M30). 

Processo que pode durar vários dias, horas ou segundos onde o 
término da vida se aproxima (E5). 

Processo que resulta em morte (M21). 

A morte é um fenômeno particular, único que só pode ser vivido uma única vez, pode 

ser acompanhada por diversas pessoas, mas é vivida por somente uma. Já o morrer é um 

processo que ocorre ao longo da vida e que precisa ser compreendido ao longo dessa 

existência, de forma que o morrer pode ser experimentado por outros, mas a morte nunca 

(Boemer apud ARAÙJO, 2000).  
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Alguns sujeitos da pesquisa, além de definir o morrer como um processo, expuseram a 

característica explanada no parágrafo anterior, a idéia de que o morrer acontece desde o 

nascimento e pode ser vivido através de diversas experiências. 

Eu vejo o morrer asssociado a outras dimensões sociais, psicológicos, 
físicas que ocorre até o encerramento completo da vida E22. 

É um processo que se inicia quando nascemos, existem outros [ 
morrer], espiritual, emocional e psicológico E16. 

...se inicia com o nascimento. A cada dia nós morremos um pouco E26. 

...podemos morrer várias vezes na nossa existência, espiritual, 
material e organicamente M6. 

Oliveira; Ogasawara (1992, p. 367) afirmam que “o morrer está pontuado por 

sucessivas mortes que antecedem a morte final”. As autoras ressaltam que o fenômeno do 

morrer acontece a cada momento da existência e sendo assim, entendida como um processo, 

fazem uma analogia da morte e do morrer com a vida e suas fases. 

Esta idéia não é tão fácil de ser assimilada, pois a vida sempre é vista separada da 

morte, que por sua vez é sinônimo de derrota. Compreender que ambas pertencem a um único 

ciclo que mais cedo ou mais tarde todos irão passar é realmente muito complexo. Falam-se 

deles (a morte e o morrer) minimamente possível, pois se vive numa sociedade adoradora do 

mito da juventude e da imortalidade, e até entende-se a finitude do outro, mas a própria 

jamais.  

A morte talvez seja menos temida que o morrer, pois como já foi exposto, esse ocorre 

de forma sucessiva, acompanhado de perdas e separações subseqüentes ao longo da vida, e o 

pior, quase sempre vem acompanhado da idéia de dor e sofrimento para quem está passando, 

sem o sentimento de paz o qual a morte muitas vezes está revestida, principalmente nos 

pacientes fora de possibilidades terapêuticas. 

Araújo (2000) expõe bem esse temor ao morrer, quando o coloca como um fenômeno 

cruel, doloroso, que ao envolver as perdas diárias da caminhada levam ao sofrimento físico e 

emocional. A autora completa que o que se deseja é que o morrer venha sem dor, a temida dor 

física, e que traga consigo a desejada morte súbita.  
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5.2 O PREPARO DIANTE DA MORTE E DO MORRER DOS PACIENTES: A VISÃO 

DOS PROFISSIONAIS 

 

Com o intuito de atender um dos objetivos desse estudo foi questionado aos 

profissionais pesquisados de que forma eles classificariam o seu preparo diante da morte e do 

morrer de um paciente. Para tal foi elaborada uma questão com 03 alternativas de escolha nas 

quais os médicos e enfermeiros assinalavam “totalmente preparado”, “parcialmente 

preparado” e “totalmente despreparado” a depender de sua percepção. Completando a questão 

foi disponibilizado um espaço onde estes poderiam registrar uma justificativa à alternativa 

assinalada se julgassem necessário. 

O desígnio de conhecer a percepção que médicos e enfermeiros pesquisados têm 

acerca de seu preparo não visa inicialmente avaliar a formação acadêmica de forma isolada, 

pois o profissional de saúde ao desempenhar seu trabalho traz consigo uma “bagagem” dos 

seus aspectos pessoais, ou seja, os valores morais, religiosos, culturais, filosóficos e 

ideológicos, que o levam a assumir as mais diferentes posturas diante das diversas situações 

que enfrenta. 

  Acredita-se que o incentivo da auto-análise de atitudes culturais frente à morte e ao 

morrer de um paciente pode contribuir para minorar a angústia e a utilização de mecanismos 

de defesa por parte dos profissionais, estimulando uma melhor participação destes (ou até 

mesmo alguma participação!) em momento tão peculiar para o ser humano. 

 Santana (2004, p.22) ao citar Freire (1982) diz que: “Educar-se para a morte e o 

morrer, requer um espírito de estudo, não apenas como simples leitura, mas a assunção de 

uma atitude séria e curiosa diante do problema, e requer conscientização dos sentimentos que 

envolvem este educar-se”. 

Quanto à percepção do preparo 70,58% (n=60) sujeitos da pesquisa classificaram-se 

como “parcialmente preparados”, 20% (n=17) como “totalmente preparados” e 9,6% (n=08) 

como “totalmente despreparados”, sendo essa classificação proporcionalmente similar entre 

as duas categorias pesquisadas, como se pode observar na tabela abaixo: 
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TABELA 1: Percepção do preparo para o enfrentamento da morte por categoria 
profissional. Aracaju, SE, 2007.  
    PERCEPÇÃO  DO    
                 PREPARO / 
 
 

PROFISSIONAIS 

TOTALMENTE 
PREPARADOS  

PARCIALMENTE 
PREPARADOS 

TOTALMENTE 
DESPREPARADOS 

TOTAL 

MÉDICOS n=07 8,23% n=29 34,11% n=04 4,7 % 40 

ENFERMEIROS n=10 11,76% n=31 36,47% n=04 4,7 % 45 

TOTAL n=17 20 % n=60 70,58% n=08 9,6 % 85 

 

Mesmo acreditando que o preparo para o lidar com um evento tão complexo quanto a 

morte não seja garantido somente pela formação acadêmica, o percentual próximo de 

respostas entre médicos e enfermeiros do estudo quanto à sua percepção do fato evidencia as 

semelhanças de aspectos formadores da área da saúde. São notadamente profissões distintas, 

com suas características próprias e independentes entre si, mas com uma formação acadêmica 

inicial muito próxima e com uma coexistência profissional diária, às vezes enfrentando os 

mesmos problemas e dúvidas dos demais profissionais de saúde.  

Em sua grande maioria consideraram-se parcialmente preparados para o 

enfrentamento da morte de um paciente 70,58% (n=60), justificando-se com os seguintes 

relatos: 

“Tenho a consciência de que devo a cada dia buscar o preparo 
interior, para essa passagem, mas ainda falta um longo caminho, 
acredito, para estar totalmente preparada” (E37).  

“Nunca estamos totalmente preparados, mas como eu trabalho com 
emergência e com pacientes graves, eu estou sempre parcialmente 
preparado” (M5). 

“Ninguém é preparado para a morte totalmente na minha opinião” 
(M31). 

“A prática, experiências e leituras me ajudaram a trabalhar um 
pouco a morte e o morrer” (E22). 

“A experiência me ensinou um pouco” (M12). 

É evidente nos dois últimos registros acima que os participantes associam o preparo 

principalmente à sua experiência profissional. Quanto a este último aspecto, Santos (1984) 

diz que o exercício da profissão constitui-se em uma das principais fontes de preparação para 

Formatado: Justificado
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enfrentar a morte de pacientes, pois lhes oferece a vivência do problema, realidade que a 

academia pode não oferecer dada à imprevisibilidade da morte. 

 Nunes apud Melo (2005) diz que o preparo para o enfrentamento da morte depende da 

estabilidade emocional em conjunto com as experiências pessoais prévias, colocando assim, 

no contexto a fala do participante E37 mencionada no conjunto acima. 

Nota-se que determinadas especialidades da área médica e da assistência de 

enfermagem têm um contato diário maior com situações de morte e morrer, a exemplo dos 

setores de urgência e emergência, de terapia intensiva, oncologia e equipes de transplantes. E, 

como foi observado, a experiência profissional constitui-se em manancial rico de situações e 

subsídios para os médicos e enfermeiros adquirirem algum preparo no lidar com o fenômeno.  

Para conhecer se o trabalho cotidiano em algumas áreas influencia a percepção que o 

profissional tem acerca de seu preparo, as respostas foram estratificadas de acordo com a área 

do cuidado que os médicos e enfermeiros do estudo informaram que atuam. Não é do 

interesse dessa investigação estabelecer relações comparativas entre as duas categorias 

pesquisadas, a separação a seguir mostrou-se oportuna por existirem especialidades de 

trabalho diferentes entre ambas as profissões. 

A seguir são apresentados os dados referentes aos enfermeiros participantes da 

pesquisa. 

 
TABELA 2: Percepção do preparo para o enfrentamento da morte dos Enfermeiros 

por área de atuação profissional. Aracaju, SE, 2007 
               PERCEPÇÃO 

                          DO  PREPARO 

 

 

ENFERMEIRO/ÁREA  

DE ATUAÇÃO 

Totalmente 

preparados  

Parcialmente 

preparados 

Totalmente 

despreparados 

Emergencista 

Intensivista  

Clínica médica/internamento 

Pediatria  

Transplantes 

Oncologia  

Tratamento de queimados 

Total  

3 10 2 

2 7 2 

2 3 - 

- 4 - 

2 - - 

1 6 - 

- 1 - 

10 31 04 
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 Dentre aqueles que se disseram “totalmente preparados”, alguns justificaram essa 

opção pelo fato de trabalharem em setores onde o contato com os eventos estudados ocorre 

com uma incidência cotidiana. 

  22 anos de profissão trabalhando em urgência e emergência me 
deram o preparo( E17 Transplantes). 

Com o tempo vamos adquirindo preparo e se acostumando” (E20 
Emergencista). 

Pela experiência da vida pessoal, no trabalho e experiências extra-
acadêmicas (E11 Transplantes). 

Convém salientar que na Onco a morte muitas vezes é um descanso 
para o paciente. Acho que sei separar o trabalho com o emocional 
que é o lado mais afetado nestas situações, mesmo criando vínculo 
com alguns pacientes (E26 Oncologia).  

Concone (1983), embora não tenha estudado equipes de saúde, pesquisou os efeitos do 

trabalho cotidiano com a morte para os funcionários de uma sala de estudos de Anatomia, 

concluindo que dentre os sentimentos surgidos nessas pessoas está o orgulho, o que 

certamente é acompanhado da falsa sensação de preparo que o lidar diário com a morte parece 

garantir. 

Saloum; Boemer (1999) em seu estudo sobre a morte em equipes de Reanimação 

Cardiopulmonar afirmaram que profissionais que lidam cotidianamente com a morte e o 

morrer têm um desgaste físico e psicológico maior, o que demanda um esforço no que tange a 

formação de mecanismos de defesa para essas pessoas.  

Fica claro nas falas dos enfermeiros E20 e E26 alguns mecanismos de defesa em que 

estes se apóiam para justificar o seu preparo total para situações de morte e morrer de seus 

pacientes. Os discursos revelam que o trabalho requer um enfrentamento, levando os 

profissionais a desenvolverem saídas para tentar se “proteger” de sentimentos geradores de 

angústia. Os dois enfermeiros referem-se claramente a essa necessidade, ressaltando que com 

o passar do tempo e com a experiência adquirida, acabam por “se acostumar” com o processo. 

Apesar da convivência diária com a morte, enfermeiros também desses setores, 

contrariando a maioria, afirmaram-se “totalmente despreparados” para o enfrentamento do 

fenômeno estudado.  

Poucas foram as abordagens durante as disciplinas (E15 Emergência). 



Enfrentamento de Situações de Morte e Morrer: Percepção de Médicos e Enfermeiros Sobre Seu Preparo        51   

 

No processo de formação profissional a morte representa perda, 
limitações, fracasso da equipe, essa idéia estende-se ao cotidiano. 
Não há formação (E5 Intensivista). 

Ambos atribuem o seu despreparo à formação acadêmica, e diante disso nasce uma 

dúvida a respeito da formação escolar e a preparação do profissional em relação à morte. 

Paduan (1984) ao escrever sua dissertação sobre a educação dos alunos de graduação em 

Enfermagem em relação à morte e ao morrer afirma que, na maioria das vezes o enfermeiro 

aprende a ser extremamente obsessivo, ser focado na habilidade técnica, sendo orientado a dar 

quase que excessivo sentido à vida, esquecendo-se que a morte é a única certeza do viver e, 

conseqüentemente, também merecedora de importância.  

Do mesmo modo, os profissionais médicos foram analisados em suas especialidades 

de trabalho, sendo os dados apresentados a seguir: 

 
TABELA 3: Percepção do preparo dos Médicos por área de atuação profissional. Aracaju, SE, 
2007 
               PERCEPÇÃO 

                          DO  PREPARO 

 

 

MÉDICOS/ÁREA  

DE ATUAÇÃO 

Totalmente 

preparados  

Parcialmente 

preparados 

Totalmente 

despreparados 

Emergencista 

Intensivista  

Clínica médica/internamento 

Cirurgia ( e suas modalidades) 

Pediatria  

Transplantes 

Oncologia  

Tratamento de queimados 

Total  

4 09 - 

1 02 1 

1 06 1 

1 07 - 

- 02 2 

- - - 

- 01 - 

- - - 

07 27 04 

 

 

  Os médicos que se afirmaram “totalmente preparados” justificaram essa auto-

afirmação com os seguintes depoimentos: 
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A morte é uma outra etapa da vida que todos passaremos”(M30 
Oncologia). 

Pela ajuda espiritual da religião (M11 Cirurgia). 

Diante da certeza de ter feito o possível para mantê-lo vivo (M20 
Cirurgia). 

 

 Estes se utilizam de mecanismos de suporte melhor elaborados para vivenciar e  

superar as situações de finitude de seus pacientes, o que lhes permite um maior preparo para o 

enfrentamento. O auxílio da religião, a compreensão da morte como fato certo para todos os 

seres vivos e a confiança de ter contribuído, através de seus conhecimentos, de forma possível 

como relata M20, sem submeter o paciente a tratamentos fúteis cooperam para que os 

profissionais se eduquem para a morte e tenham uma atitude séria diante da ocasião. 

Os únicos profissionais médicos que se disseram “totalmente despreparados” 

pertenciam à área da pediatria, sendo que o único que preencheu o espaço destinado à 

justificativa, registrou: 

   Como se preparar para isto? (M7 Pediatria). 

   

 A morte parece não “combinar” com algumas especialidades, dentre elas a Pediatria, 

onde representa uma interrupção no curso visto como natural da vida. Cruz (1984) afirma que o 

morrer da criança apresenta-se como a mais monstruosa e cruel das realidades, despertando 

ansiedade e medo. Conversar sobre a morte de crianças é um desafio, já que a criança tem 

características antagônicas à morte, a alegria, o crescimento, futuro e a vida. 

A pediatra M7 faz uma pergunta em sua justificativa para não estar preparada. Os 

sujeitos participantes da pesquisa tiveram a oportunidade de dar algumas sugestões para 

auxiliar na formação de futuros profissionais, o que discutiremos em um capítulo mais 

adiante desta análise, e que pode responder futuras perguntas como a realizada. 

 

5.3 O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE MORTE E MORRER: 

MECANISMOS E FATORES CONTRIBUINTES 

 

Através das respostas já colocadas anteriormente, observa-se que o lidar com a morte 

e o morrer dos pacientes não é tarefa simples para os profissionais de saúde, necessitando 
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uma melhor compreensão dos significados do tema e principalmente uma análise interior, 

reconhecendo suas fragilidades para o preparo dessa questão. Para que seu entendimento 

sobre a morte e o morrer seja mais amplo, é necessário conhecer também como se dá o 

enfrentamento desses fenômenos. 

 Enfrentar significa confrontar-se, encarar, afrontar, o antônimo de evitar. Mesmo 

tentando das mais diversas maneiras o profissional de saúde não consegue evitar o seu contato 

com a morte, ainda que não assegure um cuidado integral aos pacientes fora das 

possibilidades terapêuticas, ou não atue em áreas onde o evento é mais corriqueiro 

(emergências e cuidados intensivos, por exemplo). A morte “ronda” seu dia-a-dia, e de 

alguma forma médicos e enfermeiros têm que lidar com ela. E na vivência periódica do 

problema surgem sentimentos, atitudes, reações que vão representar a maneira desse 

confronto, e fatores que auxiliam, ou não, o embate.  

 Em busca de conhecer como se dá esse enfrentamento, um dos questionamentos feitos 

aos participantes da pesquisa foi quais os sentimentos que surgiam neles na iminência de 

morte de um paciente. Para a resposta foram disponibilizadas 09 (nove) opções de escolha, 

sendo oito delas representadas por sentimentos comuns nas entrevistas realizadas para 

construção do questionário, conforme exposto na metodologia, e uma delas foi a opção 

“outros”, onde o sujeito pesquisado explicitaria se necessário outras emoções que não estavam 

ali representadas. As opções eram: impotência, medo, necessidade de melhoria dos 

conhecimentos, incapacidade/ insegurança, alívio (quando há sofrimento do paciente), 

sensação do dever cumprido, conformismo e tristeza. É válido ressaltar que como são 

sentimentos que podem estar coexistindo, os profissionais poderiam marcar mais de uma 

alternativa. 

 Não foi disponibilizado nesta questão espaço para justificativas, mas alguns 

entrevistados comentaram suas alternativas assinaladas de maneira espontânea, o que 

enriqueceu ainda mais a discussão. 

 Quintana et al (2002) em sua pesquisa, que analisa a formação do profissional de 

Medicina e a morte, colocam que a equipe médica além de fugir da morte, foge dos 

sentimentos que ela provoca, e afirmam que o paciente ideal seria aquele que até conversaria 

sobre sua impossibilidade de cura, mas sem despertar emoções. Os pesquisadores citados 

relatam que de fato, o médico pode falar racionalmente da morte; ele sabe intelectualmente 

que ela está a sua volta, mas o que não pode aceitar é senti-la, pois é somente nesse momento 

que será obrigado a vê-la como possibilidade concreta tanto para seu paciente como para si 

mesmo. 
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O Quadro abaixo demonstra os sentimentos assinalados pelos participantes e a 

constância que cada emoção foi referida por estes. 

 

SENTIMENTOS FREQÜÊNCIA 

Tristeza  51,76% (n=44) 

Impotência 50,58% (n=43)  

Alívio (quando há 

sofrimento do paciente) 

  45,88 % (n=39) 

Sensação do dever 

cumprido 

  43,52% (n=37) 

Necessidade de melhoria 

dos conhecimentos 

28,23% (n=24) 

Conformismo 11,76% (n=10) 

Incapacidade/Insegurança  5,88% (n=05) 

Medo  4,70% (n=04) 

Outros  7,05% (n=06) 

QUADRO 1: Sentimentos referidos pelos Médicos e Enfermeiros diante da iminência de 
morte de um paciente. Aracaju, SE, 2007 
 

 Alencar; Lacerda; Centa (2005) referem que com a proximidade da morte vários 

sentimentos afloram, e estes podem ter, segundo as autoras caracteres positivos ou negativos. 

Dentre os de caráter negativo temos: impotência, tristeza, ódio, revolta, dor, culpa, 

irresolução, medo e injustiça diante da perda. Já os de caráter positivo podem ser paz, 

celebração da própria vida, cumprimento de uma etapa. As autoras colocam que estes últimos 

levam o indivíduo a buscar o sentido da existência, da transcendência, no qual o ser humano 

se depara com a idéia da finitude.  

 A Tristeza foi o sentimento mais mencionado pelos sujeitos da pesquisa (51,76% 

n=44), o que comprova que a morte é vista pelos profissionais tal como é na sociedade como 

um todo, o que leva a perceber que estes não se desvinculam de sua cultura, de seus costumes, 

trazendo consigo as frustrações, os sentimentos negativistas diante da morte. A idéia em 

questão é compartilhada por Alencar; Lacerda; Centa (2005, p.173) que ao citar Martins 

(2001) diz: 

 Conhecimentos, imagens, sentimentos, representações 
simbólicas herdadas, produzidas e reproduzidas e integradas em 
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nossa cultura engendram concepções humanas a respeito da vida e da 
morte.. 

Em virtude da representação da morte, a Tristeza é um dos sentimentos unânimes para 

as pessoas que pensam no assunto, mesmo sem necessariamente terem vivenciado essas 

situações de maneira mais próxima, porém é imprescindível que mesmo entendendo a morte 

como evento que pertence à vida, ela indica algum tipo de separação e geralmente o 

afastamento para o ser humano tem sempre um sentido de sofrimento. 

A tristeza para o profissional de saúde pode estar diretamente relacionada à existência 

de um relacionamento mais intenso com o paciente e/ou com seus familiares, contato este que 

pode ser estabelecido no cotidiano da assistência, como é observado nos registros abaixo: 

Tristeza...quando temos um contato mais profundo (E10). 

Porque às vezes existe envolvimento com o paciente (E1). 

 

A Impotência, também mencionada pelos pesquisados, é talvez o sentimento mais 

inerente aos profissionais de saúde e quiçá aquele que mais promove o distanciamento destes 

da temática da morte e do morrer.  

Impotência... que demonstra que nós não temos a capacidade de 
modificar determinadas situações (M1). 

Me prova que não sou Deus,  tenho limitações (E20). 

 

Para entender os mecanismos do processo é necessário conhecer alguns aspectos das 

profissões estudadas, dentre eles, a formação e a visão da sociedade sobre a área da saúde. 

Se mencionam o sentimento de impotência é porque partem da premissa que existia 

uma relação de poder no binômio profissional de saúde-paciente. E é exatamente isso que 

ocorre, existe um acordo velado entre pacientes, família e profissionais de saúde, onde todas 

as partes envolvidas querem acreditar que os últimos têm o controle da situação (doença) e 

assim podem resolver o problema. 

A revelação de tal sentimento faz repensar sobre as fantasias que médicos e 

enfermeiros têm acerca de sua formação, a fantasia da onipotência, mito que vê na 

recuperação do paciente a confirmação de sua capacidade profissional. Quanto mais eles 
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idealizam-se “senhores da vida” mais sofrem quando não conseguem impedir a morte e o 

morrer de seus doentes. 

Segundo Quintana et al. (2002), o médico é, dos profissionais de saúde, aquele que 

mais sente a impotência diante da morte iminente de um paciente. Oliveira e Minayo (2001) 

relatam que a susceptibilidade maior está relacionada também aos feitos mitológicos 

atribuídos a este profissional pela sociedade e ao fato de que a mesma fornece ao médico um 

poder quase divino. Segundo Becker (1973) a sociedade tem necessidade de criar heróis, e o 

temor da morte alimenta essa necessidade.  O autor define o homem heróico como aquele que 

consegue penetrar na atmosfera fúnebre e sair ileso, e o médico é, muitas vezes, a 

personificação do heroísmo nos tempos atuais. 

Na verdade a onipotência nada mais é que um dos mecanismos de proteção do 

profissional de saúde, estratégia que promove o afastamento de médicos e enfermeiros do 

paciente em seu momento terminal de vida, como bem relata Kovács (2002, p.245): 

 

 Existem várias possibilidades de ocultamento, tanto culturais quanto 
psicológicas. Entre estas últimas podem ser destacados os 
mecanismos de defesa: negação, represão, intectualização, 
deslocamento. As defesas ao mesmo tempo em que nos protegem do 
medo da morte, podem nos restringir. 

 

Outro sentimento muito semelhante ao da impotência, que a autora acima chama de 

intelectualização, e que foi referido pelos sujeitos da pesquisa foi a verbalização da 

necessidade de melhoria dos conhecimentos, como se pode observar na fala abaixo: 

 

Sempre há o desejo de aprender mais para evitar que a morte chegue 
(E38). 

 

O Enfermeiro em questão coloca o nível de seu aprendizado como forma de evitar a 

morte, não reconhecendo o caráter inevitável do fenômeno. A negação quando ocorre de 

forma tão visível, faz aumentar o sofrimento interno deste profissional no decorrer da morte e 

do morrer de seus pacientes.  

Alivia, portanto, aceitar a transitoriedade da vida e da condição de existência humana. 

E essa regra se aplica a todos; ao paciente, aos médicos e enfermeiros, e à todos os bilhões de 
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pessoas desse nosso planeta. Convém ter sempre em mente que ninguém pode mudar o fato 

de que um dia vai acabar, mas podemos mudar o modo de nos relacionarmos com esse fato 

(BALLONE, 2002). 

O estímulo de aprimorar técnicas é bem característico da formação atual da área de 

saúde que vivencia a todo o momento a incorporação de novas tecnologias e novas 

intervenções a favor da vida.   

 Outros sentimentos de características negativas foram citados pelos profissionais, e 

que seguem o mesmo raciocínio da impotência e da necessidade de implementação de novos 

conhecimentos, são eles a Incapacidade/Insegurança, e o Medo. 

 Medo (E39) 

O medo é fruto de uma das maiores temeridades da espécie humana, a extinção. 

Linhares (1994), considera que o confronto com a morte, somado de uma ansiedade 

profundamente enraizada e unida ao instinto de auto-preservação, denota uma dolorosa 

lembrança das limitações humanas para controlar a natureza. Segundo Brêtas et al. (2006) o 

medo de morrer é universal e atinge todos os seres humanos, independente da idade, sexo, 

nível socioeconômico e credo religioso. 

O sentimento de Conformismo relatado por 10 participantes do estudo não chega a ter 

um caráter tão negativo quanto o medo, mas pode camuflar outro mecanismo de defesa muito 

utilizado por médicos e enfermeiros, a justificativa da “neutralidade”. Esse artifício defensivo 

pode ser observado no registro abaixo: 

Acho que sei separar o trabalho com o emocional que é o lado mais 
afetado nestas situações, mesmo criando vínculo com alguns 
pacientes (E26).  

 Quintana et al. (2002) refere que a exclusão das emoções é transformada, através da 

racionalização, numa técnica científica aparentemente indispensável ao bom trabalho do 

profissional de saúde, a neutralidade, que tem a função de proteger o médico ou enfermeiro do 

sofrimento causado por um maior envolvimento com os pacientes. Os autores colocam que o 

escudo científico formado com esse mecanismo é duplamente perigoso, o profissional afasta-

se do paciente, consequentemente da vida que está ali presente e da mortalidade que ela 

representa; e arriscado para o doente, pois, sob a justificativa da neutralidade, são 

experimentados vários tratamentos (às vezes fúteis diante da iminência da morte), seu corpo 

passa a ser um “objeto científico” onde vários fenômenos podem ser observados.  
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 Foram também assinalados pelos participantes da pesquisa os sentimentos de cunho 

positivo, Alívio (quando há sofrimento do paciente) e a Sensação do dever cumprido. Os 

casos abaixo referem-se ao primeiro sentimento, nenhum dos pesquisados comentou sobre o 

cumprimento de seu dever. 

 No caso de pacientes oncológicos e sem expectativa de vida, 
com sofrimento intenso, a sensação de alívio após morte é muito 
grande  (E37).  

   Alívio, passagem para uma dimensão melhor. (E22). 

 O sofrimento humano é complexo de ser observado e compartilhado, e o cuidar de 

outro ser que vivencia a dor é extremamente exigente e desgastante a nível físico e psíquico, 

mas é importante observar que alguns profissionais não admitem essa dificuldade transferindo 

a sensação de alívio que sentem para os pacientes que morrem após um processo doloroso da 

doença. Ao condicionarem o alívio ao sofrimento do paciente, médicos e enfermeiros buscam 

um consolo para a morte de seu semelhante, como se vê em alguns eufemismos utilizados 

pela sociedade em geral, “enfim, descansou”... “passou desta para melhor”  ... “agora está em 

paz” , dentre outros. 

 A sensação do dever cumprido é útil ao profissional fazendo com que ele se despoje 

da onipotência que lhe é conferida durante a formação e saiba que a vida tem um limite assim 

como sua capacidade técnica para agir sobre ela. Talvez o reconhecimento de suas limitações 

seja o primeiro passo para o reconhecimento de sua mortalidade e consequentemente evite a 

utilização de meios de tratamento sofríveis e obstinados. 

 Ao assinalar a alternativa “outros” alguns profissionais citaram dois sentimentos 

que também surgem diante da iminência de morte de uma paciente: a curiosidade e a 

ansiedade. 

 Curiosidade em saber o que aconteceu (E14). 

 Ansiedade. Fico me perguntando o que eu poderia fazer a mais 
(M 26). 

 

 A curiosidade explica-se pelo caráter misterioso no qual a morte está revestida, 

sendo uma incógnita para todos. Deixando de lado as explicações religiosas, ninguém sabe ao 

certo o que acontece no morrer e nem o que espera depois. O encontro com o desconhecido, 

seja em qualquer situação da vida, desperta curiosidade e temor. 
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 Ao observar o comentário do entrevistado pode-se concluir que a ansiedade referida 

pelo mesmo é o outro nome dado a impotência comentada anteriormente. 

 O enfrentamento diante de situações de morte e morrer não se dá com o mesmo 

profissional de uma única maneira, vários sentimentos e atitudes podem surgir em conjunto 

em um indivíduo, ou podem variar de acordo com determinadas situações.  

 Esses sentimentos mudam de acordo com o quadro, a história e 
a idade do paciente (E9). 

 Para entender o enfrentamento da morte por parte do profissional de saúde é 

necessário também compreender o caráter dinâmico que ele assume. Alguns fatores do 

paciente ou de sua história auxiliam na modificação das formas de como o enfrentamento 

ocorre. 

 Buscando entender este fato, perguntou-se aos médicos e enfermeiros da pesquisa 

se fatores relacionados ao paciente, tal como sexo, idade, estado de saúde ou outros, 

influenciam nas reações e atitudes dos mesmos e de que maneira isso ocorre, sendo que um 

critério não excluía o outro podendo serem assinalados simultaneamente.  

Os dados coletados estão expressos no Quadro abaixo: 

 

ASPECTOS DO 

PACIENTE 

FREQÜÊNCIA 

Idade   62,35% (n=53)  

Estado de saúde  52,94% (n=45) 

Sexo   2,35% (n=2) 

Outros   11,76% (n=10) 

QUADRO 2: Aspectos dos pacientes que influenciam reações e atitudes dos Médicos e 
Enfermeiros diante da iminência de morte de um paciente. Aracaju, SE, 2007 

 

A idade, o aspecto mais mencionado (62,35%; n=53), é na maioria das vezes 

justificado como fator interveniente no caso da morte e do morrer de crianças e jovens. 

Quanto mais jovem, maior minha dificuldade em aceitar a morte 
(M2). 

É difícil aceitar a perda de jovens (M9). 

Criança acho precoce, é ceifar oportunidades (M 24). 
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 A morte não combina com a juventude  (E5). 

 

Como bem relatou o enfermeiro E5, a morte não faz parte de uma cultura que traz a 

juventude como mola mestra renegando qualquer coisa que venha contrária a isso. Ballone 

(2002) refere que culturalmente, vários valores contribuem para a negação da morte, seja a 

idéia da eterna juventude, a acumulação de bens ou o apego materialista, tudo acaba fazendo 

com que a morte não seja aceitável de forma alguma. 

Não foi sempre assim, Kovács (2002) relata que no século XIX, com a epidemia de 

tuberculose que assolava o mundo, a morte era aguardada de maneira até expectante, o 

pensamento dominante é que morrendo jovem escapava-se da decadência e da degeneração.  

No entanto, atualmente a dor e o sentimento de injustiça diante da morte de uma 

criança e do adolescente são compartilhados por todas as pessoas, significa a interrupção de 

um curso natural da vida, e a equipe de saúde demanda todo o esforço possível para evitar tal 

tragédia.  

Sou pai, em crianças e jovens procuro fazer mais do que o impossível 
(M5). 

A morte em pacientes jovens é mais chocante e mais difícil de aceitar 
(M13). 

O pensamento é que em um jovem parece desperdício (M15). 

Notadamente se o paciente é criança é maior a sensação de 
impotência (M25). 

 

A questão de visualizar a morte do outro como sua própria morte ou de pessoas 

próximas foi exposta pelos profissionais que são pais ou mães, como menciona o médico M5 

acima. Para Moritz; Nassar (2004) a morte em jovens não é bem aceita pela sociedade, mais 

especificamente para mães que pensam diretamente na perda de seu filho que é algo 

inconcebível. A enfermeira E31 coloca muito bem isto: 

Sou mãe tem a transferência de sentimentos, filhos (E31 ). 

...depois da maternidade a sensibilidade aumenta, mesmo sabendo do 
processo natural, algumas vezes sentimos impotência (E22). 
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Se em crianças e jovens existe uma inconformação do profissional de saúde, isso não 

acontece para idades mais avançadas, pelo contrário o profissional acredita que o idoso está 

mais perto da morte, e por ter vivido muito até é consolável sua perda. 

Pacientes idosos têm pior prognóstico (M 17). 

É mais fácil entender a morte do idoso (M 14). 

Quando é muito idoso não choca (M23). 

 

Mais um reflexo da sociedade e dos valores culturais do profissional de saúde que 

refletem em suas concepções e reações diante da morte de seus pacientes. 

Ballone (2002) afirma que para o ocidente o envelhecimento é visto sempre como 

decrepitude, como falência orgânica, e a morte é vista sempre como o ápice dessa 

degeneração. O autor completa que o repúdio ao envelhecimento, mesmo que saudável, é 

grande nos dias atuais e as pessoas falam “sinto-me bem, como se tivesse 20 anos”.  

Porém um dos profissionais entrevistados não fez diferenciação dos extremos da idade, 

pelo contrário, englobou os dois como variáveis que o sensibilizam diante da morte de um 

indivíduo. 

Os mais velhos e os mais jovens me emocionam mais. Tenho uma 
relação de carinho com todos que eu trabalho, mas as crianças mais 
jovens (lactentes) me dão um grande prazer quando eu atendo pela 
sua alegria e ingenuidade. Apesar de não trabalhar com os mais 
idosos, eles me dão a impressão de maior necessidade de carinho e 
atenção. (M31) 

O ser humano seja qual for sua faixa etária, tem a necessidade de atenção, carinho e 

assistência em um momento tão difícil e peculiar como o morrer. O estabelecimento de uma 

rede de apoio técnico e emocional vai auxiliá-lo a passar pelo processo, que mesmo como 

toda experiência vivida, no caso dos idosos, é novo e único. 

O estado de saúde do paciente foi outro fator assinalado pelos participantes que pode 

influenciar em suas reações. Alguns colocam em seus relatos que a gravidade do prognóstico 

e o sofrimento pelo qual o paciente está passando fornece uma sensação de alívio e conforto 

ao profissional quando chega o momento da morte. Outros expressam a mesma idéia 

mencionando como é difícil a aceitação da morte de um paciente hígido e que ocorre de 

forma brusca. 
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Patologias crônicas, amortecem mais a perda (M25). 

Doença grave e terminal-sensação de alívio (M26). 

Pacientes terminais são submetidos a processos dolorosos (M6) 

Um paciente saudável que morre subitamente causa mais surpresa e     
descontentamento (M13). 

Pacientes hígidos chocam mais que pacientes crônicos (M4). 

Se estava aparentemente bem e complica de repente é mais difícil a 
aceitação no caso de morte (E16). 

 

O profissional em sua atividade cotidiana pode vivenciar toda a dor do paciente e sua 

luta para vencer ou amenizar a doença. Mesmo para aqueles médicos e enfermeiros que não 

trabalham com o paciente terminal, o convívio diário com o sofrimento também fazem com 

que esse sentimento se reflita em seu íntimo. Sandrin (1997) lembra que a dor do doente é 

mais que evidente, porém quem o trata também sofre, e para o autor, os profissionais de saúde 

agem em um terreno que é, psicologicamente de risco, com conseqüências muitas vezes 

evidentes. 

O sexo foi também relatado como fator que modifica a reação dos profissionais porém 

com uma constância bem menor do que os anteriores. Os respondentes relacionaram a perda 

de pacientes do sexo feminino como sendo mais sentida pelo fato de que as mulheres exercem 

a maternidade, se a paciente for gestante o sentimento fica mais explícito caso venha a falecer 

também o bebê, são duas vidas em uma, acarretando uma sensação maior de perda para os 

profissionais. 

Às vezes as mulheres por serem mães (E2). 

Gestantes: a impressão é que são duas vidas perdidas (M15). 

 

Condições trágicas de morte como suicídio e acidentes e as reações dos familiares 

foram fatores relatados pelos participantes como “outros” que influenciam no enfrentamento 

da perda de um paciente. 
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Acidentes, auto-extermínio, violência: os familiares e o paciente 
muitas vezes não têm tempo de diálogo e de perdão. O sofrimento é 
enorme de todos, inclusive das equipes (E11). 

Morte súbita, acidente: a interrupção brusca da vida me gera trauma 
(E5). 

Acidentes trágicos; indicam o final de uma trajetória precoce (E28). 

 

A idéia é que fica algo pendente, uma trajetória a cumprir, além do que geralmente 

este tipo de morte gera mutilação e destruição física o que pode relacionar a presença da 

temida dor corporal neste morrer. Mas o que mais abala é com certeza o caráter de 

imprevisibilidade da morte, o ser humano ao observar o desaparecimento repentino de outro, 

sem nem ao menos estar doente, coloca-se no lugar “pode acontecer comigo também, não 

estou livre” e pensa que não vai ter oportunidades de despedidas e de reparar algum erro 

cometido, o que se torna paradoxal com o medo que este também tem de morrer lentamente, 

concluindo que não importa a maneira, a imortalidade é a melhor saída.  

Já com a relação dos familiares o enfrentamento para alguns é mais difícil, afinal não 

sabem como consolar e dar apoio, quando era com o paciente ainda tinham os procedimentos 

técnicos para mascarar o confronto com a morte, mas e com os familiares, como fazer? 

As reações e atitudes dos familiares que me causam um certo 
descontrole emocional, vindo às vezes lágrimas aos olhos, 
independente de vínculo com o paciente e/ou familiar (E15). 

A família do paciente também deve ser colocada como parte da 
assistência pelos profissionais de saúde, em caso de iminência de 
morte. Faz parte de nosso preparo técnico e em maior parte do 
religioso/emocional (E7). 

 

A enfermeira E7 responde este questionamento colocando que o paciente é um ser 

psico-social, envolto em um círculo de pessoas e atividades que fazem parte de sua vida e que 

interagem com ele, por conseqüência irão também sofrer com todo processo de adoecimento, 

morrer e morte de seu ente. Em posse de uma visão holística, o profissional de saúde 

compreende essa dimensão de cuidado e estende sua assistência aos familiares e pessoas 

próximas do paciente. 

Melo (2005) relata que um diálogo aberto e verdadeiro prepara o doente e a família 

para o enfrentamento da dor e da morte, e faz com que se sintam seguros pela confiança 
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estabelecida entre o profissional e o núcleo familiar. Esta mesma autora, ao citar Rodrigues, 

afirma que para que os profissionais possam realizar o cuidado com os familiares antes e 

depois da morte do ente querido é necessário que eles mesmos se sintam preparados para 

ajudá-los.  

Alguns fatores, intrínsecos do profissional, podem contribuir para uma melhor 

compreensão da morte por parte destes, entre eles, a vivência no campo pessoal com o 

fenômeno através da morte e do morrer de parentes e amigos. Para conhecer se existe essa 

relação, perguntou-se aos participantes da pesquisa se a vivência com a morte através de 

experiências pessoais contribui de alguma forma para o enfrentamento da morte e do morrer 

dos pacientes. 

Observou-se que 64,70 % (n=55) dos participantes responderam que SIM, acreditando 

que um convívio com o evento em estudo, através de experiências familiares anteriores, pode 

influenciar no confronto com a morte de seus pacientes. Já 35,30 % (n=30) deles afirmaram 

que NÃO, negativando a assertiva acima. 

Entre os que assinalaram SIM, existiram diversas justificativas utilizadas para explicar 

a maneira como são influenciados pelas experiências pessoais. Uma delas foi a questão do 

surgimento de uma relação de “empatia” entre o profissional e a família do paciente, 

facilitando o contato e o suporte oferecido por este aos familiares. 

 

O sentimento de perda de um ente querido, segundo minha 
concepção, proporciona uma empatia para lidar com os familiares do 
paciente falecido e transmitir-lhes uma palavra de conforto. (M13). 

Surge a questão da empatia nesse novo enfrentamento. (E15). 

  

O profissional ao vivenciar o processo de morte e morrer de pessoas próximas a ele 

desperta pelo menos, durante aquela ocasião o pensar sobre o fenômeno, esse momento de 

sofrimento pode levá-lo a entender a angústia alheia, que apesar de vivenciar em seu cotidiano 

laboral, não sabia muitas vezes como agir. A morte de um ente querido pode levar o 

profissional a colocar-se no lugar do outro, dos familiares, entendendo a dor e compartilhando 

a perda, que foi similar à sua. Isso é expresso nos relatos abaixo: 

Sentir na pele o sofrimento dos outros (E20). 
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Quando sentimos na própria pele há a possibilidade de passar 
experiências vividas (E30). 

Você aprende a se colocar no lugar do outro (E21). 

Compreende melhor a dor dos familiares (M31). 

 

Moritz; Nassar (2004) relatam que ao discutir sobre sua própria morte ou vivenciar a 

de pessoas próximas os profissionais de saúde têm uma tendência de modificarem suas 

atitudes diante do tema. Essa mudança pode ser sentida no lidar com os familiares, mesmo 

que ainda não tenham se aproximado de maneira mais clara com relação aos pacientes.  

Toda a carga de “sentir na própria pele” a perda de um ente próximo também é visto 

para o profissional como um aprendizado que pode e deve ser levado para sua atuação no 

trabalho.  

Elaboramos a perda com o tempo e levamos essa superação para a 
prática profissional (E39). 

Porque a prática nos deixa mais preparados diante da morte (M33). 

Você se sente mais fortalecido! As experiências vivenciadas ajudam a 
dar mais segurança a tal fato, tal situação... com maior segurança e 
naturalidade (E24). 

 

Estes respondentes encaram a morte de pessoas próximas como uma “prática” que na 

realidade pode levá-los a entender as reações e atitudes do paciente e de seus familiares diante 

da iminência da morte. Segundo Linhares (1994) a tarefa de cuidar do paciente tem uma 

representação subjetiva para o profissional, com base na sua história de vida, determinando 

assim a sua relação com a atividade. 

Alguns profissionais pesquisados referem que através da morte de pessoas próximas 

eles compreenderam o fenômeno de uma forma mais completa, aceitando algumas de suas 

características como o fato de ser inevitável, universal, e natural a todo e qualquer ser vivo. 

Quando passamos por mortes de pessoas próximas nos aproximamos 
e aceitamos cada vez mais o processo natural da morte (E10). 

Assim nos conscientizamos mais que é um fato comum (M29). 

Nossas perdas pessoais nos fazem repensar o quanto a vida é 
passageira (E17). 
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O ser humano, como já foi observado em todo levantamento literário, nega a morte 

principalmente para ele e para pessoas de seu convívio, quando acontece, ele “acorda” e 

insere-se no mundo dos mortais. 

Alencar; Lacerda; Centa (2005) referem que quando o profissional se depara com a 

morte em situações do cotidiano, como no caso de acidentes relatados em noticiários, a morte 

de um conhecido, nunca se imagina essa ocorrência em suas vidas no presente, mas sempre 

em um futuro distante, quando se considerar as missões cumpridas, não só as de cunho 

profissional, mas também de caráter pessoal. 

Um dos entrevistados, porém, ao assinalar o SIM, não relacionou aspectos positivos 

que a morte de entes queridos poderia lhe trazer para a vida profissional, pelo contrário 

mencionou que visualiza na morte do paciente todo o sofrimento do morrer de sua pessoa 

próxima, sendo assim um processo extremamente doloroso para o mesmo. 

 

Acaba sendo mais dolorido, pois vemos naquele paciente, a 
lembrança de experiências pessoais, de tudo que nosso parente pode 
ter sofrido antes de morrer (M27).  

 

Sendo o problema central da espécie humana a extinção, acompanhar a vivência dos 

últimos momentos dos outros remete à lembrança da própria finitude, ocasionando ansiedade, 

desconforto e possíveis lembranças de perdas para os profissionais de saúde.  

Como relatado anteriormente 35,30 % (n=35) dos sujeitos pesquisados afirmaram que 

a vivência da morte através de experiências pessoais NÃO influenciam de nenhuma forma 

para o enfrentamento da morte e do morrer de seus pacientes. Em sua grande maioria 

justificaram a negativa afirmando que são experiências diferentes e que por este motivo não 

podem ser colocadas em paralelo. 

 Porque experiência pessoal é uma coisa, como profissional é 
outra (E1). 

 São circunstâncias bem diferentes (M23). 

 São experiências diferentes (E19). 

 A sensação é completamente diferente (M21). 

 São vivências distintas (M18). 
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 É incontestável que a morte de um ente querido desperte no profissional de saúde 

sentimentos com maior intensidade ou até mesmo emoções que não são vividas diante da 

morte de pacientes, afinal neste momento ele deixa de ser médico ou enfermeiro e passa a ser 

o filho, pai, irmão, amigo, ou seja, ele é o indivíduo diretamente afetado pelo fenômeno. A 

enfermeira E9 explicitou isso em seu relato: 

Acredito que a experiência pessoal é totalmente diferente neste 
aspecto, porque é um tema que envolve uma carga emocional muito 
grande e por isso torna-se diferente da experiência com paciente onde 
tentamos deixar o emocional à parte (E9). 

Segundo Alencar; Lacerda; Centa (2005) a idéia de morte pode ser associada ao 

rompimento súbito e irreversível dos vínculos existentes entre o ser humano e sua rede de 

relações. Neste processo, é incontestável a interferência do vínculo biológico e dos laços de 

afetividade na determinação dos sentimentos de perda, dor e sofrimento de uma maneira 

incomensurável. Observa-se isso nos relatos abaixo: 

Por mais que se tenha vínculos com o paciente, a visão da morte entre 
entes e familiares é totalmente diferente (M15). 

Enquanto pessoa a morte significa perda, sofrimento pessoal e 
afetivo, na experiência profissional de morte a perda é do outro, isso 
tem caráter diferenciado, a dor não é minha é do outro (E5).  

Não se propõe que o profissional de saúde aja como um parente ou uma pessoa 

próxima do paciente em fase finita do viver, mas que ele enxergue o mesmo como 

semelhante, um ser que tem anseios e dúvidas diante de um processo inusitado e peculiar e 

que por isso merece respeito, atenção e acompanhamento de um profissional preparado para 

auxiliá-lo nesta fase. 

Mesmo que experiências anteriores, de cunho pessoal, não auxiliem no enfrentamento 

do processo de morte e morrer por parte dos profissionais, alguns fatores podem contribuir, na 

visão dos participantes, para que os mesmos enfrentem essas situações. 

Determinados fatores foram expostos como alternativas no questionário, colocações 

estas feitas com base em entrevistas anteriores que propiciaram a construção do instrumento, 

como citado na metodologia, deixando é claro, espaço livre para exposição de outros fatores 

contribuintes. Como não havia exclusão entre os mesmos, poderiam ser assinaladas mais de 

uma alternativa. 
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 Como se pode observar no quadro abaixo todos os fatores expostos foram 

assinalados, são eles: o amor pela profissão, a neutralidade, a religião ou crença 

espiritual, a sensação do dever cumprido, o controle emocional, e as experiências 

anteriores. Alguns foram mencionados com maior constância do que outros, porém é 

conveniente lembrar que em se tratando de um estudo de natureza qualitativa essa freqüência 

não é tão importante, mas sim sua presença. Não existiram menções de outros fatores pelos 

participantes e também não aconteceram relatos que justificassem a escolha dos fatores.  

 
 

FATORES 

CONTRIBUINTES 

FREQÜÊNCIA 

Controle emocional 70,58% (n=60) 

Religião  58,82% (n=50) 

Experiências anteriores  54,11% (n=46) 

Amor pela profissão 48,23% (n=41) 

Sensação do dever 

cumprido  

37,64% (n=32) 

Neutralidade    15,29% (n=13) 

QUADRO 3: Fatores contribuintes para o enfrentamento das situações de morte e morrer dos 
pacientes, por parte dos profissionais pesquisados.  Aracaju, SE, 2007 
  

O controle emocional é assinalado com um dos principais fatores que auxiliam no 

enfrentamento de situações de morte por parte dos profissionais. Esse mecanismo é utilizado 

porque médicos e enfermeiros acreditam que um envolvimento emocional com os pacientes 

faria com que a situação escapasse de seus controles e os colocaria frente a frente com o 

vivenciar real da finitude. 

 Ferreira (1996) em seu estudo com enfermeiros e pacientes oncológicos relata que 

muitos dos inúmeros mecanismos de defesa que foram incorporados durante a organização do 

trabalho do profissional ao longo dos tempos, tiveram como principal finalidade o controle 

das emoções. 

 O controle emocional passa a ter um caráter de proteção da saúde de médicos e 

enfermeiros, afinal é inegável que a exposição contínua a fatores desgastantes no ambiente de 

trabalho se torna como uma mola propulsora para emoções como ansiedade, auto-exigência 

extrema e tensão, o que pode gerar doenças ocupacionais como o estresse, neste trabalhador. 
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E claro que a convivência diária com o processo de morte e morrer dos pacientes é uma das 

causas, senão a maior, de desgaste psicológico dos profissionais de saúde. 

Porém em alguns momentos a exclusão emocional promovida pelo profissional 

prejudica a assistência prestada ao paciente, pois como evitar sentir algo estando próximo da 

pessoa que sofre? Resultando no afastamento do médico ou enfermeiro no momento, talvez o 

principal, da vida do ser humano. Esse distanciamento não ocorre só fisicamente, pela 

ausência do profissional ali ao lado, mas também pode ocorrer de outras formas como, por 

exemplo, em uma comunicação não tão efetiva com o paciente que muitas vezes, por este 

motivo, não conhece o seu diagnóstico nem as peculiaridades de sua doença. 

 Quintana et all. (2002, p.265) denomina o fato mencionado acima de (in) comunicação 

médico-paciente e relata que o temor de envolver-se emocionalmente com o paciente que 

vivencia o morrer e a iminência de morte é condicionante para que isso ocorra.  

 Outro risco que o controle emocional dá a assistência quando é entendido como 

barreira entre o paciente e seu cuidador é a transferência de responsabilidade entre a equipe 

multidisciplinar. Isso ocorre principalmente quando é necessário dar alguma notícia de piora 

do quadro do paciente ou até mesmo de sua morte para os familiares. Ferreira (2002) 

observou em sua pesquisa com pacientes terminais que existe até uma seqüência nessa 

permuta, o médico passa a responsabilidade de comunicação do fato para o enfermeiro e este, 

por sua vez, o passa para o assistente social. A autora observou que, isso não ocorre por uma 

questão de rotina padronizada, mas sim porque nenhum dos profissionais quer entrar em 

contato diretamente com as emoções que a chegada aquele aviso vai gerar. 

 Analisando as competências de cada categoria profissional, cabe ao médico a 

responsabilidade da informação do quadro geral do paciente e de sua causa mortis se for esta 

a situação, cabendo aos outros profissionais dar apoio psicológico, social e emocional ao 

paciente e seus familiares (NOGUEIRA; OLIVEIRA; PIMENTEL,2006). 

 É necessário que o profissional realmente tenha o controle emocional como ferramenta 

contribuinte para o enfrentar de situações de morte e morrer, porém é preciso que entenda que 

esse fator não é sinônimo de afastamento, é até fácil controla-se emocionalmente se não se 

convive com as emoções. Os profissionais de saúde precisam trabalhar seus sentimentos ao 

lado do paciente, prestando-lhe a assistência integral, de forma holística e humana, sem 

dissociar a doença daquele que a possui. 

 Contudo durante a formação o profissional é estimulado a usufruir de uma saída 

técnica para justificar seu afastamento e a exclusão emocional, a neutralidade, outro fator 

assinalado pelos respondentes. A neutralidade chega a ser sinônimo de competência técnica 
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em alguns momentos e ela parte do princípio de que, não se envolvendo, o profissional 

consegue ser mais prático, objetivo e funcional na luta contra a doença e a morte. 

 Nogueira; Oliveira; Pimentel (2006) relatam que a neutralidade é fruto da objetividade 

como padrão de conhecimento e normatização de condutas das áreas médicas, e referem que 

através desse enfoque o corpo é a única fonte do saber, não sendo necessário o entendimento 

de características subjetivas do indivíduo que está vivenciando o fenômeno. 

 Priorizando a neutralidade como forma de lidar com a morte e o morrer dos pacientes 

os profissionais de saúde assumem uma postura mecanicista e impessoal frente à assistência e 

esquecem uma de suas importantes funções, o cuidar, elemento essencial para uma relação 

humana entre médicos, enfermeiros e seus pacientes. Entretanto acreditar que somente com o 

apoio emotivo e pessoal assegura-se uma morte digna ao indivíduo é não aceitar toda 

evolução científica que pode sim, quando usada de modo consciente (deixando tratamentos 

fúteis de lado), propiciar uma melhor qualidade de morte para o ser humano. 

O equilíbrio entre o emocional e os conhecimentos científicos faz com que surja no 

profissional uma sensação do dever cumprido e esta pode ser um verdadeiro fator que o 

auxilia no enfrentamento da morte e do morrer de seus pacientes. A ferramenta em questão, 

também mencionada pelos sujeitos da pesquisa, demonstra que estes entenderam o caráter 

irrevogável da morte, livrando-os, assim de sentimentos de impotência e frustação.   

O amor pela profissão, também assinalado no estudo, reflete dedicação, muitas vezes 

incondicional, às funções que estas pessoas resolveram exercer, funções que proporcionam 

aos seus executores o contato com a finitude humana de forma mais acentuada que outras 

atividades laborativas, e para auxiliar neste confronto cotidiano os trabalhadores utilizam-se 

de mecanismos que justifiquem, pelo menos para eles, a exposição a um fenômeno visto 

como desagradável.  

Segundo Dejours citado por Linhares (1994) o prazer no trabalho pode ser resultado 

da transformação do sofrimento, e essa mudança é exercitada como mecanismo de defesa, 

pois a carga psíquica envolvida na atividade laboral pode não ser compatível com a estrutura 

mental do trabalhador. O autor denomina a mudança sofrimento/prazer de sublimação e 

afirma que esta é retribuída pelo reconhecimento social. As profissões da área da saúde, em 

especial a Medicina e a Enfermagem, possuem uma grande valência social, proporcionando 

aos seus trabalhadores uma determinada importância que pode servir de consolo no 

enfrentamento de situações difíceis do cotidiano. 

A religião e as experiências anteriores também foram mencionadas como fatores que 

podem auxiliar no enfrentamento de situações de morte e morrer por parte dos profissionais. 
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O primeiro reflete uma rede de apoio que, segundo Pietrukowicz (2001), possui um 

significado social, diante dos problemas e dificuldades que as pessoas enfrentam diariamente, 

a fé oferece um sentido à vida, oferece consolo, energias e orientações ante as situações de 

angústia e de incerteza. As experiências anteriores podem advir de anos de profissão com 

diversas vivências de morte ou até mesmo de experiências pessoais como já foi demonstrado 

neste estudo. 

    Todos esses fatores contribuem, segundo os respondentes, no lidar com a finitude 

do paciente que está sob seus cuidados. A maioria das ferramentas, na verdade, constitui-se 

em mecanismos de defesa individuais ou, em sua maioria, coletivos, que evitam o desgaste 

psicológico do profissional, mas também o impedem de visualizar a morte como um 

fenômeno natural, inerente ao ser vivo e que necessita ser entendido como mais um momento 

onde sua assistência profissional (seja ela técnica e/ou emocional) é necessária para promoção 

de um cuidado integral ao paciente. 

Outra vez, como no início deste subcapítulo, é preciso definir enfrentamento como 

confronto, afrontar, encarar. Os fatores contribuintes precisam auxiliar o profissional a lidar 

de frente com a situação da morte e do morrer e não estimulá-los à fuga e a auto-defesa. Esses 

instrumentos devem contribuir para atitudes verdadeiras de enfrentamento e podem ser 

elaborados a partir do auto-conhecimento, de experiências oriundas da prática profissional ou 

da vida pessoal ou podem ser trabalhados desde a lide acadêmica, que como ponto de partida 

deve agregar os outros dois momentos anteriormente citados.  

 
5.4 A FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS COMO FATOR 

FAVORÁVEL (OU DESFAVORÁVEL) PARA O ENFRENTAMENTO DA MORTE E DO 

MORRER DOS PACIENTES. 

 
Diante do exposto até o presente momento da análise desse estudo pode-se notar que 

existem diversos obstáculos à compreensão e conseqüente enfrentamento dos fenômenos 

estudados, a morte e o morrer, por parte dos profissionais de saúde pesquisados. Até que 

ponto a formação acadêmica está contribuindo positiva ou negativamente para a manutenção 

desta realidade?  

Objetivando responder esta pergunta, questionou-se aos sujeitos da pesquisa alguns 

aspectos de sua formação que poderiam estar relacionados com a problemática estudada, 
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porém primeiramente era preciso saber se durante a formação eles tinham tido oportunidade 

de receber algum preparo para lidar com a morte. 

Ao serem interrogados se em algum momento de sua formação acadêmica receberam 

algum preparo para o enfrentamento de situações de morte 82,35 % (n=70) responderam que 

NÃO, e 17,64 % (n=15) afirmaram que SIM. Os dados podem ser observados no quadro 

abaixo: 

Obs: os percentuais de cada casela foram calculados em relação ao total de respondentes 

QUADRO 4: Preparo acadêmico para o enfrentamento de situações de morte e morrer dos 
pacientes, por parte dos profissionais pesquisados.  Aracaju, SE, 2007. 

 

A separação das respostas por categoria não objetivou a comparação entre as duas 

profissões estudadas, mas sim propiciar uma melhor visualização dos dados apresentados.  

Observa-se de forma expressiva a informação por parte dos médicos e enfermeiros da 

pesquisa que os mesmos NÃO receberam nenhum preparo durante seus cursos de graduação 

para o lidar com as situações de morte.  

A formação do profissional de saúde é extremamente tecnicista, fundamentada no 

modelo curativo e hospitalocêntrico. O profissional é formado unicamente para lidar com a 

vida, e fazer da manutenção da mesma seu único objetivo, sem considerar sua fase final. A 

subjetividade não é estimulada e tudo que não corresponda ao sucesso da cura é banido dos 

meios formadores. 

Brasil (2003) através de um diagnóstico situacional da educação em saúde no País 

reconhece que os meios até hoje empregados para formar profissionais nessa área baseiam-se 

na organização disciplinar e no estudo segmentado, promovendo uma fragmentação do 

indivíduo e sua doença em um lado, seus problemas sociais e emocionais em outro (que 

muitas vezes não é nem enxergado). Formam-se profissionais que sabem lidar com 

tecnologias avançadas, porém, não sabem reagir diante de situações humanas e sociais 

complexas, sendo incapazes de lidar com a diversidade moral, social e cultural das pessoas e 

principalmente totalmente despreparados para atuar no subjetivo.   

PREPARO 
ACADÊMICO 

MÉDICOS ENFERMEIROS TOTAL 

SIM n=05 5,88% n=10 11,76 % n=15 17,64 % 

NÃO n=35 41,18% n=35 41,18% n=70 82,35 % 

Total  40 47,06 45 52,94 85 100% 
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 As dificuldades aparecem na educação em saúde, na autonomia do cuidado, no 

controle da dor, no direito à informação, onde familiares e pacientes ficam subjugados aos 

“senhores do saber”, e principalmente no cuidado na morte e no morrer. A ausência da 

reflexão sobre a finitude humana na formação do profissional é alicerçada em uma cultura que 

relega à morte um espaço no porão da sociedade contemporânea. O processo de morte e 

morrer transcende as explicações reducionistas do método científico, e infelizmente na 

graduação do profissional de saúde o que não pode ser explicado desta forma não é ensinado 

pelas pessoas que também aprenderam sob essa metodologia. 

Quintana et al. (2002) relatam que na verdade a ausência do preparo é camuflada por 

uma forma de preparar o aluno da saúde para negar a morte. Os autores relatam que se deve 

ter ciência que o ensino acadêmico é um dos grandes fatores contribuintes para a angústia do 

profissional diante da morte e do morrer, principalmente ao estimular a “neutralidade” como 

forma de controle das emoções e distanciamento nas relações médico/enfermeiro-paciente.  

Logo no primeiro período o estudante da área entra em contato não com a morte ou 

com o cadáver, ele encontra “peças” na aula de Anatomia, e durante todo esse período (que é 

sofrido para o aluno recém ingresso) são feitas manobras muito conscientes para que daquele 

local sejam excluídas as emoções que no início podem até levá-lo a pensar que “aquilo” à sua 

frente já pode ter sido um ser humano. 

As manobras de exclusão dos sentimentos e formação da “neutralidade” profissional 

são denominadas por Bifulco (2006) de dessensibilização, e tem como objetivo retirar todas 

as características humanas que aquelas “peças” poderiam ter. A autora compartilha com 

Quintana et al. (2002), quando diz que a onipotência do profissional de saúde pode estar aí 

ancorada, pois é nesse momento que se inicia o afastamento do futuro profissional das 

emoções e reações frente à morte garantindo-lhe uma sensação de segurança e poder. 

É preciso considerar que as deficiências não são concentradas somente nos currículos 

dos cursos da área da saúde, mas também demonstram carências do corpo docente, pois não 

seria diferente, afinal todos pertencem a sociedade que cultua a juventude e nega o 

envelhecimento e a morte como fatos inerentes à vida.  

O docente dos cursos de graduação da área da saúde, como a maioria dos professores 

dos cursos em geral, tem a função, na prática tradicional de ensino, de calcular exatamente 

tudo aquilo que o aluno deve assimilar, não necessariamente considerando a realidade do que 

é ensinado, e seguindo o roteiro ele deve avaliar o discente da forma exata como ele reteve 

esse conteúdo. A teoria vem antes da prática, onde o estudante deve aplicar os conhecimentos 

adquiridos na primeira etapa. Esse tirocínio pedagógico vem sendo amplamente criticado pela 
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priorização do conteúdo (muitas vezes fugazes) e principalmente por não considerar a 

realidade o que leva a uma baixa eficácia e a necessidade de re-qualificação (BRASIL, 2003).  

Segundo Páduan (1984) os próprios professores apresentam suas limitações e medos 

para abordar o tema da morte e do morrer. Ao sentirem-se inseguros estes refletem o temor 

diante de sua finitude e tentando se proteger da dor e do sofrimento que a reflexão do assunto 

traz, tratam-no com impessoalidade não promovendo a discussão que ele merece.  

O fato de 82,35 % (n=70) dos profissionais pesquisados afirmarem não terem recebido 

nenhum preparo durante sua formação acadêmica para o enfrentamento da morte e do morrer 

coloca em xeque todas as formas de enfrentamento que estes profissionais relatam ser seguras 

para auxiliá-los nestas situações, pois pode-se presumir que as mesmas estão alicerçadas em 

mecanismos de defesa construídos única e exclusivamente através das experiências pessoais e 

da vivência cotidiana deste profissional. 

Como se observou no quadro acima, alguns profissionais (17,64 %, n=15) afirmaram 

ter recebido alguma orientação na academia, sendo que a estes foi solicitado mencionar qual 

tinha sido o preparo e quando o tinha recebido. 

Orientações na aula de pediatria. (E14). 

Cuidado com o paciente terminal...muito pouco em alguma matéria 
curricular (E8).  

Algum preparo...durante a graduação (M13). 

Leitura de textos em psicologia médica (M14). 

Os demais depoimentos foram similares a estes, indicando as mesmas disciplinas, sem 

indicar momento exato e sem especificar qual foi o conteúdo trabalhado para o tema em 

questão, o que reforça a tese de que não existe, nos meios acadêmicos um espaço formalmente 

focado para trabalhar este tema.  

Os sujeitos da pesquisa também foram interrogados sobre o que eles achavam que 

faltava em sua formação profissional para auxiliá-los no enfrentamento das situações 

estudadas. As opções assinaladas foram as expostas no quadro abaixo. Nesta questão foi 

disponibilizado um espaço para comentários e registros de outras características ali não 

expostas, e nenhum dos dois artifícios foi utilizado pelos respondentes. As opções não tinham 

critério de exclusão entre si podendo ser assinaladas mais de uma por participante. 
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ASPECTOS AUSENTES FREQÜÊNCIA 

Humanização nas experiências de aprendizado   48,23% (n=41) 

Discussão do conteúdo durante a graduação  44,70 % (n=38) 

Interação com outras ciências como a Psicologia  37,64% (n=32) 

Religiosidade   17,64% (n=15) 

Contato mais cedo com os pacientes   7,05% (n=06) 

QUADRO 5: Aspectos ausentes na formação dos profissionais pesquisados para o 
enfrentamento das situações de morte e morrer dos pacientes.  Aracaju, SE, 2007 

 

 A Humanização, atualmente tão discutida no âmbito da assistência, precisa ser 

incorporada nas experiências de aprendizado como é ressaltado pelos respondentes da 

pesquisa. O cuidar não é somente tratar da doença, é olhar, ouvir, sentir, tocar, respeitar os 

limites do outro e ter presença ao lado do paciente mesmo que ele não tenha mais 

possibilidades terapêuticas de cura. 

 Para Kübler-Ross (2002) não é ensinado nas escolas médicas o limite da Medicina e 

principalmente o ato humano de cuidar, a compaixão, o fato de que um médico (ou qualquer 

outro profissional de saúde) pode ser amoroso, atencioso e sensível com seu paciente, ou seja, 

assumir sua condição humana. 

 O fato de se mencionar a humanização como característica ausente na formação dos 

profissionais respondentes reflete uma distorção curricular e a lacuna dos docentes para o 

desenvolvimento de senso crítico e estimular o preparo para o subjetivo. Maranhão (1996) 

coloca, que em virtude disso, cada vez mais a academia forma profissionais tão despreparados 

quanto a maioria dos leigos e que transmitem aos doentes e a seus familiares a impressão de 

abandoná-los à dor e à solidão. 

 Com a deficiência dessa formação acadêmica que não prepara para o futuro o 

trabalhador da área para compreender melhor o processo de morte e de morrer forma, muitas 

vezes uma visão distorcida do conceito estudado. Bifulco (2006) relata que cada vez que o 

profissional consegue a cura de seu enfermo é uma vitória pessoal, inclusive da sua própria 

morte, porém quando é a morte que “vence”, esta leva além do doente, o médico e o 

enfermeiro junto com sua derrota. 

 Para que se dê inicio a um processo de aprendizado que propicie ao aluno um melhor 

entendimento da problemática é necessário primeiramente começar a discutir o tema nos 

meios acadêmicos, e, através da exposição feita de forma clara e compromissada em derrubar 

tabus, consegue-se amenizar, talvez, a grande angústia do profissional no campo de atuação. 
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 A discussão do conteúdo durante a graduação foi mencionada como uma dos 

aspectos ausentes durante a formação dos profissionais pesquisados, fato que comprova mais 

uma vez a fragilidade das universidades e seus currículos na discussão de temáticas que 

envolvem a subjetividade. 

 Segundo Dal Moro (2006) a universidade tem um grande papel na quebra do sigilo na 

discussão do processo de morte e morrer, possibilitando aprendizagens necessárias ao 

desenvolvimento do profissional. O autor coloca que isso exige planejamento e elaboração de 

processos de produção de conhecimento (pesquisas), de processos de produção de 

aprendizagens (ensino) e de processos de produção de serviços (extensão universitária). 

Através da articulação desses três pilares o processo ensino-aprendizagem é mais eficiente 

com relação à aplicação de temáticas subjetivas como a finitude humana. 

 É evidente que um aprendizado contemplando esse tipo de temática não pode ser 

desenvolvido sem considerar a interdisciplinaridade no ensino. A interação com outras 

ciências como a Psicologia foi mencionada como outro fator ausente na formação dos 

médicos e enfermeiros do estudo. 

 O foco na Medicina ou na Enfermagem como únicas ciências na formação dos 

respectivos profissionais empobrece o desenvolvimento de uma visão mais ampliada do 

aluno, impedindo que ele, quando profissional, saiba reconhecer e admitir aspectos intrínsecos 

do paciente como sua cultura, sua inserção social, e suas reações mais profundas diante do 

processo saúde-doença. 

 A Psicologia fornece subsídios para o suporte emocional dos discentes durante o 

preparo para lidar com a morte que na maioria das vezes se torna doloroso até chegar ao auto-

conhecimento e à segurança de enfrentar o tema. 

 As inovações na prática pedagógica atual preconizam que o professor deve ser um 

orientador do aluno para que este descubra os conhecimentos por si só. Esta prática considera 

associações com as ciências humanas, como a psicologia, pois precisa entender o aluno e os 

fatores intrínsecos a este que podem influenciar no processo ensino-aprendizagem (BRASIL, 

2003).   

 A religiosidade foi também referida como aspecto ausente na formação dos sujeitos 

da pesquisa, porém vários autores acreditam que a religião ou crença espiritual é de livre 

escolha do profissional, mesmo que a existência de uma crença atenue o doloroso caminhar 

no aprendizado do processo de morte e morrer (PIETRUKOWICZ, 2001; CARDOSO, 1999).  

 Outra ausência referida na preparação acadêmica é o tempo que o aluno leva para 

entrar em contato com o paciente, o que dificulta segundo a visão do profissional pesquisado 
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o entendimento do processo saúde-doença e consequentemente a aceitação de que a morte é 

uma companheira de trabalho cotidiana. Quintana et al. (2002) em seu estudo sobre a 

formação do estudante de medicina e a morte, refere que é decepcionante para este discente 

saber que só entrará em contato com pessoas a partir de dois anos e meio de curso, e que até lá 

ele relacionará sua profissão com lâminas de microscópio, vírus em laboratório, ratos como 

cobaias, e é claro cadáveres que como já foi discutido são dissociados de suas características 

humanas, portanto são somente “peças”. 

 O autor acima vai mais além ao afirmar que a caminhada do aluno durante a graduação 

segue um percurso planejado (mesmo que de forma inconsciente) para neutralizar suas 

emoções pouco a pouco, já que longe da “fonte”, o paciente, elas não são vivenciadas.   

 O contato mais cedo com pacientes deve ser estimulado para que o aluno não se 

desvincule, com o afastamento prolongado, da concepção real do que é um paciente, e com a 

aproximação entenda que além da doença este indivíduo tem sonhos, desejos e temores que 

precisam ser compartilhados. 

 Melo (2005) acredita que pela complexidade que acompanha o assunto, este deve ser 

discutido desde o primeiro período, pois assim o preparo ocorre de maneira gradual, com a 

possibilidade de trabalhar diversos aspectos tanto do conteúdo quanto do próprio aluno. 

 As lacunas verbalizadas pelos respondentes, em conjunto com os fatos já expostos nos 

demonstram a fragilidade da formação acadêmica destes profissionais para o enfrentamento 

da morte e do morrer de seus pacientes. Porém a situação está paulatinamente se modificando, 

algumas pesquisas já foram e continuam sendo desenvolvidas, fazendo com que sejam 

repensados currículos, maneiras de ensinar e de aprender com a discussão efetiva deste 

assunto. 

 Diante do exposto questionou-se aos participantes da pesquisa se estes acreditavam 

que poderiam ocorrer melhorias na formação de futuros profissionais para o enfrentamento do 

processo de morte e morrer, sendo que 90,58% (n=77) dos sujeitos pesquisados afirmaram 

crer que pode existir alguma mudança positiva no preparo dos futuros médicos e enfermeiros, 

e 9,41 % (n=08) não acreditam que essa transformação acontecerá. 

 Foi solicitado aos profissionais que caso acreditassem nas melhorias, citassem 

algumas sugestões que podiam serem aplicadas para efetivá-las. Por sua vez, estas foram 

muito similares aos aspectos mencionados acima como ausentes na graduação dos mesmos, 

reforçando a necessidade de aplicá-los no preparo dos acadêmicos. Pode-se observar o fato 

nos relatos abaixo: 
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 É preciso discutir desde os primeiros períodos (E38). 

 Abordagem nas disciplinas desde o início (E15). 

 Incluir no histórico escolar alguma disciplina que trate do tema 
(E33). 

 Humanização e interação com a Psicologia (E25). 

 Humanização na saúde e discussão na graduação com preparo 
psicológico (M5).  

 Promover contato mais cedo com os acadêmicos visando 
promover mais precocemente o contato com experiências de morte 
(M6). 

   A conscientização do profissional de saúde de sua fragilidade no lidar com a morte é 

extremamente positivo pois, a partir deste ponto ele, além de identificar suas deficiências, 

pode vislumbrar uma melhor abordagem também para a formação de futuros colegas de 

profissão. 

 O preparo do profissional de saúde para a morte além de ter um cunho informativo 

indicando uma direção que este pode seguir para guiar suas atitudes, tem também um caráter 

terapêutico quando favorece a exposição dos próprios sentimentos e promove o auto-

conhecimento (KOVÁCS, 2002). 

 Pimentel (2005) afirma que fatores estressantes intrínsecos ao exercício da profissão 

exigem dos profissionais um equilíbrio muito difícil de ser alcançado, o que interfere 

diretamente na satisfação profissional. A autora relata que o contato direto com a dor, o 

sofrimento e a morte estão entre os fatores que geram maior pressão e fenômenos psíquicos 

para profissionais de saúde.  

 A formação do profissional deve continuar priorizando a vida, mas esta de forma 

completa com a inclusão de todas as suas fases, inclusive a morte. Compreendendo de forma 

reflexiva e humana esse processo médicos e enfermeiros podem desenvolver assistência 

qualificada a pacientes fora das possibilidades terapêuticas e aos seus familiares, além do que 

há o crescimento pessoal, onde ele entende os limites da vida, define prioridades para a 

mesma e busca através do conhecimento do processo da morte e do morrer dar a finalidade 

que a VIDA merece.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 A realização da pesquisa foi permeada de dificuldades em todo seu percurso, fato que 

é inerente ao tema escolhido para discussão. A morte e o morrer são tabus, questões pouco 

discutidas e negadas pelas pessoas em geral, não sendo diferente para os profissionais de 

saúde, que mesmo com uma convivência mais acentuada com estes eventos reproduzem 

características da sociedade na qual são inseridos. No desenrolar dos questionamentos 

observaram-se restrições para debater o processo de morte e morrer por parte dos 

respondentes, algumas vezes estas se tornaram obstáculos à continuação da pesquisa para 

alguns. 

 Os profissionais de saúde pesquisados têm diversos conceitos definidos sobre a morte 

e o morrer, muitas vezes diversificando vários significados em um relato. A complexidade de 

dar uma única resposta reflete o enredamento em que a possibilidade da finitude está inserida 

na mente humana, formando diversas representações acerca de um mesmo tema. Acredita-se 

que a percepção que o profissional tem do processo de morte e morrer influencia na qualidade 

da assistência prestada aos pacientes e familiares que vivenciam estes eventos. 

 Dentre os médicos e enfermeiros participantes da pesquisa 22,35% trabalharam o 

conceito de morte como uma passagem para outra forma de vida, o que garante para estes a 

crença de uma continuidade de existência do Ser, seguindo essa mesma concepção 17,64% 

dos indivíduos estudados deram à morte um conceito espiritualista, fatos que corroboram com 

os 97,64% dos participantes que se identificaram praticantes de alguma religião ou crença 

espiritual. 

Diferentemente dos que partiram do conceito religioso ou espiritual, 17,64% 

conceituam à morte como mais um evento biológico que eles vivenciam, sendo que destes 

60% trabalham nos setores de urgência e emergência, locais onde a convivência com este 

evento ocorre mais freqüentemente. Ao valorizar o significado meramente técnico da morte o 

profissional afasta-se dos demais que o tema possui, geralmente daqueles que têm uma carga 

emocional, ação que se constitui em um mecanismo de defesa no lidar diário com a morte. 

 A morte também foi conceituada com naturalidade pelos profissionais quando estes 

utilizaram os significados de “fim” (17,64%), “certeza” (9,41%) e “parte do ciclo vital” 

(7,05%). Aceitar a morte como uma certeza da vida faz o profissional compreender mais 
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facilmente o fenômeno e assim compartilhar de forma mais plena essa fase ao lado do 

paciente sob seus cuidados. 

Os médicos e enfermeiros do estudo também relataram a morte como “libertação” 

(2,35%) principalmente quando o paciente tem atrelado à sua doença um quadro de extenso 

sofrimento e degradação física. 

Os conceitos da morte com uma representatividade negativa também foram 

mencionados, como perda e separação para 10,58% dos participantes e derrota e fracasso para 

3,2% destes. A convivência diária com o paciente e seus familiares faz do profissional um 

indivíduo susceptível à angústia sentida por estes durante o processo de doença e morte, como 

a perda e separação. A derrota e o fracasso, utilizados para representar a morte, refletem a 

formação voltada para a cura e para a manutenção da vida, sem entender, suas fases por 

completo. 

As conceituações utilizadas para definir o Morrer foram para 41,17% dos participantes 

as mesmas empregadas na definição de Morte, ou seja, para estes os dois eventos são vistos 

como a mesma coisa. Porém, para 58,82% morrer significa um processo que leva à morte, 

muitas vezes acompanhado de separações que ocorrem desde o nascimento. 

Os profissionais pesquisados perceberam-se, em sua maioria (70,58%), parcialmente 

preparados para o enfrentamento da morte e do morrer de seus pacientes, justificando, através 

dos relatos, que o exercício profissional e a experiência advinda deste é a principal fonte de 

preparação para lidar com a finitude do ser humano sob seus cuidados. Os profissionais que se 

auto-afirmaram totalmente preparados totalizaram 20% e os que relataram perceber seu 

preparo como totalmente despreparados foram 9,6% da amostra. 

A preparação do profissional para lidar com a morte e o morrer de seus pacientes não 

deve só vir de experiências vividas já no exercício de suas atividades, mas deve ser iniciada 

na formação acadêmica, preparando o futuro profissional da saúde para o enfrentamento 

dessas situações e para uma assistência mais completa aos familiares e pacientes. A percepção 

do seu preparo proporciona aos médicos e enfermeiros o conhecimento e a identificação de 

reações frente ao evento, fazendo com que eles possam rever aspectos e direcionar atitudes 

para uma melhor qualidade na assistência e principalmente para diminuir sua angústia e 

desgaste pessoal ao cuidar de pacientes nestas situações. 

O enfrentamento do profissional de saúde frente à morte e ao morrer se dá através da 

expressão de sentimentos e reações, sendo que estas podem sofrer variações a depender de 

alguns fatores intrínsecos ao paciente ou até mesmo de experiências pessoais anteriores 

vivenciadas pelo profissional como a perda de algum familiar ou uma pessoa mais próxima. 
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Diante da iminência de morte de um paciente, vários sentimentos foram mencionados 

pelos respondentes, alguns com caracteres negativos e outros com caracteres positivos. Dentre 

os primeiros 51,76% dos respondentes afirmaram sentir tristeza, justificando-a pelo maior 

contato e envolvimento com pacientes e familiares durante a assistência. A impotência foi 

para 50,58% dos profissionais da pesquisa o sentimento dominante, transmitindo a quebra do 

poder que médicos e enfermeiros acreditam ter sobre seus pacientes. Ao visualizarem a 

fragilidade desse falso domínio, sentem como se sua capacidade profissional fosse colocada 

em teste e o pior, reprovada nesta avaliação, a luta da vida (onipotência) contra a morte 

(impotência). 

Unido à impotência vêm outro sentimento referido por 28,23% dos sujeitos da 

pesquisa, a necessidade da melhoria de conhecimentos. Estes acreditam que a morte do cliente 

está diretamente ligada ao seu nível de apreensão de técnicas, procedimentos e informações 

das várias patologias existentes. Não compreendem, assim o caráter inevitável da morte, 

achando que podem e devem vencê-la. 

A incapacidade/insegurança e o medo, também mencionados por 5,88% e 4,70% dos 

respondentes respectivamente, fazem parte do mesmo conjunto de sensações negativas 

percebidas, sendo que este último reflete uma das maiores temeridades da espécie humana, a 

extinção, aqui representada pela morte. Também foi mencionado por 11,76% dos 

participantes da pesquisa, o sentimento de conformismo diante da iminência de morte de um 

ser humano sob seus cuidados.   

Os sentimentos de caráter positivo foram o alívio (45,88%) e a sensação do dever 

cumprido (43,52%). O primeiro está condicionado às situações de sofrimento físico do 

paciente, neste sentimento os profissionais buscam um consolo para a morte de seu 

semelhante e encontram também um conforto para si próprios, pois visualizam o término de 

uma angústia que vivenciavam no cotidiano junto ao paciente e seus familiares. A sensação 

do dever cumprido proporciona ao profissional um conhecimento de seus próprios limites 

frente à finitude humana, o faz compreender a morte como parte integrante da vida e assim 

diminui a sensação de falha e incompetência diante de uma situação na qual ele não tem o 

controle. 

O enfrentamento do processo de morte e morrer por parte dos médicos e enfermeiros 

pesquisados assumiu uma característica dinâmica, adotando diferentes maneiras de ocorrer de 

acordo com a variação de alguns aspectos do paciente. Estes, por sua vez, influenciam as 

reações e atitudes dos entrevistados diante da iminência de morte do cliente. Englobam idade, 

sexo, estado de saúde, condições trágicas de morte e reações dos familiares. 
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A idade, o aspecto mencionado por 62,35% dos respondentes, é na maioria das vezes 

justificado como fator interveniente no caso da morte e do morrer de crianças e jovens. 

Reflexo de uma sociedade que cultua a juventude eterna, a beleza exterior, sendo que 

qualquer coisa que venha contrária a isso não será aceita. A morte na criança e no jovem 

traduz um curso de vida interrompido para o profissional pesquisado, o que pode ser 

observado através de seus relatos. A morte no idoso foi encarada como um acontecimento 

mais “normal”, não causando tanto desgaste psíquico para o sujeito deste estudo. 

O estado de saúde foi referido como fator influenciador do enfrentamento por 52,94% 

dos pesquisados, associado principalmente à gravidade do quadro do paciente e à perspectiva 

de um bom prognóstico ou não. A morte do paciente fora das possibilidades terapêuticas de 

cura foi referida como mais simples de ser enfrentada do que a morte de um indivíduo hígido. 

O sexo, outro fator que modifica a reação dos profissionais, foi assinalado por 2,35% 

dos participantes, que relacionaram a perda de pacientes do sexo feminino como sendo mais 

sentida pelo fato de que as mulheres exercem a maternidade, agravando sua angústia se a 

paciente for gestante. Outros fatores como as condições trágicas de morte e as reações dos 

familiares influenciam as reações de 11,76% dos sujeitos do estudo. 

Vivências anteriores e pessoais com o processo de morte e morrer podem contribuir 

para o enfrentamento da perda de um paciente, segundo 64,70% dos profissionais 

pesquisados. Estes acreditam que, após passarem pessoalmente pela situação em questão, 

desenvolvem uma empatia com familiares e com o paciente, entendendo suas reações, muitos, 

através de seus relatos, afirmam que após viver a morte de um ente conseguem se colocar no 

lugar das pessoas sob seus cuidados que estão passando pela mesma realidade. 

Porém, para 35,30% experiências pessoais são totalmente diferentes e não servem 

como base para modificar seu enfrentamento diante da morte e morrer de um cliente. A carga 

emocional e afetiva dessas circunstâncias faz a diferença. 

Existem outros fatores que, segundo os sujeitos da pesquisa, contribuem no lidar com 

as situações de morte de seus pacientes. Estes são: o amor pela profissão, a neutralidade, a 

religião ou crença espiritual, a sensação do dever cumprido e o controle emocional. Todos 

estes contribuem, segundo os respondentes, no lidar com a finitude do paciente que está sob 

seus cuidados, sendo que a maioria constitui-se em mecanismos de defesa individuais ou, 

coletivos, que evitam o desgaste psicológico do profissional. 

Acreditando que a formação acadêmica pode influir, positiva ou negativamente, no 

preparo do profissional de saúde para que este compreenda melhor o fenômeno estudado, 

tentou-se conhecer alguns aspectos inerentes à mesma que exerciam essa influência. 
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Dentre os entrevistados 82,35% afirmaram NÃO ter recebido, em nenhum momento 

de sua graduação, qualquer preparo para lidar com a morte e o morrer de seus pacientes. A 

academia prepara médicos e enfermeiros para lidar somente com a vida (excluindo a morte 

desse contexto), de maneira segmentada, considerando o indivíduo separadamente de suas 

características mais subjetivas. Não cabe, na maioria dos currículos de escolas de Medicina e 

Enfermagem, a discussão de algo que não pode ser mensurado cientificamente. Ocorre na 

verdade o caminho contrário, o discente é estimulado, gradualmente durante o avançar do 

curso, a se despir de suas emoções e afastar-se de qualquer fonte que possa trazê-las à tona, 

inclusive o paciente. Os sujeitos da pesquisa que relataram não terem recebido preparo para 

lidar com a morte durante a graduação, construíram suas formas de enfrentamento em suas 

experiências pessoais e durante o exercício de suas atividades laborais. 

Aqueles que acusaram ter recebido algum preparo durante a formação acadêmica 

somaram o percentual de 17,64% dos pesquisados. Porém, estes ao descreverem o momento e 

como tinham recebido este conteúdo, mencionaram momentos pontuais, isolados e não 

sabiam especificar o foco trabalhado dentro do tema Morte e Morrer.  

Uma parcela dos médicos e enfermeiros da pesquisa (48,23%) acreditam que falta 

mais humanização nas experiências de aprendizado, o que dificulta seu entendimento de 

questões subjetivas como a morte de um paciente. A compreensão também é dificultada pela 

falta de discussão deste conteúdo durante a graduação como afirmam 44,70% dos 

respondentes. A interdisciplinaridade no ensino, ou melhor, a ausência dela, foi mencionada 

por 37,64% dos sujeitos da pesquisa quando estes afirmaram que a interação com outras 

ciências, como a psicologia, é um aspecto ausente durante sua formação, e que prejudica uma 

concepção mais abrangente do fenômeno. 

Os respondentes (7,05%) acreditam que o contato mais cedo com os pacientes também 

auxiliaria no entendimento mais amplo do cuidar e consequentemente na concepção de 

situações que envolvem o subjetivo, como a morte. A religiosidade foi um aspecto apontado 

como ausente na formação do profissional por 17,64% dos sujeitos do estudo, porém a busca 

de uma crença espiritual é de livre escolha do indivíduo não cabendo influências no meio 

acadêmico.  

Apesar da formação acadêmica deixar lacunas com relação ao preparo do profissional 

para o enfrentamento da morte e do morrer, 90,58% dos médicos e enfermeiros do estudo 

acreditam que pode haver progressos na formação de futuros profissionais, com relação ao 

tema, sendo que as sugestões dadas por estes contemplavam os aspectos ausentes na formação 

mencionados anteriormente. 
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Pode-se concluir diante dos resultados apresentados que os profissionais de saúde 

sentem-se angustiados ao falar sobre a morte de seus pacientes, tem dificuldade de aceitá-la e 

acreditam que o tema Morte e Morrer deve ser mais debatido durante sua formação. A criação 

de fóruns de discussão, a inclusão do tema nas disciplinas desde o início dos cursos, o 

incentivo por parte dos docentes que o aluno trate o paciente com respeito pela sua dor e 

sofrimento, são fatores que podem indicar um começo de mudança no lidar com a morte para 

os futuros profissionais. 

O cuidado auxilia no processo de cura, mas é preciso entender que este ato não tem 

como principal objetivo a cura, ele engloba o sentir, o ouvir, o tocar, o compreender o outro 

como semelhante e principalmente apoiá-lo nos momentos difíceis como o adoecer e o 

morrer. As universidades têm grande papel na transformação da perspectiva do cuidado para 

os profissionais de saúde, a academia é um espaço onde as principais questões são discutidas 

e nesse ambiente deve surgir uma nova posição na formação dos profissionais. 

Após a análise do estudo observa-se que há a necessidade de mudanças na prática 

pedagógica com revisão da grade curricular dos cursos de Medicina e Enfermagem. 

Compartilhando da opinião de Pimentel (2005) é conhecido o número reduzido de aulas 

ministradas nesses cursos sobre a dimensão psicológica do ser humano, oferecendo, assim, 

tempo reduzido para questões culturais e sociais vividas pela sociedade em geral. 

Os objetivos desse estudo foram alcançados, segundo a percepção da autora, porém a 

segurança de ter atingido essa meta não anula outros questionamentos que inquietam-na para 

futuros trabalhos. 

Espera-se que esta dissertação, sendo uma reflexão crítica do tema, desperte mais 

pesquisadores para aprofundamento nas questões estudadas, e que aponte caminhos que 

subsidiem mudanças na forma como os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, no 

caso deste estudo, enfrentem o processo de morte e morrer de seus pacientes. Transformações, 

na maioria das vezes, são estágios dolorosos e que requerem mudanças de paradigmas, 

principalmente quando envolvem questões educacionais, a interlocução entre profissionais de 

saúde, universidades e pesquisadores fomenta a discussão e facilita as modificações de 

comportamento. 

A morte não é o principal desafio, este se constitui em desenvolver profissionais 

comprometidos com o ser humano em todas as características que ele possui e em todas as 

fases que passa. Não se acredita no imediatismo, mas sim, em um empenho constante de 

todos envolvidos na formação humana do profissional de saúde.  
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APÊNDICE A 

 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA 
 
Pesquisa: “Enfrentamento de Situações de Morte e Morrer: Percepção de Médicos e 

Enfermeiros sobre seu Preparo” 
 
AUTORA: DANIELE MARTINS DE LIMA 
ORIENTADORA: PROFA. DRA. MARIA JÉSIA VIEIRA 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
Eu, __________________________________________, RG. _____________, declaro estar 

ciente dos objetivos da pesquisa sob o título: “ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE 

MORTE E MORRER: PERCEPÇÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS SOBRE SEU 

PREPARO”, que são: Analisar a percepção de médicos e enfermeiros sobre o seu preparo 

para o enfrentamento de situações de morte e morrer de pacientes; identificar significados de 

“morte” e “morrer” para os profissionais da amostra; conhecer a percepção destes 

profissionais acerca do seu preparo para lidar com situações de morte e morrer de pacientes; 

identificar suas formas de enfrentamento; verificar quais os fatores que contribuem para este 

enfrentamento; conhecer aspectos da formação que possam ter contribuído positiva ou 

negativamente para este preparo. 

Estou esclarecido quanto ao direito de excluir meu consentimento em qualquer 

fase do processo e que será garantido o sigilo sem prejuízo de minha imagem, de acordo com 

a Resolução 196, item IV, de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde. 

E declaro consentir livremente em participar na pesquisa e permito que a 

pesquisadora utilize os resultados da análise do questionário, inclusive para publicação. 

 
Aracaju/SE, ______ de ________________ de __________ 

 
____________________________________________ 

Sujeito da Pesquisa 
 

____________________________________________ 
Daniele Martins de Lima (Pesquisadora) 

9981-0385 (fone) 
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APÊNDICE B 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA 
AUTORA: DANIELE MARTINS DE LIMA 
ORIENTADORA: PROFA. DRA. MARIA JÉSIA VIEIRA 
PROJETO: “Enfrentamento de Situações de Morte e Morrer: Percepção de Médicos e 
Enfermeiros Sobre Seu Preparo”   
DATA: _____/_____/_____ 
 
 
 
1) IDENTIFICAÇÃO 

 Nome:____________________________________________ Idade: ______________ 

 Início: _____:_____  Término: _____:_____ 

 Local de Trabalho:______________________________________________________ 

 Tempo de Serviço: ______________________________________________________ 

 
 
2) OPERACIONALIZAÇÃO DA ENTREVISTA: 

1. O que significa a morte para você? 

2. E o morrer? 

3. Como você percebe o seu preparo diante da morte e do morrer de um paciente? 

4. Em que momento(s) da sua formação acadêmica você recebeu algum preparo para este 

enfrentamento? 

5. O que falta em sua formação profissional para lhe auxiliar diante deste evento? 

6. Relate algumas experiências vivenciadas de morte e/ou morrer, enquanto profissional, 

identificando suas atitudes. 

7. Quais os fatores que contribuem para que você enfrente essas situações. 

8. Cite alguma(s) sugestão(ões) que possam favorecer a formação de futuros profissionais 

para lidar com estes eventos. 
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APÊNDICE C 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA 
 
 
Pesquisa: “Enfrentamento de Situações de Morte e Morrer: Percepção de Médicos e 

Enfermeiros sobre seu Preparo” 
 
 
AUTORA: DANIELE MARTINS DE LIMA 
ORIENTADORA: PROFA. DRA. MARIA JÉSIA VIEIRA 

 
 
 

QUESTIONÁRIO AUTO-APLICÁVEL 
 
INSTRUÇÕES: 
 AS QUESTÕES DE NÚMEROS 04, 06, 09 E 10 PODEM TER MAIS DE UMA ALTERNATIVAS 

ASSINALADAS. 

 
A) IDENTIFICAÇÃO: 

 Iniciais__________ Idade: ____ 

 Sexo ( )M   ( )F 

 Profissão________________________________________________ 

 Local de Trabalho: ________________________________________ 

 Área de atuação:__________________________________________ 

 Tempo de Serviço: ________________________________________ 

 Religião:________________________________________________ 

 
 

B) Operacionalização do questionário: 
 

 
 1-O que significa a Morte para você? 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 2-E o morrer? 
 ____________________________________________________________________ 
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 __________________________________________________________________ 
 

3- Como você classifica o seu preparo diante da morte e do morrer de um paciente? 
   

( ) totalmente preparado  
 ( ) parcialmente preparado  
 ( ) totalmente despreparado  
  
 Justificativa__________________________________ 
 
 
  
 4- Quais os sentimentos que surgem em você diante da iminência de morte de um 
cliente? 
   

Impotência ( )    Sensação do dever cumprido ( ) 
 Medo ( )         Conformismo ( ) 
 Necessidade de melhoria dos conhecimentos ( )    Tristeza( ) 
 Incapacidade/Insegurança ( )   

Alívio, quando há sofrimento do paciente( ) 
 Outros ( ) _________________________________________________ 
  
  
          5- Você recebeu algum preparo em sua formação acadêmica para este 
enfrentamento? 
  

( ) NÃO 
 ( ) SIM, o que?_________________   em que momento?____________________ 
 
  
 6-O que falta em sua formação profissional para lhe auxiliar diante deste evento? 
 Nada  ( ) 
 Contato mais cedo com os pacientes ( ) 
 Religiosidade ( ) 
 Interação com outras ciências como a Psicologia ( ) 
 Discussão do conteúdo durante a graduação ( ) 
 Humanização nas experiências de aprendizado ( ) 
 Experiência anteriores de contato com a morte ( ) 
 Outros ( ) 

Comente, se achar conveniente ______________ 
 
7-Você acredita que possa haver melhorias na formação de futuros profissionais 
para ajudá-los neste enfrentamento? Em caso positivo, cite-as. 
( ) NÃO 

 ( ) SIM,    
 8-Ter vivenciado a morte através de experiências pessoais contribui de alguma 
forma para que se enfrente a situação da morte de um paciente? 

( ) NÃO 
 ( ) SIM,    
Justificativa 
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 9-Quais os fatores que contribuem para que você enfrente essas situações? 
  
 O amor pela profissão ( ) 
 Neutralidade/Não se envolver com o paciente ( ) 
 Religião/ Crença espiritual ( ) 
 Sensação do dever cumprido ( ) 
 Controle emocional ( ) 
 Experiências anteriores ( ) 
 Outros ( ), qual (is) __________________________________ 
  
  
10- Quais aspectos abaixo, relacionados ao paciente, influenciam em suas reações e 
atitudes? De que forma? 
  
 Idade ( ), porque? ___________________________________  
 Sexo ( ) porque? ____________________________________ 
 Estado de saúde ( )porque? ___________________________  
 Outros(),qual(is)__________________________________,porque_______________
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


