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RESUMO
O objetivo do estudo foi apreender a percepção de acadêmicos do terceiro e quarto ano da graduação de enfermagem
acerca  do processo  morte/morrer  mediante  a  vivência  deste  evento  durante  o  estágio  curricular.  Trata-se  de  uma
pesquisa de caráter qualitativo, realizada junto a alunos da graduação em Enfermagem de um centro de ensino superior
privado de Maringá,  Paraná. Participaram da pesquisa 12 acadêmicos.  Utilizou-se um questionário  semiestruturado
composto por duas partes, sendo uma de caracterização e a segunda com uma questão norteadora. As entrevistas
foram gravadas, transcritas em sua integralidade e submetidas à análise de conteúdo temática. Por meio da análise,
ainda parcial, foi possível obter duas unidades temáticas: Sentimentos gerados a partir do processo morte e morrer do
paciente;  e Formação Teórica e Prática no contexto morte e morrer.  Deste modo, percebeu-se que os graduandos
sentem uma grande diversidade de sentimentos perante a morte,  e também pode se constatar uma fragilidade na
abordagem teoria e pratica em relação ao processo morte/morrer. Em contrapartida, pod-s se perceber também que
após os acadêmicos terem vivenciado a morte de uma pessoa conhecida ou de um paciente, esses se sentem-se mais
preparados  e  capazes  para  lidar  com  essa  situação  novamente. Espera-se,  com  este  resultado,  colaborar  com
estratégias para uma melhor abordagem nos cursos de graduação de enfermagem sobre a morte.

PALAVRAS-CHAVE: Atitude frente à morte; Estudantes de Enfermagem; Morte; Morrer.

1 INTRODUÇÃO

O adoecer, o morrer e a morte estão frequentemente presentes em nossas práticas diárias. O
dualismo vida e morte,  a  característica  de ser  mortal  e  a  brevidade da existência humana são
elementos  que,  embora  intrínsecos  à  vida,  comumente  geram  sentimentos  que  dificultam  seu
enfrentamento (COVOLAN; CORREA, 2010).

Os  profissionais  de  enfermagem  são  treinados  para  preservar  a  vida,  ofertando  uma
assistência integral em todas as fases da vida do ser humano. Nesse pensar, mesmo que a morte
faça parte do cotidiano da enfermagem, desperta grande temor no ser humano, e este sentimento se
expressa na dificuldade de lidar com a finitude (POLES; BOUSSO, 2006)

Na maioria das vezes, esse profissional, ainda em formação acadêmica, não foi estimulado ou
preparado  a  refletir  sobre  a  morte  e  o  morrer,  podendo  ser  surpreendido  pelo  pesar  desta
experiência,  o  que impacta  negativamente  no modo de oferecer  uma assistência  de  qualidade.
Entende-se então que,  a  vivência  de  um evento  traumático  como o processo de morte  de  um
paciente por ele atendido, pode fragilizar a assistência prestada à pessoa que está morrendo e/ou
sua família, em face de este se configurar como momento de grande sofrimento e fracasso da ação
principal em manter a vida (Carvalho et al, 2006).

Neste sentido, buscou-se, por meio desta pesquisa apreender a percepção de acadêmicos do
terceiro e quarto ano da graduação de enfermagem acerca do processo morte/morrer mediante a
vivência deste evento durante o estágio curricular.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com abordagem qualitativa, que foi  realizada
junto a acadêmicos do terceiro e quarto ano da graduação em Enfermagem do Centro Universitário
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de  Maringá  Unicesumar.  Trata-se  de  uma instituição  de  ensino  superior  privada,  localizada  na
cidade de Maringá, Paraná. 

Deste modo, os sujeitos do estudo foram os acadêmicos com mais de 18 anos, e que tiveram 
contato com óbitos em campo de estágio. Os mesmos foram convidados a participar da pesquisa e 
aqueles que aceitaram foi agendado o dia da entrevista conforme sua disponibilidade. Para tanto 
utilizou-se a segunda com a seguinte questão norteadora: Conte-me como foi sua experiência com 
morte em campo de estágio. 

As entrevistas foram autorizadas pelo colaborador, e gravadas em aparelho MP3, para
serem transcritas integralmente e submetidas à análise de conteúdo, modalidade temática (BARDIN,
2008) composta por três fases: a pré-análise, exploração do material e o tratamento dos dados.

A pesquisa deu-se início apenas após avaliação e aprovação da coordenação do curso de
Enfermagem da instituição na qual foi realizado, bem como do Comitê de Ética em Pesquisa da
UNICESUMAR. Durante as coletas os participantes foram convidados à assinarem o Termo de
Consentimento  Livre  e  Esclarecido,  em  duas  vias,  ficando  uma  com  ele  e  uma  com  as
pesquisadoras.  De  modo  a  preservar  a  identicidade  dos  participantes,  os  mesmos  foram
identificados na pesquisa pela letra E de entrevistado, seguida pelo número que representa a ordem
das entrevistas (Ex.: E1). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mediante  os  relatos  obtidos  através  das  entrevistas  semiestruturadas,  acerca  das
experiências  vivenciadas  por  acadêmicos  mediante  o  processo  morte/morrer  durante  estágio
supervisionado,  foi  possível  observar  duas unidades temáticas:  Sentimentos gerados a partir  do
processo morte e morrer do paciente; e  Formação Teórica e Prática no contexto morte e morrer.
Tais unidades serão apresentadas a seguir, juntamente com recortes de falas dos participantes.

Sentimentos frente o processo morte e morrer do paciente
O  sentimento  de  tristeza,  incapacidade  e  impotência  foram  deveras  evidenciados  nas

entrevistas, onde, pôde-se perceber que durante a formação da graduação em enfermagem, por
vezes o foco é para o cuidado e restauração/manutenção da vida. Quando isso não é possível, ou
seja, o paciente vai a óbito, os acadêmicos sentem-se despreparados, incapazes e com sentimentos
de frustração.  Neste sentido,  os acadêmicos diante do óbito,  sentem -  se como se não tivesse
cumprido o seu objetivo de salvar vidas, sendo que a morte sempre é vista como algo negativo e
frustrante.

[...]  Todas as  vezes  que  me deparo  com uma parada  cardíaca,  eu me sinto  assim:  se  o
paciente volta, aí sim, parece que é uma coisa, nossa fiz o que eu podia e fiz tudo que devia
fazer. Quando ele não volta, que foi a maioria das minhas experiências, eu me sinto incapaz,
parece que a gente não fez nada para retornar a vida dele. [...] (E2)

[...]  Depois  da morte tive um sentimento de tristeza,  na verdade de impotência,  insucesso,
porque você perde um paciente e nessa perda é muito doída, é bastante ruim [...] (E11)

Nas falas supracitadas, é claro perceber que os acadêmicos sentem uma grande diversidade
de sentimentos perante a morte. E além de serem observados esses sentimentos, pode-se perceber
que houve também um envolvimento pessoal  com os pacientes,  pois  a  partir  da perda,  muitos
acadêmicos ficaram abalados, projetando assim a imagem de algum ente querido, por medo de
perca ou algumas características serem semelhante, como aparência ou idade.
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[...] Em relação à morte dela, me abalou bastante porque eu projetei a imagem da minha avó e
também não estava preparada psicologicamente para enfrentar aquela situação, sendo assim
acabei desmaiando. [...] (E12)

[...]  Passando por essa situação eu me lembro dos meus familiares que já faleceram,  que
estiveram muito próximo de mim, por exemplo, meus avós. [...] (E2)

Através do estudo de todos os relatos sobre os sentimentos gerados a partir do processo de
morte/morrer, é  imprescindível notar, o quanto os entrevistados se referem sobre a humanização,
que deve ser feita e realizada tanto com o paciente que veio a óbito, quanto com os familiares dele.

Por vezes o cuidado em enfermagem transpassa a oferta de procedimentos baseados na
tecnologia dura e na realização de técnicas outrora aprendidas.  Este cuidado deve perpassar o
processo de humanização, onde um ser humano cuidado de outro, por meio de pequenos gestos
como, desde o segurar uma mão, um olhar atento, uma escuta qualificada, a oferta de informações
necessárias, ou até mesmo o simples silêncio somado ao toque (PIEDADE, 2011).

[...]  Eu fico pensando na melhor maneira de confortar aquela família,  por um olhar, ou um
abraço, é um pensamento que eu tenho. [...] (E6)

[...] Me passa essa questão da humanização depois que o paciente morre, o dever de tratar
aquela pessoa com dignidade, porque tem uma vida em sua frente, não é só um saco de carne
humano. [...] (E6)

Diante da empatia e compadecimento vivenciados por muitos colaboradores chama a atenção
perceber  que,  em contrapartida  alguns  acadêmicos,  por  vezes  relataram utilizar  algum tipo  de
mecanismos de defesa para enfrentar o processo de morte, criando assim uma armadura protetora,
que se manifesta algumas vezes numa aparente insensibilidade e frieza.

[...] Sentimento em mim, não tive e não senti, porque eu sou meia bloqueada com relação a
isso, devido ao fato de eu pensar assim: se eu me doer por cada paciente que falecer, eu como
profissional adoeço. [...] (E6)

[...] Então como um profissional você tem que trabalhar muito bem isso, porque se não você
acaba entrando em depressão. [...] (E3)

A partir dos relatos dos entrevistados, percebeu-se que os graduandos criaram várias formas
de enfrentamento durante o processo de morte/morrer, a fim de evitar prejuízos emocionais que
possa comprometer a sua saúde e o seu desenvolvimento no trabalho.

E por mais que se tenha feito todo o possível para salvar o paciente, o desfecho da morte na
maioria das vezes não é aceito pelos acadêmicos, causando sentimentos de frustrações, tristezas,
perda, impotência, fracasso e culpa. (SANCHES, 2007)

Formação Teórica e Prática no contexto morte e morrer.

No que diz respeito à preparação teórica e prática dos acadêmicos, é evidenciado tanto nas
entrevistas  quanto  em  artigos,  o  quanto  a  temática  é  pouco  abordada  durante  a  formação
acadêmica. 

A falta de atenção dada á essa temática, poderá gerar condutas como frieza, distanciamento
e até mesmo de imperícia, podendo assim frustrar o profissional. 
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Vemos também que a falta de prática ou treinamento em casos de urgência e emergência,
causam certo  temor,  pelo  desconhecimento  das  técnicas  corretas  para  lidar  com esse  tipo  de
situação.

[...] Eu não estava preparada, realmente por conta de não ter visto nada, o que eu tinha visto
era muito superficial. Nunca tinha tido aula pratica dessas coisas, comecei a ter reanimação
agora. [...] (E8)

[...] Eu não me senti preparada como aluna de enfermagem, não senti, porque, quando isso
aconteceu, nós não tínhamos visto praticamente nada sobre uma reanimação cardiopulmonar,
nada, tipo, eu peguei o ambu e fiquei ali. [...] (E10)

É  notória  a  insegurança  dos  acadêmicos,  causada  pelo  despreparo  teórico  e  prático  a
respeito da morte e morrer. É de grande importância a apropriação dessa temática para a formação
tanto  emocional  quanto  pratica  do  acadêmico,  pois  a  deficiência  da  mesma  poderá  trazer
sentimentos negativos ao se depararem com a morte. 

Em contra artida, sabe-se que o conceito sobre a morte, é formado durante toda a vida por
experiências, crenças religiosas ou culturais. Podemos observar nas falas dos entrevistados que,
após terem vivenciado a morte de uma pessoa conhecida ou de um paciente, esses acadêmicos
sentem-se mais preparados e capazes para lidar com essa situação novamente. Nota-se também
que o aprimoramento da prática de procedimentos de urgência e emergência, foi de um diferencial
enorme  para  a  formação  desses  acadêmicos,  os  deixando  mais  preparados  para  enfrentar  tal
situação.

 [...] Hoje eu acredito que se tiver uma parada cardiorrespiratória eu me sinto capaz de atender,
eu me sinto capaz de atender do começo ao fim. Pela minha experiência com essa primeira
morte e pelo suporte que estou tendo com o SIMULAB (laboratório de práticas). Então, eu
acredito que estou capacitada para poder atender, não 100 %, mas sou capaz de salvar uma
vida. Mas a um mês atrás não. [...] (E10)

Frente às entrevistas acima citadas,  pode-se observar  que muitos acadêmicos não estão
preparados para lidar com a morte, tanto no campo teórico quanto prático. Nota-se também que
acadêmicos que já tiveram experiências dentro ou fora da graduação, sente-se mais confiantes ao
lidar com morte novamente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do estudo pode-se constatar que a formação acadêmica no sentido morte e morrer
está  fragilizada  tanto  no  aspecto  teórico  quanto  pratico,  pois,  os  acadêmicos  não  se  sentem
preparados para lidar com essa situação. Percebe-se o quanto são aflorados os sentimentos de
frustração e impotência quando se deparam com a morte de um paciente, e também destaca-se
ainda  a  necessidade  de  trabalhar  mais  intensamente  tal  temática  no  curso  de  graduação  em
enfermagem, para que o profissional proveniente dos mesmos esteja apto a promover conforto à
família  e  até  mesmo  de  conduzir  a  terminalidade  de  forma  menos  traumática  para  paciente,
familiares e equipe.
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