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RESUMO
A morte é enfrentada de várias formas pelas pessoas em diferentes sociedades, sendo esse enfrentamento influenciado
pelas experiências anteriores de cada um. Os profissionais que trabalham no Instituto Médico Legal tem um contato
direto e constante com diferentes tipos de morte, o que os tornam mais susceptíveis a adoecerem emocionalmente por
causa  disso.  Nesse  sentido,  o  objetivo  desse  trabalho  foi  buscar  compreender  a  percepção  da  morte  por  cada
profissional do IML, elencando os fatores estressores e de proteção para cada um que atua ali dentro, além de avaliar o
impacto psicológico sobre a Saúde Mental  nessa profissão.  Foirealizada uma pesquisa descritiva e exploratória de
caráter qualitativo no Instituto Médico Legal localizado na região noroeste do estado do Paraná, sendo a coleta de dados
realizada por meio de entrevista individual e gravada seguindo um roteiro semiestruturado elaborado para esse fim. É
esperado  reconhecer  o  estado  da  saúde  mental  dos  profissionais  entrevistadospara  serem orientados  conforme  a
situação.

PALAVRAS-CHAVE: Luto; Profissionais de saúde; Sofrimento psíquico.

1 INTRODUÇÃO

Uma maneira de diferenciar uma pessoa da outra é a forma de pensar, analisar e conviver
dentro de uma sociedade. “A morte pode ser vista como um mistério incompreensível. Ou como um
absurdo inaceitável. A morte pode até ser tratada como um tabu, assunto do qual a maioria das
pessoas não gosta de falar [...] a morte é um fato, uma realidade inexorável” (COSTA, 2009, p.185).

“Quando retrocedemos no tempo e estudamos culturas e povos antigos, temos a impressão
de que o homem sempre abominou a morte e, provavelmente sempre a repelirá.” (KUBLER-ROSS,
2008, p.6). “Não podemos esquecer que o profissional, como todo ser humano, tem suas tristezas,
irritações, receio da morte, dentre outros sentimentos, devendo procurar, na medida do possível,
tornar estas tensões mínimas” (PIMENTEL et al., 1978).

Segundo  Kubler-Ross  (2008,  p.11),  costumamos  negar  a  realidade  da  morte  conforme
conseguimos avançar na ciência, o que nos leva a razões para não encará-la com calma. É triste
morrer hoje em dia sobre vários aspectos, pois nesse momento nos sentimos sozinhos, levando a
uma situação muito desumana e mecânica, o que torna difícil até para descobrir tecnicamente o
horário exato da morte.

Quando estamos frente a frente com a morte, precisamos buscar nos estabilizar e aprender a
enfrentar  a  situação,  para  o  nosso bem estar  da  saúde mental.  No momento  em que há uma
reflexão sobre vida e morte, seja a própria, de um ente querido, ou de um desconhecido, de fato
haverá um impacto,  e  os resultados podem ser  diversos,  como a tristeza,  desânimo,  silêncio e
retração.

O  Instituto  Médico-Legal  (IML)  realiza  a  elaboração  das  perícias  médico-legais  e
toxicológicas, onde os médicos legistas executam as necropsias, exumações e demais exames nas
pessoas, e os peritos criminais realizam os exames toxicológicos (DEL-CAMPO, 2008, p.33). No
momento em que o profissional entra em contato com o corpo e a maneira que ocorreu a morte, é
que sua saúde mental fica exposta e vulnerável.
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Para Kovács“engana-se quem acredita que a morte só é um problema no final da vida, e que
só então deverá pensar nela. Podemos, é claro, tentar esquecer, ignorar ou mesmo "matar" a morte”
(1992, p.2).

O homem busca se defender de várias maneiras do medo em relação à morte, já que não
consegue prevê-la e se proteger. Mas conseguimos aceitar a morte de outra pessoa, chegando a se
alegrar com um “ainda bem que não fui eu”. (KUBLER-ROSS, 2008, p.12). 

Diante dessa problemática, justifica-se a realização desse estudo, no intuito de conhecer a
situação da saúde mental dos profissionais que lidam com diversos tipos de morte todos os dias no
ambiente de trabalho, tendo em vista que a morte e a violência faz com que as pessoas fiquem mais
sensíveis à vida.  Pretende-se, com esse estudo, levar respostas e aprendizado para a Enfermagem,
a fim de melhorar a prática profissional e o atendimento em Saúde Mental.

Nesse sentido questiona-se se o convívio com a morte no ambiente de trabalho daqueles que
atuam em IML influencia em sua saúde mental  ou em seu estado emocional? E a partir  disso
objetiva-se  compreender  a  percepção  que  os  profissionais  do  IML  temsobre  a  morte  em  seu
ambiente de trabalho.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma  pesquisa descritiva e exploratória de caráter qualitativo realizada em um
Instituto Médico Legal (IML) localizado na região Noroeste do Estado do Paraná.

A pesquisa qualitativa ou naturalista, segundo Bogdan&Biklen (2003), envolve a obtenção de
dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais
o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes. Segundo Gil
(1999), as pesquisas descritivas têm como finalidade principal a descrição das características de
determinada  população  ou  fenômeno,  ou  o  estabelecimento  de  relações  entre  variáveis.Para
Triviños (1987),  a abordagem de cunho qualitativo trabalha os dados buscando seu significado,
tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto.

Segundo  Mattar  (2001),  os  métodos  utilizados  pela  pesquisa  exploratória  são  amplos  e
versáteis.  Os  métodos  empregados  compreendem:  levantamentos  em  fontes  secundárias,
levantamentos de experiências, estudos de casos selecionados e observação informal, a abordagem
de cunho qualitativo trabalha os dados buscando seu significado, tendo como base a percepção do
fenômeno dentro do seu contexto.

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais gravadas, seguindo um
roteiro semiestruturado, contendo questões abertas e fechadas elaboradas para esse fim, sendo
previamente agendadas com os profissionais que aceitarem participar voluntariamente da pesquisa
e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

As informações coletadas serão analisadas por  meio de técnica de análise  de conteúdo,
modalidade temática proposta por Minayo (2012) buscando atender o objetivo do trabalho.  No que
tange os preceitos éticos, o presente projeto será submetido à apreciação do Comitê Permanente de
Ética  em Pesquisa  envolvendo  Seres  Humanos  da  UNICESUMAR (COPEP/UNICESUMAR)  em
conformidade às prerrogativas fixadas pela Resolução n°  466 de 12 de dezembro de 2012,  do
Conselho  Nacional  de  Saúde  (CNS)  com  parecer  n°  500.380  de  09  de  dezembro  de  2013
(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Com este estudo constatou-se uma reflexão sobre o tema morte e o sofrimento profissional
que  ela  impõe,  visando  proteger  a  saúde  mental  dos  profissionais  envolvidos  e  estimular  o
acompanhamento  psicológico  destes  profissionais.  Bem  como  promover  o  aprendizado  da
enfermagem quanto ao tema, enfatizando a importância da saúde mental contribuindo para o escopo
de conhecimento da profissão. 

Os resultados preliminares colhidos até o momento na pesquisa nos demonstram que das 8
pessoas entrevistadas 5 (62,5%) são mulheres e os outros 3 (37,5%) são homens, com idade entre
32 à 83 anos. Quanto a crença religiosa 5 (62,5%) assumiram ser católicos, 2 (25%) evangélicos e 1
(12,5%) ateu. O nível da escolaridade também varia, sendo 5 (62,5%) com superior completo, 1
(12,5%) com ensino superior incompleto, 1 (12,5%) com curso técnico e 1 (12,5%) com apenas
ensino fundamental. Quanto o estado civil, 3 (37,5%) eram casados, 4 (50%) solteiros e 1 (12,5%)
divorciado. O tempo de serviço prestado no IML teve variação de 4 meses até 20 anos. 

Mesmo  tendo  resultados  parciais,  percebe-se  que  a  experiência  profissional  anterior  a
atuação  no  IML  de  certa  forma  facilita  aaproximaçãodo  profissional  com  a  morte,  apesar  de
evidenciarem que essa prática profissional não é fácil, expressam certas dificuldades em atuar com
mortes de crianças e de pessoas conhecidas, como relatamKovács, Vaiciunas e Alves (2014) esses
profissionais  “Buscam estratégias  de  enfrentamento  em uma  profissão  com tantas  dificuldades,
principalmente  quando  o  morto  é  uma  criança  (...)  entretanto,  essa  função  deixa  marcas
psicossociais fortes que necessitam de ser cuidadas.”

Ao longo da conversa com os profissionais, foi citado um grande despreparo destes para lidar
com os familiares das vítimas, já que não passaram por um treinamento específico para isto, o que
sugerem ter muita importância, pois é algo que marca tanto os profissionais como os familiares.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidencia-se  através  dos  resultados  parciais  que  a  maioria  desses  profissionais  não  faz
nenhum  acompanhamento  psicológico,  pois  acreditam  não  precisar,  desconsiderando  suas
necessidades  emocionais  e,  muitas  vezes  seu  próprio  sofrimento  psíquico.  Embora  as  reações
frente a morte sejam diferentes, este resultado enfatiza o fato de que é imprescindível cuidar da
saúde  mental  dosprofissionais  que  atuam  no  IML,  estimulando  os  mesmos  a  buscarem
acompanhamento especializado ou então,  que o serviço disponibilize esse acompanhamento no
local de trabalho, valorizando assim, a saúde física e mental de seus colaboradores. 

As contribuições para os profissionais de Enfermagem devem ser voltadas para “o contexto
de  saúde  e  doença  em  que  ele  está  inserido,  o  relacionamento  interpessoal,  permeando  a
coparticipação no processo da reabilitação e a promoção do autocuidado” (VILLELA, SCATENA,
2004). É uma forma para Enfermagem mostrar e saber reconhecer a importância do cuidado com a
saúde mental, e o quanto a morte e despreparação para lidar com os entes podem afetar de forma
irreversível.  
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