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RESUMO 

 

Ouchi JD. Representações sociais sobre a morte do paciente para graduandos de 
enfermagem: o ensino-aprendizagem do cuidado no fim da vida. 
 
Introdução: O processo de cuidar ao fim da vida requer além de competência 
profissional preparo emocional para aceitar o momento da morte. Essa força que o 
profissional enfermeiro necessita ter, nem sempre é possível devido ao seu (des) 
preparo acadêmico. Portanto é necessária a inclusão da temática da cessação da 
vida na formação do enfermeiro, ofertando ferramentas para o desenvolvimento do 
cuidado integral. Conhecer as representações sociais dos estudantes de 
enfermagem sobre a morte e a perda do paciente, desvelando as fragilidades dessa 
abordagem no processo de ensino aprendizagem, poderá contribuir para uma 
proposta curricular que contemple a formação de enfermeiros capacitados para o 
cuidado no fim da vida. Objetivos: Conhecer as representações dos graduandos de 
enfermagem sobre a morte; identificar os sentimentos desses graduandos frente à 
morte do paciente aos seus cuidados; descrever como os graduandos avaliam a sua 
formação para o cuidado no fim da vida. Métodos: Trata-se de um estudo 
qualiquantitativo ancorado na Teoria das Representações Sociais, conduzido por 
meio de entrevistas orais com 23 estudantes concluintes do curso de graduação em 
Enfermagem. A entrevista abrangeu três questões norteadoras referentes às 
representações da morte, sentimentos causados pela morte do paciente e avaliação 
da formação para o cuidado no fim da vida. Os depoimentos foram organizados 
segundo o Discurso do Sujeito Coletivo e analisados na modalidade Análise 
Temática. Resultados: Constatou-se que o perfil dos participantes foi constituído em 
sua maioria por mulheres, adultos jovens que não atuam na área de enfermagem. 
Os discursos sobre as representações da morte recaíram principalmente sobre a 
morte como passagem. Estes participantes acreditam que a vida, embora invisível, 
continua após a morte. Também há os entrevistados que encaram a morte como um 
processo inerente à vida e se apropriam dela. Os demais veem a morte como 
chocante, devastadora. Múltiplos sentimentos afloraram dessa vivência: frustração, 
choque, empatia, tristeza, alívio, solidão, culpa. Todos os participantes do estudo 
demonstraram insatisfação com o processo ensino-aprendizagem do cuidado no fim 
na vida. Eles consideraram-se despreparados para o cuidado no fim da vida, 
referiram que a morte não é abordada na teoria e na prática, citaram vários 
conteúdos ausentes em sua formação, gostariam de ter o professor no campo de 
prática e de problematizar a prática na sala de aula. Conclusão: Além do 
conhecimento técnico e científico sobre o cuidado no fim da vida, a abordagem dos 
sentimentos e situações diversas em que a morte se apresenta e das dificuldades 
individuais nesse enfrentamento não pode ser esquecida nos currículos dos cursos 
de graduação em Enfermagem. Estratégias de ensino-aprendizagem 
problematizadoras e capacitação dos docentes enfermeiros para essas abordagens 
são igualmente importantes. 
 
Palavras-chave: Morte, Atitude frente a morte, Educação em Enfermagem, 
Estudantes de Enfermagem. 

 
 
 



ABSTRACT 

 

Ouchi JD. Social representations of the patient's death to nursing students: teaching 
and learning of care at end of life. 
  
Introduction: The care process, which involves the practice of nursing care to 
patients who are in the terminal phase of life, in addition to professional competence 
requires emotionally prepared to accept the moment of death. This force that nurse 
needs to have, is not always possible due to their (dis) academic preparation. 
Therefore it is necessary to include the issue of termination of life in nursing 
education, offering tools for development of total nursing care. Understand the social 
representations of nursing students about death and loss of the patient, revealing the 
weaknesses of this approach in the teaching learning process can contribute to a 
curriculum proposal that contemplates the development of trained nurses for care at 
end of life. Objectives: Understand the representations of nursing students about 
death; identify the feelings of the graduating before death the patient to their care; 
describe how undergraduates evaluate their training for care at end of life. Methods: 
This is a qualitative and quantitative study, based on the Theory of Social 
Representations, conducted through oral interviews with 23 graduating students of 
undergraduate nursing. The interview covered three guiding questions concerning 
representations of death, feelings caused by the death of the patient and evaluation 
of training for care at end of life. The statements were organized according to the 
Collective Subject Discourse and analyzed on thematic analysis method. Results: It 
was found that the profile of the participants was mostly represented by young adults, 
women who do not work in the nursing field. Discourses about the representations of 
death fell mainly about death as a passage. These participants believe that 
life, though invisible, continues after death. There are also respondents who regard 
death as a process inherent to life and get hold of it. Others see death as shocking, 
devastating. Multiple feelings surfaced this experience: frustration, shock, empathy, 
sadness, relief, loneliness, guilt. All study participants showed dissatisfaction with the 
teaching and learning of care at the end of life process. They considered themselves 
unprepared to care at end of life, mentioned that the death is not addressed in theory 
and practice, cited many missing content in their training, the teacher would like to 
have on the practice field and problematize the practice in the 
classroom. Conclusion: In addition to the technical and scientific knowledge about 
care at the end of life, addressing the feelings and different situations in which death 
is presented and individual coping difficulties that cannot be forgotten in the curricula 
of graduate courses in Nursing. Strategies of teaching-learning and problem-solving 
skills of nursing faculty for these approaches are equally important. 
  
Key-words: Death, Attitude to death, Nursing Education, Nursing Students 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante a minha vida como acadêmica de enfermagem, surgiram várias 

indagações com relação às experiências vividas nos campos da prática, pois me 

sentia sozinha e despreparada para lidar com as perdas dos pacientes que eu 

cuidava e com os sentimentos dos familiares.  

Passei por vários setores, aprendendo com meus mestres, e me sentia 

realizada quanto ao meu aprendizado acadêmico. Porém sempre mantinha os 

mesmos sentimentos de vazio e impotência quando era obrigada a me despedir de 

um paciente que chegava ao limite da vida. 

Eu conversava com meus colegas e percebia que eram sentimentos que 

muitos também carregavam dentro de si, porque todos se sentiam despreparados e 

assustados diante da morte.  

Possuíamos uma grande riqueza de conteúdos teóricos; mas, nos momentos 

das perdas, o sofrimento e a negação eram mais fortes. Para cada aluno, aquelas 

perdas representavam algo diferente e todas sempre estavam acompanhadas de 

muita dor, fruto de experiências particulares, como a frustração, o desapontamento, 

a pena, e muita cobrança quanto aos cuidados prestados a quem necessita de 

atenção nesse momento, seja a família ou a própria pessoa em seu leito de morte. 

Após a conclusão da graduação em Enfermagem, no ano de 2005, pela 

Universidade Paulista de Sorocaba, assumi a gestão do serviço de enfermagem de 

uma UTI Neonatal de um hospital de grande porte.  Foi aí que todas as minhas 

dúvidas e medos explodiram! Como trabalhar meus sentimentos, se eu sofria a cada 

perda de um recém-nascido e me martirizava com as dores e desesperos dos pais? 

Foi quando as perguntas começaram a me invadir, pois fora preparada para 

realizar todos os procedimentos visando o melhor para o meu paciente, porém o que 

fazer com a minha dor e com a dor dos familiares? 

Passei cinco anos trabalhando nessa UTI e aprendendo qual seria a melhor 

maneira para abordar as famílias e a lidar com os sentimentos de perdas com toda 

minha equipe, pois a perda de uma criança acaba mexendo com todos.  

Infelizmente, por ironia do destino, a situação se inverteu, e passei pela pior 

experiência de toda minha vida, na qual deixei de ser profissional para me encontrar 

como a mãe desesperada que estava com os filhos na mesma situação, entre a vida 

e a morte. 
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Fui afastada do trabalho durante toda a gestação de gêmeos. Ao nascerem, 

ao final de 30 semanas, fui obrigada a deixá-los aos cuidados de outros profissionais. 

A dor era massacrante, e as informações que eu recebia eram como navalhas que 

me cortavam por dentro. Dias tornaram-se meses e anos. Ali eu não era mais a 

enfermeira do setor, eu era a mãe. E infelizmente nem todos conseguiam entender 

isso.  

O fato é que um deles não resistiu e se foi com 45 dias de vida. O desespero, 

a revolta, a negação, todos os sentimentos negativos se abateram sobre mim. 

O tempo foi passando e a aceitação foi tomando conta do meu ser, afinal 

restara o outro filho que me dava forças para que eu conseguisse me reerguer. 

Voltei a trabalhar na UTI Neonatal com um pouco de resistência, porém com 

um foco maior na dor de todas as mães que estavam ali, afinal eu sabia exatamente 

tudo o que elas estavam sentindo. Percebi que a formação dos profissionais para 

lidar com essas situações teria que ser mais aprofundada na questão da morte.  

No entanto afastei-me da assistência e fui buscar me aprimorar na educação 

em enfermagem, para dar minha contribuição aos futuros enfermeiros, com toda 

garra e fervor. 

Minha filha que se foi me mostrou o outro lado, que eu até conhecia, mas até 

então eu não me movia para intervir. Sabia que existia a deficiência, mas não sabia 

por onde poderiam começar as mudanças. 

Ao iniciar minha carreira como docente de enfermagem e acompanhar grupos 

de alunos no campo da prática por diversos setores, pude perceber que eles 

possuíam os mesmos medos e inseguranças que um dia eu tivera sobre como lidar 

com os familiares e com a morte dos pacientes. 

O Mestrado em Educação nas Profissões da Saúde da PUC-SP 

proporcionou-me a possibilidade de estudar e materializar todas as minhas ideias e 

vontades de mudança. É o que procuro aplicar no meu cotidiano em sala de aula. 

Busco estimular nos alunos, desde o início, a sensibilidade diante do 

sofrimento do próximo e o cuidado humanizado que é necessário aos pacientes e 

familiares diante da morte. 

A morte está presente no cotidiano de todos os profissionais de saúde que 

atuam, e temos que ter a consciência de que estamos lidando com as linhas da vida 

e da morte. As perdas são experiências inevitáveis que fazem parte do processo 
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natural da vida do ser humano, e é preciso aprender a lidar com os sentimentos que 

elas trazem consigo.  

As representações sociais que os alunos possuem da morte, podem vir a 

trazer grande insegurança e temor durante a iniciação profissional podendo interferir 

na qualidade dos cuidados prestados. 

Jodelet já dizia que a representação social precisa ser estudada e melhor 

articulada com elementos afetivos, mentais e sociais integrando-a junto à 

comunicação e as relações que atingem a realidade ideal sobre a qual vão intervir.1 

 Nessa abordagem, tendo em vista as necessidades dos estudantes de 

enfermagem de se apropriarem desse entendimento, os conhecimentos e as 

experiências sobre a morte e o morrer precisam ser trabalhados, elaborados e 

partilhados, tendo o suporte de uma orientação teórica e prática para a construção 

de uma realidade comum a um ambiente específico onde esse profissional atua. 

Existem perdas que nos machucam profundamente, mas são necessárias 

para o nosso próprio crescimento, seja ele profissional ou pessoal, pois é nos 

momentos de dor e perdas que normalmente aprendemos a aceitar e reconhecer as 

possibilidades que a vida nos oferece.2 

Os profissionais de enfermagem têm como função primordial cuidar do ser 

humano e isso faz com que eles vivenciem momentos de luto com a morte ao 

desenvolverem um vínculo afetivo com o paciente. Essa é uma resposta natural e 

esperada da pessoa que cuida e tenta se refugiar desse cenário, já que lidar com a 

morte é um dos maiores desafios da profissão; requer preparos antecipados, os 

quais quase não se têm, fazendo-se necessária uma busca no íntimo de cada um 

para encontrar maneiras de encará-la e que não interfiram na arte do cuidar. 2,3 

O enfermeiro lida diretamente com a finitude e muitas vezes não consegue 

aceitar a maneira como ela ocorre, bloqueando as possibilidades de oferecer uma 

assistência de qualidade, holística e ética, evitando o envolvimento interpessoal e o 

sofrimento com a partida3.  

A negação da morte acaba sendo um mecanismo de defesa natural e 

esperável, pois estamos sempre ignorando o assunto para não aceitarmos a própria 

morte ou a dos seres que amamos. Assim, progressivamente, a morte tem ocupado 

um espaço menos íntimo, ao qual a família não tem acesso: o hospital.4 

A morte nos hospitais tornou-se um evento restrito. Passou a ser evitada em 

conversas cotidianas e ocultada das crianças, dos familiares e muitas vezes até do 
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próprio paciente. Os sentimentos que a morte desencadeia para alguns são intensos, 

causando medo, espanto e dor.2 

Deixou-se de morrer em casa para usufruir das condições proporcionadas 

pelo hospital, onde são tomadas decisões sobre a vida da pessoa sem o seu 

consentimento nem conhecimento. A morte, que já foi considerada um evento 

doloroso e particular ao lado dos entes queridos, passa a ganhar um novo integrante: 

o profissional de saúde e, em especial o enfermeiro, que nem sempre está 

preparado para enfrentar a morte daquele paciente a quem ele se dedicou e se 

afeiçoou.3,4 

Os primeiros contatos dos enfermeiros com a perda de pacientes ocorrem na 

formação, durante os estágios curriculares, onde eles se deparam com dificuldades, 

frustrações e precisam encarar situações desconhecidas, gerando tensão, 

ansiedade e desespero, interferindo de modo desfavorável no aprendizado.5,6 

Durante os estágios curriculares, eles se aproximam de pacientes gravemente 

enfermos, alguns reconhecidos como terminais. Porém, sentem-se despreparados 

para enfrentar tal situação e oscilam entre a necessidade de manter a pessoa viva a 

qualquer custo ou aceitar sua morte de maneira natural e digna.7,8 

Tais dificuldades podem estar relacionadas ao despreparo individual para 

lidar com as perdas e por não se sentirem aptos a oferecerem apoio emocional aos 

pacientes. Algumas vezes, as maiores dificuldade decorrem de se sentirem 

obrigados a abrir mão de suas crenças religiosas e paradigmas sobre a morte, 

precisando enxergar o paciente terminal como pessoa e sujeito.8,9  

A morte é a única certeza que temos durante toda a vida, a única experiência 

impossível de ser evitada. Ela nos mostra o quanto somos vulneráveis ao sofrimento 

quando ela se torna evidente, implacável e presente nas nossas vidas.10 

Esses sentimentos interferem no desenvolvimento profissional, e os alunos 

não demoram a questionar seus conhecimentos e a entrar em conflito com as 

questões sobre a vida e a morte. Por tudo isso é necessário que mudanças 

aconteçam nas universidades e instituições hospitalares, de modo que a morte não 

se torne um obstáculo na vida dos profissionais.3,11 

Segundo Santos e Bueno, abordando o tema “morte” na formação do 

enfermeiro, o estudante se sentiria melhor preparado para lidar, a sua maneira com 

a perda do paciente, seja durante a formação ou em sua vida profissional.11 
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A morte faz parte da vida, é o encerramento do ciclo vital de cada pessoa, 

junto a ela ocorre o processo de morrer, que se torna penoso por proporcionar a 

conscientização que o fim se aproxima.10 Sendo assim, seria imprescindível inseri-la 

na formação desses profissionais, pois eles terão que lidar com a avalanche de 

emoções que a morte traz e, ainda assim, proporcionar  cuidados de qualidade até o 

final da vida.12 

 Diante desse cenário, surgiu a necessidade de incluir o tema morte nas 

disciplinas do curso de Enfermagem em que atuo como docente. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) assegura à instituição 

de ensino superior autonomia didático-científica e para fixar os currículos dos seus 

cursos e programas. No momento atual, o currículo não é mais o único fator 

determinante, mas é a base para direcionar e orientar o ensino de graduação de 

enfermagem.13 

Assim sendo, este estudo buscará responder algumas indagações sobre a 

formação dos enfermeiros tais como: 

- Quais representações sociais estão presentes no imaginário dos 

graduandos de enfermagem ao se tratar da morte do paciente a quem eles prestam 

cuidados? 

- Como contribuir para que sua formação acadêmica possibilite desenvolver 

os aspectos técnico, científico e ético para que possam enfrentar as perdas de 

pacientes em seu cotidiano? 

 

1.1 A morte diante da vida 

 

A morte já foi vista como um acontecimento normal e social, que envolvia os 

vizinhos, familiares, amigos e todos aqueles que possuíam algum vínculo com a 

pessoa que partiu. Dessa forma a cerimônia fúnebre se tornava um evento público.14 

Morrer transformou-se em um tabu, desde que o homem, autossuficiente e 

senhor de tudo, aceita com dificuldade a morte que é inevitável para todos. Assim, 

morrer em casa, acompanhado dos familiares, nos dias de hoje deixou de existir.14  

Sendo uma rotina da vida, a morte surge em qualquer idade, hora ou 

momento muitas vezes sendo inesperada e encarada como uma punição, injustiça 

ou inconveniência por aqueles que sofrem. A verdade é que ninguém quer morrer ou 

perder alguém que ama.10,15 
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Essa falta de aceitação da morte fez com que as pessoas se refugiassem da 

perda, trocando momentos antes tão íntimos pelas paredes frias e pelo ambiente 

sombrio dos hospitais, longe da família e entes queridos. Assim a morte deixou de 

ser caseira, tornando-se hospitalar e ocorrendo, dessa forma, de maneira solitária, 

sem ninguém da família ao lado para compartilhar os sentimentos de medo, 

angústia.16 

É nesse momento que o enfermeiro, mesmo se sentido impotente com 

relação à morte, tenta suprir os sentimentos que agonizam aquele que está prestes 

a partir, mesmo que seja com o silêncio ou um olhar reconfortante, mas sempre 

tentando proteger-se das emoções contidas e deixando a morte acontecer em 

profunda solidão.15 

Uma pessoa no fim da vida torna-se dependente, o que requer total 

disponibilidade de um cuidador, sendo transferido para o ambiente hospitalar a 

responsabilidade dos cuidados, mesmo que essa pessoa manifeste o desejo de 

recebê-los em casa.16 

Sabemos, também, que as pessoas são encaminhadas para o hospital já sem 

vida, levadas pelos que as amam, por acreditarem que ali haverá um possível 

milagre ou uma ressuscitação por meio de máquinas que nem sempre são tão 

poderosas a ponto de reverter a situação.17 

O advento das tecnologias, a evolução da ciência no tratamento de muitas 

doenças na busca constante da cura, faz com que não haja lugar para a morte na 

vida do homem moderno, principalmente se tratando de alguém que, teoricamente, 

ainda teria uma vida inteira pela frente.18 

O homem, ao perceber sua impotência quando pressente que já não há o que 

fazer para evitar a perda, que não existem tecnologia e ciência que revertam à 

situação, acaba se revoltando contra suas crenças e contra os que estão a sua volta 

em um processo de negação.15 

A consciência da própria morte é uma importante conquista construtiva do 

homem. Porém é da natureza humana encarar a morte como se fosse a sua maior 

inimiga e tentar jogá-la no esquecimento por temer a perda, pelo medo do 

desconhecido, pela consciência da própria finitude.10,17 

Falar da morte e do morrer demanda uma análise pessoal muito íntima, que 

só pode ser realizada de maneira externa, pois é uma experiência única e sem 

retorno. 
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Ao falarmos da morte, falamos também das várias atitudes humanas ao longo 

da vida e nos questionamos pelo que vem depois. Infelizmente esse questionamento 

não é de fácil conclusão e acaba gerando insegurança e temor pelo que pode haver 

após a morte. O que causa certo conforto e motiva o ser humano a conseguir 

conviver com essa dúvida sombria é sua fé, segundo ao qual cada um acredita no 

que lhe foi ensinado, uma vez que cada crença traz suas versões, suas deduções do 

que acontecerá depois da morte.10 

Saber que um dia vamos morrer, mas não sabermos quando e como, causa 

muito medo, insegurança e angústia, principalmente quando pensamos no mistério 

da morte. Por outro lado também existe o mito que todo processo de morte precisa 

ser acompanhado de dor e sofrimento ou que nesse momento é preciso estar 

sedado ou em estado de coma. Essas crenças são reforçadas por realidades 

presenciadas nos hospitais.10,19 

No ambiente hospitalar frequentemente há pessoas em fase terminal que 

necessitam de uma equipe qualificada para recebê-los e oferecer-lhes os cuidados 

necessários, os quais não obstante, podem se transformar em tentativas forçadas 

para mantê-los vivos a qualquer custo. Tais tratamentos para alguns desses 

pacientes são verdadeiras sessões de tortura, pois acabam prolongando a vida ao 

invés de limitarem o sofrimento.19,20 

A denominação “doente em fase terminal” se dá para aqueles pacientes que 

se encontram em um estágio da doença onde todas as possibilidades de se 

reestabelecer sua saúde foram esgotadas, os levando inexoravelmente para o fim 

da vida.20 

Esses são os pacientes que mais clamam pela atenção da família e precisam 

receber amor, tranquilidade e descanso. Mas ao contrário disso, acabam recebendo 

procedimentos invasivos e dolorosos até a interrupção de sua vida, perdendo sua 

identidade.10 

Em vários casos, a família busca poupar o paciente de sua própria desgraça, 

escondendo-lhe a verdade devido à intolerância da situação, ao não enfrentamento 

das emoções e à agonia perante a morte em plena vida feliz. 21 

  Essas atitudes dos familiares refletem a fuga do processo de luto que traz 

inúmeras sensações, sendo estas a negação, a revolta e a profunda tristeza pela 

constatação da perda definitiva, sendo necessário tornar esse processo gradual.10 
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A sociedade ignora os sentimentos dos que estão no fim da vida para assim, 

fugir dos seus próprios sentimentos, esquecendo-se das necessidades do outro. A fé, 

a religião e a crença dos seres humanos foram deixadas de lado, o sofrimento 

deixou de fazer sentido com tantos métodos para camuflar a dor e estender a vida.15 

Cada ser humano possui seu modo individual de buscar alívio para a dor e o 

sofrimento. Porém esses sentimentos não podem ser sufocados, mas sim 

tolerados.20 

A doença é a causa de muitos sofrimentos, ela provoca a dor e o desespero, 

destrói a integridade da pessoa, expõe a fragilidade e obriga a confrontar a ideia da 

própria morte.22 

Embora cada pessoa tenha sua individualidade, ela e seus familiares 

vivenciam de forma semelhante à morte quando ela torna-se eminente. Todos 

deixam então de expressar sinais de esperança.16 

Essas experiências são inevitáveis para as pessoas em fase terminal, porém 

nem sempre estão relacionadas a fatores físicos ou morbidades, mas também às 

sucessivas perdas de autonomia, saudades e o futuro condenado.15 

Segundo Kubler-Ross, o doente terminal passa por diversos estágios, mas é 

importante ressaltar que não necessariamente as pessoas passam por esses 

estágios na mesma ordem. Algumas permanecem em um estágio e não conseguem 

evoluir, outros acabam pulando fases e há aqueles que vivem uma a uma.23 

Esses estágios caracterizam-se: 

- Primeiro Estágio: Negação 

Período no qual a pessoa recebe seu prognóstico e reage com a expressão 

“Não, eu não posso acreditar.” “Isso não pode ser verdade”. Essa reação 

normalmente se manifesta como uma defesa temporária do paciente, que passa a 

ter ciência da gravidade de sua doença.  

A busca por uma segunda opinião é incessante, com a esperança de um erro 

de diagnóstico e troca de exames. Ou podem ter uma reação totalmente contrária, 

reagindo como se a informação não fosse verdadeira e continuam a planejar o futuro 

como se nada estivesse ocorrendo.23 

- Segundo Estágio: Raiva 

Quando não é mais possível manter-se firme o primeiro estágio de negação, 

ele é substituído pelo sentimento de raiva, de revolta, de inveja e de ressentimento. 
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A cólera acaba tomando conta do ser e o doente acaba se revoltando contra 

todas as pessoas que estão próximas, e passando a contestar todos os 

procedimentos, tratamentos e os exames. Neste estágio surge a pergunta: “Por que 

eu?”. O alvo principal da raiva passa a ser Deus, pois surgem momentos de total 

descrença espiritual.23 

- Terceiro Estagio: Barganha 

O terceiro estágio é o menos conhecido por ter um período curto. O paciente 

inicia um processo em que faz acordos em troca da sua cura ou de um tempo maior 

de sobrevivência. O doente se reconcilia com Deus e promete que se for curado 

mudará suas atitudes e estilo de vida. Começa então a buscar a equipe de saúde 

oferecendo algo em troca da cura, e tenta manter essas atitudes agindo 

naturalmente e em segredo.23 

- Quarto Estágio: Depressão 

Ao final da barganha, sobressai o sentimento de perda. O paciente se 

conscientiza de que tudo que ele ama e valoriza lhe será tirado. Ele perderá seu 

corpo, suas finanças, sua família, o emprego e a capacidade de realizar suas 

atividades cotidianas. 

Ele sente que não há possibilidades de ser curado, deprime-se, sente que sua 

vida está vazia e sem esperança, passa a aceitar o tratamento fechando-se no seu 

mundo e evitando se relacionar com as pessoas.23 

- Quinto Estágio: Aceitação 

A pessoa passa a entender e aceitar a sua atual situação e inicia uma busca, 

revive seus momentos de maior importância, procura dar um sentido para seus 

últimos dias de vida, tenta organizar sua estrutura familiar, aproximando todos a sua 

volta e resolvendo os negócios e finanças. É um período em que ela consegue 

encontrar um pouco de tranquilidade.23 

A dignidade é entendida como centro de valor supremo, superando a própria 

estrutura biológica. Seu reconhecimento é apresentado pela liberdade de escolha, 

sendo um bem muito precioso concedido ao homem independente da sua situação 

cultural, religiosa ou racial.15,22 

Seja qual for o estado de saúde, a dignidade do ser humano é inviolável e 

possui um valor inestimável. O respeito pela vida humana exige que ela não seja 

constrangida, e dá o direito de se conhecer a verdade sobre o fim que se 

aproxima.21 
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Assim, com aceitação ou recusa sobre qualquer tratamento que prolongue a 

vida ou até mesmo que traga um pequeno período de qualidade de vida, os últimos 

momentos acarretam sofrimento e dificilmente serão aceitos. Portanto, é preciso que 

haja o entendimento e respeito aos desejos dessa pessoa que está partindo, 

principalmente em relação ao plano espiritual e às suas convicções e crenças 

religiosas.22 

No que diz respeito à dignidade no fim da vida, é preciso enfatizar as 

condições de respeito e os cuidados que são necessários e merecidos, não só 

nesse momento, mas no contínuo do processo saúde-doença desde o nascimento, 

entendendo assim que, para se ter uma morte digna é necessário que se tenha uma 

vida digna, concedendo à  finitude  serenidade.24 

O respeito e as atitudes presenciadas nos cuidados durante a vida significam, 

para o doente, que ele é um ser único, e isso lhe traz tranquilidade. Essa fase exige 

respostas às suas necessidades, mesmo que sejam momentâneas. O doente possui 

o direito de receber os cuidados que lhe prolonguem a vida e não seu sofrimento e 

sua agonia, ou seja, mais vida aos dias que lhe restam do que a extensão de uma 

vida sem qualidade.25                                                   

   O doente terminal exige ser tratado como pessoa e pode manter suas 

esperanças sejam quais forem as circunstâncias, deve expressar suas emoções e 

sofrimentos, esperar pelo conforto necessário, ser aliviado no momento de sua dor, 

ter alguém ao seu lado na despedida final. Nunca poderá ser enganado, pois sua 

individualidade deve ser sempre respeitada, independentemente de qualquer 

questão, e ele nunca deverá ser julgado por suas decisões.26 

A atenção e os cuidados aos pacientes que não podem mais ter a esperança 

de cura da doença devem ser direcionados a manter o conforto possível, permitindo 

que eles sintam, nos poucos dias que lhe restam, orgulho da vida que viveram.27 

 

1.2 O cuidado no fim da vida 

 

Cuidado Paliativo é a abordagem que promove qualidade de vida aos 
pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade 
da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação 
precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas de 

natureza física, psicossocial e espiritual. 28 
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A incidência de doenças crônicas, incuráveis e a idade avançada acabam 

acarretando um maior número de pessoas internadas em Unidades de Terapia 

Intensiva, onde o processo de sofrimento e penúria é prolongado devido aos 

cuidados específicos. Esses cuidados, porém nem sempre são adequados aos 

desejos do paciente, pois apesar de toda a assistência, mantém a vida sustentada 

por máquinas, medicações e procedimentos invasivos.28 

A idade avançada aumenta a probabilidade de se morrer no hospital ou em 

um lar de idosos e em menor hipótese de se morrer em casa ou em uma unidade de 

cuidados paliativos. O número de mortes em lares de idosos vem aumentando, no 

entanto 30% dos que morrem nos hospitais foram transferidos de instituições de 

cuidados de longa duração e morrem nos primeiros três dias após a internação.29
 

Na década de 60, o enfermo passou a ser reconhecido como um ser 

autônomo, capaz de tomar suas próprias decisões no principio da beneficência e da 

não maleficência, visando a qualidade da própria vida e a manutenção da dignidade 

humana no decorrer da doença, na terminalidade da vida, na morte e no período do 

luto.28A partir de 1980, o Brasil conhece e introduz os cuidados paliativos nos 

atendimentos intensivos, mas seu crescimento só passou a ser significativo a partir 

do ano de 2.000.28 

Os serviços de saúde fazem com que a sociedade acredite que as doenças 

sempre possuem cura, e quando isso não ocorre e o corpo falece, os cuidados que 

foram dispensados ao paciente são encarados como fracasso.27  

A fase final da vida passa ser perturbadora por ser a prova dos limites do ser 

humano. Nesse momento as instituições de saúde percebem que não basta todo o 

investimento para estruturarem suas tecnologias sofisticadas a fim de tratar as 

doenças, é necessário investir também no preparo dos profissionais que se dedicam 

a cuidar e, em ambientes que possibilitem desenvolver o tratamento direcionado ao 

paciente que está condenado à morte.20 

A filosofia dos cuidados paliativos remete à pessoa na fase final de sua vida, 

tendo como foco principal proporcionar total bem estar, dando-lhe a possibilidade de 

vivenciar sua própria morte, respeitando seus desejos, não permitindo que ela se 

sinta abandonada, mantendo-a consciente de suas condições de saúde e, 

permitindo sua participação nas tomadas de decisões. Dessa forma, são cuidados 

integrais, que propiciam uma atmosfera de respeito, apoio e comunicação.30 
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Esses cuidados surgem como ética do direito de morrer com respeito à vida 

que se viveu, sem o medo de que possa ocorrer a abreviação da vida, não devendo 

ser confundidos com uma indução à morte, mas entendidos como decisões que 

possam vir a ser tomadas quando a finitude é inevitável e está a poucos momentos 

de acontecer, respeitando-se a vontade e a renúncia de alguns atos e tratamentos 

que penosamente prolonguem a dor e o sofrimento daquele que quer poder decidir 

pelo que resta de sua vida.30 

O curar e o cuidar tornaram-se paradigmas que se entrelaçam na área da 

saúde. Por isso, na assistência paliativa, é necessário que se avalie 

minunciosamente cada decisão tomada, pois o curar traz a obsessão de se manter 

uma vida a qualquer preço, deixando de lado o sofrimento e os sentimentos do ser 

humano; enquanto o cuidar busca a aceitação da finitude como uma condição 

natural da vida, enxergando o paciente em sua totalidade.31 

Trabalhar com pacientes terminais é uma atividade árdua que requer 

experiência e maturidade para saber lidar com situações de perdas, pois o próprio 

profissional pode não estar preparado para trabalhar com a morte.20  

 

Os cuidados paliativos preconizam uma atitude de total empenho na  
valorização do sofrimento e da qualidade de vida, como objeto de 
tratamento de cuidados ativos e organizados.

20 
 

 

Ao proporcionar cuidados paliativos promove-se a qualidade de vida e os 

cuidados de maneira geral ao paciente e aos seus familiares. Esses cuidados são 

mais eficazes quando ocorre a identificação precoce da doença, pois assim inicia-se 

o mais rápido possível o tratamento da dor e outros problemas de natureza física, 

psicossocial e espiritual.32 

A complexidade das ações paliativas ocasionadas pelo sofrimento e outros 

fatores físicos e psicológicos do paciente terminal exige uma atenção multidisciplinar 

para que seja possível oferecer assistência adequada ao paciente e aos seus 

familiares.28  

Sendo assim, na medida em que a doença vai progredindo e o tratamento 

curativo perde sua potencialidade, os Cuidados Paliativos crescem, surgindo como 

uma necessidade absoluta nessa fase.28 Esses cuidados baseiam-se em evidências 

científicas e contemplam princípios que possibilitam o desenvolvimento de um cuidar 
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adequado. Tais princípios, estipulados pela Organização Mundial de Saúde em 2002, 

estão listados adiante.28 

 

1) Promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis 

O conhecimento das medidas terapêuticas para o alívio da dor e do 

sofrimento físico é essencial para a equipe que atua junto ao paciente terminal; o 

cuidado nesse período deve ser integral e holístico.28, 32 

 

2) Reafirmar a vida e ver a morte como um processo natural 

O profissional deverá sempre manter presente o sentido da terminalidade da 

vida. Nunca deverá banalizar a morte, dando total importância ao que resta de vida 

para os pacientes sob seus cuidados. A compreensão da finitude possibilita aos 

profissionais ajudar os pacientes a compreender sua doença, sua morte e a tomar 

decisões para viver seus últimos dias da melhor maneira que lhe convier.28;32   

 

3) Não antecipar e nem proteger a morte 

É importante enfatizar que os cuidados paliativos não podem ser comparados 

com a eutanásia, pois o fato de propor medidas que melhorem a qualidade de vida, 

com ações que são realizadas dentro de um limite e sem intervenções heroicas que 

podem vir a prolongar o sofrimento do paciente, traz para muitos a interpretação 

equivocada dos fatos.  

Por esse motivo todas as ações prestadas deverão ser esclarecidas ao 

paciente e seus familiares para que possam ajudar nas tomadas de decisões.28  

 

4) Integrar aspectos psicossociais e espirituais aos cuidados com o 

paciente 

A doença terminal traz junto com ela uma serie de perdas com a qual o 

paciente e seus familiares são obrigados a conviver. 

As perdas relacionadas à autonomia, autoimagem, capacidade física e tudo 

aquilo que era importante na vida, acaba acarretando angústia e depressão. Todos 

esses fatos são motivos para que os cuidados sejam conduzidos por uma equipe 

multidisciplinar, cada membro agindo em seu campo de atuação e em conjunto com 

o mesmo ideal: promover o bem estar do paciente.28 
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5) Oferecer um sistema de suporte que auxilia o paciente a viver tão 

ativamente quanto possível, até sua morte 

Este princípio demonstra a importância das decisões sob as ações paliativas 

e devem ser seguidos sem poupar esforços para o favorecimento do paciente na 

fase final da vida, evitando procedimentos que lhe estendam a dor e o sofrimento.28 

 

6) Oferecer um sistema de suporte que auxilie a família e antes queridos 

a sentirem-se amparados durante todo o processo da doença 

Os cuidados devem ser direcionados não somente aos pacientes, mas 

também para os seus familiares, que estão sofrendo com o medo da perda. Eles 

precisam se manter informados e ter acesso aos cuidadores, estabelecendo assim 

um canal de comunicação com a equipe.  

Algumas complicações no período de luto podem ser prevenidas ao tratar os 

envolvidos com delicadeza no processo de comunicação com o doente e, manter-se 

pronto para qualquer reação dos mesmos diante da perda, oferecendo o conforto 

aos familiares.28 

 

7) Oferecer abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos 

pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto 

Na prática diária relacionada aos cuidados do paciente poderão ocorrer 

modificações no curso do tratamento devido à evolução da própria doença e as 

vontades do doente e de seus familiares, que devem ser respeitadas.  

A integralidade dos cuidados paliativos pressupõe que os pacientes sejam 

avaliados sob todos os ângulos, conhecendo bem o perfil de cada um para se iniciar 

a abordagem terapêutica. Essa avaliação é realizada por vários profissionais, porém 

todos precisam estar atentos aos sinais verbais e não verbais que o paciente 

apresenta para que a abordagem seja efetiva.   

A família deverá ser incluída em todos os cuidados, para que possa participar 

e entender o processo de luto, com a participação da equipe multidisciplinar e seus 

vários “olhares” e percepções.28,32 
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8) Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da 

doença  

O paciente, sendo respeitado, tendo suas necessidades atendidas, vivendo 

com maior qualidade e tendo seus sintomas desagradáveis inibidos, consegue 

conviver com seus familiares, realizar alguns sonhos, resgatar algumas pendências 

e, com certeza, viver um pouco mais e melhor nos dias que lhe restam.28,32 

 

9) Iniciar o mais precocemente possível o Cuidado Paliativo, juntamente 

com outras medidas de prolongamento da vida, como quimioterapia e a 

radioterapia e incluir as investigações necessárias para melhor compreensão e 

manejo dos sintomas 

Estar sob uma terapia paliativa não significa abrir mão de recursos que 

possam oferecer ao paciente a melhora de quadro clínico e da qualidade da vida. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, os cuidados paliativos devem ser 

iniciados logo após o diagnóstico da doença terminal, visando proporcionar o melhor 

atendimento ao paciente.28,32 

 

1.3 A formação do enfermeiro para o cuidado no fim da vida 

 

A instabilidade que uma doença terminal determina ao ciclo da vida acaba 

aproximando o enfermeiro dos portadores de doenças que ameaçam a continuidade 

da vida, tornando a sua presença e os seus cuidados essenciais na atenção a esses 

pacientes. 

O processo de cuidar, que envolve a prática da assistência do enfermeiro aos 

pacientes que se encontram em fase terminal da vida, requer, que além de 

competência profissional, ele também possua preparo emocional para aceitar o 

momento da morte. Essa força que o profissional enfermeiro necessita ter nem 

sempre é possível devido ao seu despreparo acadêmico.33,34   

Durante a graduação os estudantes aprendem a salvar vidas evitando a morte 

no cotidiano e dessa forma a temática não é abordada na academia. Os únicos 

contatos que os estudantes possuem com a morte, no período em que se encontram 

nas salas de aula, são com os cadáveres na sala de anatomia, que podem causar 
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medo devido alguns tabus e preconceitos, porém passam a ser vistos com o tempo, 

como peças anatômicas e como seus primeiros pacientes. 33,35  

Os aspectos da morte não estão claros nas disciplinas que são ministradas 

nos cursos de graduação em enfermagem. E mesmo quando são abordados, 

ocorrem de maneira superficial, deixando lacunas que talvez nunca possam ser 

preenchidas. 8 

Apesar das aberturas na LDB, a morte não é mencionada nos projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação em enfermagem. Essa ausência é 

demonstrada ao analisarmos as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). 13,36 

A formação do enfermeiro visa oferecer conhecimentos práticos e teóricos 

para que os profissionais possam exercer algumas competências gerais como: 

atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração, 

gerenciamento e educação permanente. Ao analisarmos as competências e 

habilidades específicas do enfermeiro presentes nas DCNs, percorrendo seus 33 

itens citados, o cuidado no fim da vida não é contemplado explicitamente. Porém ao 

afirmarem em seu primeiro item que “compete ao enfermeiro atuar profissionalmente, 

compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em suas expressões e 

fases evolutivas” a morte e o morrer podem implicitamente, estar incluídos.36,37 

Os currículos ainda privilegiam os conhecimentos biológicos e biomédicos em 

detrimento dos conhecimentos da área de humanidades, com predominância do 

modelo médico hospitalar no ensino da graduação em saúde.37 

É necessária, portanto a inclusão da temática da cessação da vida na 

formação do enfermeiro, ofertando ferramentas para o desenvolvimento de um 

cuidado humanizado e de qualidade.19 Educar para a morte é essencial para a 

formação dos profissionais da saúde no sentido de encará-la como um evento 

natural e inexorável da vida. No entanto as concepções dos educadores sobre a 

morte sejam elas positivas ou negativas, impregnam e influenciam o processo de 

formação.38 

A morte deve ser problematizada a partir da realidade vivida pelos estudantes, 

teorizada considerando seus aspectos multi e interdisciplinares e debatida para a 

construção colaborativa de conhecimentos e da sensibilização necessária à 

formação de profissionais críticos, reflexivos e competentes.38 Para isso, é 

necessário que as estratégias de ensino aprendizagem incorporem metodologias 
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ativas que permitam a problematização da realidade e a educação nos aspectos 

cognitivos, atitudinais e práticos.39,40 

O ensino insípido do processo de morrer e morte nos cursos de graduação 

em enfermagem propicia uma formação incompleta. Os profissionais egressos 

desses cursos vão para os campos de trabalho imaturos e despreparados para o 

enfrentamento dessas questões no cotidiano da profissão.41 

A morte não é apenas um evento biológico, mas um processo de relações 

culturais presentes no cotidiano e que vem se modificando com as transformações 

da sociedade. Em muitos momentos e situações, a sua discussão torna-se proibida 

em uma sociedade que cultua a vida. Há pouco espaço nos currículos para discutir 

as emoções e sentimentos decorrentes do contato com pacientes e familiares, 

sobretudo diante da morte.38  

O ensino do cuidado no fim da vida envolve além dos aspectos técnicos e 

práticos, muito valorizados no ensino da enfermagem, o aspecto emocional e 

psicológico do paciente e da família no processo de morrer e morte, a perda e o luto 

vivenciados pelo profissional, portanto o contato com a morte em todos os seus 

aspectos.42  

 Além da inserção dos conteúdos sobre a morte e o morrer nos currículos é 

preciso que os professores estejam preparados para essa abordagem. O tema morte 

e o morrer “exige conhecimentos e experiência interdisciplinares de filosofia, 

antropologia, sociologia, psicologia; talvez teologia, muitas vezes não dominado 

pelos docentes.12 

Dessa forma, conhecer as representações sociais dos estudantes de 

enfermagem sobre a morte e a perda do paciente, desvelando as fragilidades dessa 

abordagem no processo de ensino aprendizagem, poderá contribuir para uma 

proposta curricular que contemple a formação de enfermeiros capacitados para o 

cuidado integral no fim da vida. 
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2 OBJETIVOS 

 

Este estudo tem como objetivos: 

 

1. Conhecer as representações dos graduandos de enfermagem sobre a 

morte. 

2. Identificar os sentimentos desses graduandos frente a morte do paciente 

aos seus cuidados. 

3. Descrever como os graduandos avaliam a sua formação para o cuidado 

no fim da vida. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de pesquisa descritiva com abordagem qualiquantitativa, que 

apresenta como referencial teórico a Teoria das Representações Sociais, 

Metodológico - Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e Análise de Conteúdo - 

Modalidade Análise Temática. 

 

3.2 Referencial teórico 

 

A Teoria das Representações sociais é um campo de conhecimento 

multidisciplinar, que é entendido por muitos teóricos como uma interface entre 

sociologia e psicologia social.  A representação social tem a vocação de ser um 

campo de interesse de todas as ciências humanas, uma vez que articulam 

elementos mentais, sociais e afetivos, vinculando a comunicação, linguagem com as 

relações sociais que intervém nestas representações e não podem ser entendidas 

como pertencentes a uma área particular do conhecimento humano.1 

Somos, assim vítimas da ilusão que nos faz crer que elaboramos, nós 

mesmos, o que se impôs a nós de fora. A sociedade é formada por um sistema de 

crenças que permite a comunicação entre os membros que a compõe. Ela ilustra o 

senso comum entre as representações que fazem parte do cotidiano que os seres 

humanos habitam e possui como base para as formações sociais dois tipos de 

códigos compartilhados: um código linguístico e a partir dele, um código ideológico 

que é o sistema compartilhado de crenças.43,44 

Em síntese as representações sociais são sustentadas pelas influências da 

comunicação e se constitui nas realidades da vida, servindo como meio de 

estabelecer uma ligação entre as pessoas. Entretanto também interage com os 

conhecimentos humanos que emergem no mundo onde as pessoas atuam com 

interesses parecidos.44  

Determinados membros de uma formação social costumam falar a mesma 

língua, mas não compartilham necessariamente as mesmas ideias, possuindo em 

comum um nível de compartilhamento de diferentes ideias e de acordo com os 

conhecimentos que cada um possui.45 
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Mesmo que o entendimento dessas ideias seja superficial, dentro de um plano 

simbólico as representações sociais não se dão no vazio, pois, são influenciadas por 

condições relativas à sua infraestrutura. 

O ponto de partida para Moscovici desvendar as representações foi sua 

insistência em demonstrar sua existência como fenômeno e não como um conceito. 

Sua pesquisa foi voltada para os fenômenos subjetivos, que eram captados 

indiretamente e fugiam das normalidades das pesquisas que a ciência psicológica 

estava acostumada. Por meio das conversas, reuniões, gestos e relações que as 

pessoas mantinham com seus objetos ele foi desenvolvendo todo seu trabalho.44  

As representações são, por outro lado, influenciadas pelos atributos ou 

lugares de onde seus sujeitos portadores falam: nacionalidade, gênero, religião, 

crença, idade, condição social, nível de instrução, estrutura psíquica traços de 

personalidade, profissão, ocupação, estrutura física e história de vida.44 

São execuções e transformações de conhecimentos e informações que são 

fornecidas moderadamente. Esses conhecimentos são produzidos por meios de 

mecanismos de comunicação em massa, internet, escolas, locais de trabalho e 

núcleo familiar.  

A obtenção de informações em locais como os citados, são reelaborações de 

conhecimentos e informações: literárias, narrativas, artísticas, científicas, religiosas, 

jornalísticas, escolares, da experiência do dia-a-dia.   

Existem instrumentos que estão destinados a recuperar e dar sentindo às 

Representações Sociais, os quais são denominados de Discurso do Sujeito Coletivo, 

que aparecem sob a forma verbal dos textos escritos e falados, demonstrando as 

representações sob a forma de depoimentos coletivos.45  

 

3.3 Referencial metodológico 

 

  O Discurso do Sujeito Coletivo é uma técnica metodológica que permite o 

resgate de discursos coletivos de forma qualitativa e tem como objeto o pensamento 

da coletividade e fundamentando-se nas Representações Sociais e permitindo 

iluminar o campo social a ser pesquisado, revelando detalhadamente as 

representações, crenças, os valores e as opiniões a respeito de um tema 

específico.46,47 
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Os procedimentos a serem seguidos nas pesquisas do discurso do sujeito 

coletivo são planejados de forma a garantir o livre discurso, procurando resgatar o 

pensamento, o comportamento discursivo preservando as características 

qualitativas.48 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) mostra-nos diferentes tipos ou 

categorias de pensamento coletivo entre o público envolvido em uma pesquisa.   

Ele é uma ação organizadora e de tabulação de dados verbais e qualitativos 

que consiste basicamente em analisar o material extraído de cada depoimento, 

criando-se uma resposta única sob a forma de um ou vários discursos-síntese, 

escritos na primeira pessoa, utilizando-se o vocábulo original, não interpretado, 

como se a coletividade fosse o emissor do discurso.47  

São selecionadas de cada resposta, "expressões-chave" que são partes 

importantes das respostas dos sujeitos. Estas expressões correspondem às ideias 

centrais das respostas. Aglomeradas em segundo momento, irão gerar o dado 

quantitativo da análise.47 

- Expressões Chave 

As expressões chave (ECH) são trechos do discurso que devem ser 

selecionadas pelo pesquisador e revelar a essência do conteúdo do depoimento ou 

discurso sendo fundamentais para a confecção do DSC. 

Ao se selecionar as ECH de cada resposta da questão, deve-se observar um 

meio termo sensato entre as tendências extremas de selecionar quase tudo ou 

quase nada do material discursivo.47 

- Ideias Centrais 

A Ideia Central (IC) é uma expressão que revela e descreve, da maneira mais 

sintética e precisa, os sentidos presentes nas Expressões Chave e também no 

conjunto de discursos de diferentes sujeitos, que possuem semelhança de sentido, 

possuindo uma função discriminadora e classificatória e permitindo identificar e 

distinguir os vários sentidos ou posicionamentos contidos no discurso. 

 O DSC, empregado por Lefèvre F e Lefèvre AMC47 busca responder a 

autoexpressão do pensamento ou opinião coletiva, respeitando a dupla condição 

qualitativa e quantitativa. Como esse pensamento é coletivo, configura-se como uma 

variável quantitativa com amplitude e força. Também é qualitativa porque cada 

distinta opinião coletiva é apresentada sob a forma de um discurso e seus 

sentidos.45  
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Os métodos qualitativo e quantitativo são de natureza diferenciada, de um 

mesmo fenômeno estudado e se complementam na compreensão da realidade 

social.49 

A análise temática consiste em propor inferências e adiantar interpretações a 

propósito dos objetivos previstos. Os dados são classificados em temas principais, 

que resultaram de reagrupamentos analógicos. Vale destacar que os títulos das 

categorias temáticas são definidos pela descoberta dos núcleos de sentidos, 

preocupando-se com a frequência desses núcleos, sob a forma de dados 

segmentáveis e comparáveis e classificados como subtemas.50 

 

3.4 Cenário da pesquisa  

 

Este estudo teve como cenário os campos da prática em unidades 

hospitalares e pré-hospitalares utilizadas para o Estágio Curricular Supervisionado 

dos alunos do último semestre do curso de Enfermagem de uma Instituição de 

Ensino Superior do interior de São Paulo quais são: Pronto Atendimento de Urgência 

e Emergência, Pronto Socorro, Unidade de Terapia Intensiva Adulta e Pediátrica e 

Clinica Médica.  

Os alunos permanecem em aulas teóricas durante os três primeiros anos do 

curso e, no quarto ano, são deslocados para o campo de prática, acompanhados de 

enfermeiros supervisores. Os alunos, então, assumem o papel que o enfermeiro do 

setor da instituição realiza diariamente, seguindo as rotinas do local. 

Nos Prontos Atendimentos e Prontos Socorros, eles permanecem na sala de 

emergência, para receberem os pacientes que dão entrada e realizam atendimentos 

aos clientes que estão em observação médica. 

Nas Unidades de Terapia Intensiva e Clínica Médica eles possuem a 

conveniência de acompanhar os pacientes por um período maior, pois os mesmos 

permanecem internados, dando assim chance aos alunos de observar a sua 

evolução clínica e o desfecho com alta, transferência de unidade ou óbito. 

Em ambos os setores os alunos assumem os cuidados de enfermagem, 

realizam as fases do processo de enfermagem, estudos de casos clínicos e 

procuram estar em contato com os familiares, quando possível.   
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3.5 Sujeitos da pesquisa 

 

Participaram do estudo 23 alunos, de ambos os sexos com idade igual ou 

superior a 18 anos, sendo 13 alunos do período matutino e 10 do período vespertino.  

Para participarem do estudo, os alunos deveriam estar devidamente 

matriculados no último semestre, e em período de estágio curricular supervisionado. 

Foram selecionados somente os alunos que vivenciaram a perda de seu paciente no 

decorrer dos quatro meses de estágio.  

O contato com os estudantes teve a intermediação dos supervisores que os 

acompanhavam em campo, ou seja, quando ocorria o óbito do paciente, o 

supervisor entrava em contato com o pesquisador por telefone e o mesmo 

deslocava-se para o local para iniciar a entrevista.  

Foram selecionados os alunos do último semestre (quarto ano) por estarem 

em campo e estágio e em contato direto com os pacientes.  

 

3.6 Coleta dos dados 

 

A coleta de dados foi realizada no período de agosto à dezembro de 2012 por 

meio de entrevista oral, orientada por três questões norteadoras acerca da 

percepção dos participantes sobre a morte, a morte do paciente sob seus cuidados e 

a avaliação da sua formação para o cuidado no fim da vida como segue: 

1) O que é morte para você?   

2) Como você se sentiu com a morte de seu paciente?  

3) Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das oportunidades 

de aprendizagem oferecidas pelo curso de enfermagem. 

As questões foram elaboradas de forma a permitir que os participantes 

discorressem e verbalizassem seus pensamentos, tendências e reflexões sobre o 

tema apresentado.  

A entrevista é um instrumento valioso para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo que o investigador desenvolva, 

intuitivamente, uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do 

mundo.51 

Os depoimentos foram gravados e transcritos e posteriormente, procedeu-se 

à organização dos dados segundo o referencial metodológico do DSC. 
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Cabe destacar que durante o período da coleta de dados a pesquisadora se 

afastou das atividades didáticas para evitar a possibilidade de constrangimento dos 

alunos diante da pesquisadora e também docente do curso. 

 

3.7 Organização e análise dos resultados 

 

O conteúdo das entrevistas foi organizado em quadros com as expressões 

chave e ideias centrais do discurso de cada sujeito. Os sujeitos foram denominados 

com a letra S e enumerados de 1 a 23 (número de participantes). As expressões 

chave foram aplicadas no software QualiQuantiSoft 1.3c para a estruturação do 

discurso do sujeito coletivo.52 

O Qualiquantisoft é um software desenvolvido com o objetivo de facilitar a 

realização de pesquisas qualiquantitativas, nas quais é utilizada a técnica do 

Discurso do Sujeito Coletivo. Enquanto recurso de informática foi idealizado com o 

objetivo maior de servir de instrumento para que os pesquisadores possam realizar, 

com mais segurança, eficiência e alcance pesquisas qualitativas que comportem 

uma massa maior de depoimentos.  Permite uma sensível agilização nas tarefas 

mecânicas da pesquisa e também  permite relacionar intimamente as 

dimensões  qualitativa e quantitativa deste tipo de pesquisa.52 

Com as expressões chave das ideias centrais semelhantes, foram 

construídos discursos síntese que expressam um discurso coletivo, segundo o 

referencial do Discurso do Sujeito Coletivo.  

Definido qualitativamente o caráter coletivo do pensamento social, foi 

realizada a coletivização dos resultados pela quantidade. Os dados foram 

organizados em gráficos representativos da frequência com que cada opinião 

aparecia em relação ao número total de opiniões. 

Para análise e interpretação dos dados, foi usada a análise de conteúdo, 

modalidade análise temática.49  
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4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

  O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, de acordo com a Resolução Nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde sobre as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo garantido o sigilo 

das suas identidades. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Caracterizações dos participantes 

 

Dentre os participantes do estudo 87% eram do sexo feminino e 13% do sexo 

masculino, com idade entre 20 a 30 anos. Quanto à profissão 39,15% atuam como 

técnicos de enfermagem e 60,84 % atuam em outras áreas. A proporção de solteiros 

foi de 65,2% e casados de 34,7%. 

 

5.2 Discursos dos participantes sobre a morte e a perda de pacientes 

 

Serão apresentados resultados qualitativos sob a forma do Discurso do 

Sujeito Coletivo e quantitativos sob a forma de gráficos da frequência das ideias 

centrais em resposta às questões: 

1. O que é a morte para você? 

2. Como você se sentiu com a morte de seu paciente? 

3. Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de 

enfermagem. 

 

5.3 As representações sobre a morte 

 

Analisando as ideias centrais expressas nos discursos referentes à pergunta 

“o que é a morte para você?” emergiram três temas representativos do sentido de 

morte para os participantes deste estudo: etapa da vida, inerente à vida, 

sofrimento, como segue. 

 

Etapa da vida 

A morte é uma passagem 

Inerente à vida 

A morte faz parte da vida  

A morte é inexplicável 

A Morte é o fim 
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Sofrimento 

A morte representa perda 

A morte é um choque 

 

 A seguir é apresentado o gráfico da frequência das ideias centrais sobre as 

representações da morte para os participantes do estudo. 

     

 Gráfico 1- Distribuição das ideias centrais referentes às manifestações (n27) 

de alunos concluintes da graduação em enfermagem sobre as representações da 

morte. Sorocaba, 2013 

 

 
               Fonte: Autora. 

 

 

O gráfico acima revela que dentre as 27 manifestações sobre as 

representações da morte, a mais recorrente foi “morte como passagem” (40,74%) 

seguida de “morte como parte da vida” (14,81%), “evento inexplicável” (14,81%), “fim 

do ciclo vital” (11,11%).  As demais expressões são de participantes que veem a 

morte como perda (11,11%) e choque (7,41%), um evento carregado de sofrimento.  

Os discursos do sujeito coletivo sobre as representações da morte são os que 

seguem. 
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DSC1: A morte é uma passagem: (S1; S9; S11; S13; S14; S15; S16; S20; 

S22; S23). 

a) É o fim de uma vida carnal e início de uma vida espiritual, uma nova vida 

plena com Deus, um término na terra e um recomeço em um lugar melhor para a 

vida eterna.  

b) Uma passagem da vida para outro momento que  não estamos preparados 

para aceitar. 

 

DSC 2 – A morte faz parte da vida. (S7; S8; 19) 

a) Entendo a morte como algo natural, que faz parte da vida, uma coisa que 

todo mundo tem que passar, não tem como evitar.  

b) É difícil de lidar, traz medo por saber que não tem como fugir, é uma 

consequência da vida. 

 

DS3 – Não há explicação para a morte. (S2; S4;S5;S12) 

Não tem como dizer o que ela é, pois ela acontece na vida de todos e para 

cada ocasião ela pode ter uma representação.  

 

DSC 4 – A Morte é o Fim. (S3;S6;S19) 

A morte para mim é a finalização do ciclo vital, é o fim de tudo, da vida e dos 

sonhos, planos e alegrias. 

 

DSC 5 – A morte representa perda.  (S10; S17; S18) 

A morte é uma perda grande demais, quando ela chega ela devasta, é uma 

sensação de perda, de separação. 

 

DSC 6 – A morte é um choque. (S4;S21) 

De imediato é um choque, abala muito as estruturas de qualquer ser humano. 

 

5.4 Os sentimentos causados pela morte do paciente 

 

As ideias centrais para a pergunta “como você se sentiu com a morte de seu 

paciente?’’ apontam para a categoria temática múltiplos sentimentos, 

apresentados a seguir. 
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Senti frustração 

Fiquei em choque. 

Senti empatia 

Senti tristeza 

Senti alívio 

Sensação de solidão 

Senti culpa 

 

A seguir é apresentado o gráfico da frequência das ideias centrais sobre os 

sentimentos causados pela morte do paciente aos participantes do estudo. 

 

Gráfico 2 - Distribuição das ideias centrais referentes às manifestações          

(n39) de alunos concluintes da graduação em enfermagem sobre os sentimentos 

causados pela morte do paciente. Sorocaba, 2013. 

 

                
                    Fonte: Autora. 

 

Os participantes da pesquisa ao responderem sobre como se sentiram com a 

morte do paciente apresentaram 39 expressões chave que revelaram os múltiplos 

sentimentos que afloraram dessa vivência: frustração (28,21%), choque (25,64%), 

empatia (20,51%), tristeza (15,38%), alívio (5,13%), solidão (2,56%), culpa (2,56%). 

Entre os participantes do estudo, 13 (56,5%) referiram mais de um sentimento diante 

da morte do paciente aos seus cuidados. 



40 
Janaína Daniel Ouchi 

Os discursos do sujeito coletivo sobre os múltiplos sentimentos causados pela 

morte do paciente são apresentados a seguir. 

 

DSC 7 – Senti frustração (S3;S7;S9;S11;S12;S13;S15;S17;S18;S19;S23) 

A equipe lutou para salvá-la e ela não reagia, eu me senti horrível,frustrada, 

uma inútil, um ser impotente, tudo que sei não me serviu de nada, me senti muito 

mal porque eu realizei todos os procedimentos, ofereci toda assistência e ele 

morreu. Saí inconformada do estágio e passei alguns dias sem saber como 

administrar aquele sentimento de perda e de impotência, mas o pior foi ter que 

comunicar a família. 

 

DSC 8  – Fiquei em choque (S2;S4;S5;S6;S13;S14;S15;S16;S20;S23) 

a)Ele foi a óbito por uma deficiência de recursos da instituição e isso me 

chocou 

b)Eu fiquei paralisada, sem reação, sem saber  as    providencias que um  

enfermeiro precisa tomar. 

c)Foi um choque. Ver aquela mulher de 32 anos que estava prestes a receber 

alta morrer na minha frente. Era um bebê, eu tinha esperança...eu levei meu 

desespero para casa e confesso que até hoje me sinto abalada e com medo de ter 

que presenciar outra situação parecida. Era um paciente com uma fratura de fêmur e 

aparentava estar estável...eu criei um vínculo com esse paciente. Eu tive um 

paciente jovem que atentou contra a própria vida...ele começou a gritar, dizendo que 

não queria morrer e pedindo perdão para Deus... .Eu já tinha conversando com a 

família... contando a eles que o pai iria para o quarto. 

 

DSC 9 – Senti empatia (S6;S8;S9;S10;S11;S12;S17;S21) 

.a)Não me senti nada bem, eu cuidava pensando na minha mãe que partiu 

pelo mesmo motivo. Só de ver o que a família estava passando eu senti aquela dor 

e chorei junto, me coloco no lugar das pessoas que estão sofrendo com a perda, me 

vejo no lugar da família. 

b)Foi muito ruim, me constrangi ao acompanhar a enfermeira do setor para 

comunicar a família.  
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DSC 10  – Senti Tristeza (S1; S6; S7; S8;S14;S19) 

a)Fiquei muito chateada e triste, mas tentei encarar de uma forma natural. 

b) Foi a situação mais triste e deprimente que presenciei até hoje, uma 

decepção como profissional. Eu me senti muito mal, com uma tristeza intensa, 

acabei  saindo de perto da família. Ela estava se recuperando bem e um dia quando 

ninguém esperava ela morreu e isso me deu um sentimento de pesar. Foi muito 

triste porque eu estava cuidando dele há alguns dias.  

 

DSC 11 – Senti alívio (S18;S22) 

Quando ele foi à óbito eu senti um alívio, ele estava sofrendo, ele sentia muita 

dor e quando ele faleceu seu semblante mudou, parecia que ele estava feliz e 

aliviado. 

 

DSC 12 – Sensação de solidão (S11) 

Uma sensação de solidão. Eu consegui constatar que o enfermeiro consegue 

reunir sua equipe, porem ele é um profissional solitário, pois algumas providências 

somente ele pode tomar. 

 

DSC 13 –  Senti culpa (S17) 

Me senti culpada por não ter estado na hora do inicio  da convulsão. 

 

5.5 As opiniões sobre o ensino- aprendizagem para o cuidado no fim da vida 

 

A análise das ideias centrais para a questão “avalie o seu preparo para esse 

enfrentamento a partir das oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu 

curso de enfermagem” apontou para a categoria temática insatisfação com o 

ensino-aprendizagem do cuidado no fim da vida, como segue: 

A morte não é abordada na teoria e na prática  

Conteúdos que poderiam ter sido abordados 

Despreparo para enfrentar a morte e atuar como enfermeiro 

Ausência do professor na prática para dizer o que fazer                 

Ausência de articulação teórica e prática.             

 



42 
Janaína Daniel Ouchi 

  A seguir é apresentado o gráfico da frequência das ideias centrais sobre as 

opiniões dos participantes acerca do ensino-aprendizagem para o cuidado no fim da 

vida. 

           

Gráfico 3 - Distribuição das ideias centrais referentes às manifestações (n44) 

de alunos concluintes da graduação em enfermagem sobre a avaliação do ensino-

aprendizagem do cuidado no fim da vida. Sorocaba, 2013 

 

               

    Fonte: Autora. 

O gráfico 3 revela a insatisfação dos participantes do estudo com o processo 

ensino-aprendizagem do cuidado no fim na vida. Entre as 44 manifestações a essa 

questão, 34,09% referiram que a morte não é abordada na teoria e na prática, 27,7% 

citaram os conteúdos que fizeram falta na formação, 25% abordaram o despreparo 

para o cuidado no fim da vida, 11,36% expressaram sobre a necessidade de ter o 

professor exclusivamente no campo de prática e 2,27% sobre a importância de 

discutir a prática na sala de aula.  

Em seguida são apresentados os discursos do sujeito coletivo sobre o ensino-

aprendizagem para o cuidado no fim da vida. 
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DSC 14 – A morte não é abordada na teoria e na  prática          

(S2;S3;S4;S5;S7;S11;S12;S13;S16;S18;S19;S21;S22;S23) 

 

Sobre a morte pouco foi dito, não me lembro dos professores trabalharem 

sobre a morte nas disciplinas dentro do curso, faltou frisar o tema na nossa teoria. 

Vim preparada para lidar com a vida, nos estudos foi o que me foi ensinado, 

esquecem de dizer como cuidar do paciente terminal. Focaram muito a 

sistematização da assistência, o cuidar, mas faltou ensinar o que fazer com esse 

paciente quando ele vai a óbito. Esqueceram de trabalhar a morte na teoria e na 

prática. Preparo para morte não existe, mas poderia ter tido uma teoria mais 

aprofundada no assunto para lidar com a família. Parece que estão nos preparando 

só para cuidar de gente com saúde que não está correndo riscos.  

 

DSC 15 – Despreparo para enfrentar a morte e atuar como enfermeiro 

(S4; S6; S7; S8; S9; S11; S13; S15; S17;S18; S20; S22) 

 

Sou despreparado, o curso não me preparou para enfrentar a morte do 

paciente e para atuar como enfermeiro nessa situação. Eu não tive preparo para 

lidar com a morte, com os sentimentos que ela acarretou dentro de mim e nem para 

me comunicar com os familiares, ninguém me disse o que eu deveria fazer. Meu 

preparo para esse enfrentamento foi totalmente deficiente e aconteceu muito rápido. 

Foi falado é que vamos nos deparar com a morte, como se ela fosse alguém que 

passasse ao seu lado, não tive preparo para lidar com a morte em campo de estágio. 

Eu achei que fazendo aquilo que aprendi na teoria meu paciente iria melhorar. 

Quando o meu paciente morreu não me senti estruturado para apoiar a família e não 

sabia quais eram minhas responsabilidades. 

 

DSC 16 – Conteúdos que poderiam ter sido abordados 

(S1;S2;S3;S5;S9;S10;S11;S12;S13;S14;S16) 

 

O curso poderia ter dado mais conteúdo quanto à humanização com a família 

no momento da morte e especificado mais, dentro de cada disciplina, para sabermos 

como agir profissionalmente. Senti falta de um aprendizado de como administrar 

minha equipe no momento da perda, de como dar uma notícia. Há necessidade de 
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citar a morte na pediatria, na maternidade onde a mãe e o bebê podem sair mortos 

do centro obstétrico. Não nos orientam sobre quais os procedimentos a serem 

tomados no momento que ela acontece. O tema morte deveria ter sido destacado 

sempre, as atitudes cabíveis para cada caso, como abordar a família, como cuidar 

da parte administrativa. Não tive nada dentro da teoria que viesse me situar sobre 

como lidar com meus sentimentos, com os sentimentos da minha equipe e muito 

menos sobre os sentimentos da família que está sofrendo a perda. 

 

DSC 17 – Ausência do professor na prática para dizer o que fazer 

(S12; S17; S19; S20) 

 

Não tive um professor ali do meu lado naquele momento para me dizer o que 

eu poderia fazer. Nos deixaram para viver essa experiência aqui na prática, não era 

obrigação da enfermeira me ensinar. Eu queria minha professora, mas ela estava 

em outro setor supervisionando outros alunos, foi a enfermeira do setor que me 

ensinou. Essa orientação só recebi no estágio e da enfermeira do setor, não recebi 

de quem deveria, que no caso seria dos meus professores. 

 

DSC 18 – Ausência de articulação teórica e prática (S17) 

 

Se ao menos os estágios fossem nos períodos de aula eu poderia estar 

levando minhas angústias, discuti-las com meus colegas e mestres. 
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6 DISCUSSÃO  

 

De acordo com Bellato, Araújo e Ferreira8 e Sadala e Silva9 os conceitos de 

morte podem sofrer influências de acordo com as crenças, valores e experiências de 

cada indivíduo ou sociedade. 

Neste estudo, os discursos sobre os diferentes significados da morte se 

dividem entre discursos de aceitação e negação. Do mesmo modo recaem 

principalmente sobre a morte como passagem. Estes participantes ao vislumbrarem 

a morte como transcendental acreditam que a vida continua após a morte; aceitam  

a morte do corpo, mas acreditam na eternidade da alma. Também há os 

entrevistados que encaram a morte como um processo inerente à vida e se 

apropriam dela, embora o seu enfrentamento possa trazer medo e angústia. Para os 

demais, a morte é um evento chocante, devastador, inaceitável. Esses resultados 

também foram encontrados em outros estudos. 17,35  

O desafio para quem não admite a perda é vivenciar o luto pela morte de 

pessoas muito próximas, pois o sobrevivente sente como se parte dele também 

morresse, criando um vazio insuportável dentro de si próprio.2,10  

Contudo, encarar a morte como parte da própria vida é assumi-la como um 

processo natural, integrado ao cotidiano, valorizada e respeitada. Nessa perspectiva, 

ela é mais que um evento biológico, um fenômeno carregado de aspectos 

psicológicos, sociais e culturais.9  

Freud afirmava que é impossível ao inconsciente humano a representação da 

própria morte, pois equivaleria a possibilidade do nada. Não é possível falar de 

morte senão de uma perspectiva exterior porque ela não é apreensível, mas isso 

não impede que cada povo, cultura ou indivíduo a compreenda de modo distinto.53  

A morte como passagem é representativa da crença religiosa e da evolução 

espiritual de cada ser humano, acreditando-se que haja um desligamento entre o 

corpo e alma de modo que seja possível uma travessia para o desconhecido.17,54  

Diversas culturas antigas acreditavam na indissociabilidade corpo – alma. 

Para as doutrinas que concebem a alma como imortal e passível de se separar do 

corpo a morte física não é a morte da alma.  E essa crença de continuidade da 

mesma vida terrena, porém invisível, torna a morte um “pensamento possível”. A 

morte não era vista como algo a ser combatido, mas um desfecho esperado para 

uma vida de sofrimento e uma porta para o céu e para Deus.53  
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A racionalidade ocidental retirou do homem moderno a certeza dogmática do 

que haveria após o fim da vida, deixando em seu lugar medo e angústia. Deus foi 

afastado das explicações científicas sobre a finitude do homem e nada substituiu o 

simbolismo de antes, que trazia conforto e alívio diante da morte. A sociedade 

ocidental moderna passou a negar a efemeridade humana; e dessa forma, a morte 

“não deveria existir” nem para os enfermos e seus familiares.14,27 

A morte ligada à ideia de finitude pode vir acompanhada de tristeza, medo e 

revolta. Finitude revela uma situação definitiva, sem volta, sem esperança. A morte 

abriga em si o mito do fim.10,55  

Kovács10 e Alencar, Lacerda e Centa15 afirmam que o ser humano possui a 

tendência de ligar suas perdas às doenças, ao avanço da idade e às causas que as 

antecedem, preferindo negar uma realidade que faz parte da vida. Lembrar a morte 

remete à ideia da interrupção da vida, de despedida e de tantas outras questões 

para as quais não se encontram respostas e isso assombra.  

Para alguns, a morte surge a qualquer momento podendo ser inesperada e 

encarada como punição; ou injustiça por aqueles que não conseguem lidar com 

essa interrupção.10. Quando ela ocorre, traz o reflexo da vida que se viveu, e sua 

proximidade desencadeia nas pessoas a necessidade de reviver cada instante do 

passado, tornando-as observadoras da própria morte.24 

O silêncio sobre a morte faz com que a vida humana não seja vista com tanta 

fragilidade e mantém um tabu em torno do assunto, ocultando-o das conversas 

diárias, porque lembra a perda de entes queridos ou da própria morte, 

desencadeando sentimentos como a dor e o medo.2,12,14   

Varella56 acredita que, quando a morte se consuma, os pensamentos e as 

reações são conduzidos pela emoção, pois “imaginar a morte como um fardo prestes 

a desabar sobre nosso destino é insuportável”.  

A descrição da morte como um evento chocante pode ser demonstrada pelo 

discurso "De imediato é um choque, abala muito as estruturas de qualquer ser 

humano...” Ela também é vista como perda e devastação pelos participantes deste 

estudo como mostra o discurso “...quando chega ela devasta, para mim na verdade 

é perda e separação”. 

 Sousa et al.57  relata que visualizar a morte do outro como perda, além da dor, 

pode trazer amadurecimento e crescimento pessoal que é adquirido por meio da 

separação inevitável, pelo envolvimento afetivo e pelo processo irreversível.  
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Os entrevistados que relataram não haver explicação para a morte 

demonstraram incômodo ao falarem do assunto, pela impossibilidade de explicá-la e 

de entender o que ela significa. Porém esses participantes consideram a morte 

inexorável e se conformam com essa certeza. Por ser inexplicável, a morte remete 

ao mistério, ao desconhecido, o que pode causar medo, ou exercer certo fascínio.17 

O discurso “é difícil de lidar, traz medo por saber que não tem como fugir, é 

uma consequência da vida" confirma que o fato de não haver possibilidade de fuga 

faz com que o ser humano a aceite mesmo que com dificuldade, pois ela não é um 

evento pessoal, mas alcança toda a humanidade. Não escolhe raça, idade e classe 

social, sendo justa porque é certa para todos.10 

Ariés14 denominou a atitude antiga, em que a morte é vista como próxima, 

familiar, indiferente e atenuada, portanto comum a todos, como “morte domada” e a 

atitude moderna de negação da morte, vista como incomum, quase um castigo, 

longe dos olhos e solitária, como “morte selvagem”. 

As principais variáveis para a compreensão da morte estão no próprio 

estudante, e são consideradas pela sua idade, experiências anteriores com o 

cuidado com a saúde, experiências em atendimentos anteriores com pacientes no 

final da vida e pela idade que o estudante vivenciou a primeira perda de um ente 

querido. A cultura e a espiritualidade ou religião também contribuem como variáveis 

na compreensão da morte.58 

Nesse sentido são limitadores deste estudo a não inclusão da religião dos 

participantes, bem como da experiência prévia com a perda de pessoas próximas no 

perfil dos entrevistados. 

Os alunos iniciam as atividades nos campos da prática com grande 

expectativa para praticarem a teoria do cuidado que aprenderam em sala de aula. 

Muitos não se dão conta da presença constante da morte no ambiente hospitalar, 

até ela chegar. Com as constantes perdas, começam a se sentir desestimulados, 

impotentes e abalados. 

Os entrevistados demonstraram sentimentos como tristeza, choque, solidão, 

frustração, culpa, alivio e empatia ao se defrontarem com a morte do paciente aos 

seus cuidados. 

Voguel59 refere que a maioria dos estudantes não possuem conhecimentos 

dos aspectos físicos e emocionais relacionados ao paciente em estado terminal ou 

morrendo, limitando assim os cuidados paliativos necessários neste momento. Cita 
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também que alguns estudantes sentem-se “sortudos” por encontraram 

docentes/enfermeiros que abram espaço e os guiem neste processo emocional. 

Caso contrário, as experiências costumam ser desastrosas, podendo levar ao 

estresse ou à síndrome de Burnout. Por conseguinte, o estudante ou o profissional 

da enfermagem adota o “modo de sobrevivência”, cristalizando o olhar e os cuidados 

ao paciente.  

Não é só a própria morte que causa dúvida e ansiedade, a morte do outro 

causa dor e sofrimento, sobretudo se ele estiver próximo. A morte presenciada é 

uma experiência recorrente dos profissionais de saúde, principalmente no ambiente 

hospitalar.8 

Conviver com a possibilidade da morte do paciente sem ser preparado para 

tanto pode trazer sentimentos diversos causados pelo confronto com o 

desconhecido, mas principalmente pela negação do processo de morrer.57 

Com a evolução tecnológica da medicina, os profissionais de saúde não se 

preparam adequadamente para lidar com a perda, encarar os familiares, por medo 

de confrontarem suas próprias emoções e limites.14  

De acordo com Silva, Ribeiro e Kruse60 as Universidades deveriam focar a 

formação dos profissionais capacitando-os a enfrentar seus conflitos internos e 

proporcionando a convivência com aquilo que os deprime e choca, mas que faz 

parte da vida de qualquer ser humano. 

A sensibilidade e o conhecimento dos estudantes para lidar com o processo 

de morte pode capacitá-los para vivenciarem e superarem as diferentes etapas que 

os pacientes e seus familiares enfrentam na eminência da morte. A temática da 

morte deve ser acessível aos estudantes da área da saúde, apesar dos diversos 

tabus com relação ao tema os quais acabam dificultando sua abordagem no meio 

acadêmico.54 

Para Frias há algo em comum que os seres humanos carregam dentro de si 

no momento da morte, são o sofrimento e a dor, sentimentos que não abandonam o 

paciente, os familiares e os amigos. Uma perda sempre é dolorosa, é sempre o pivô 

de lágrimas, tristeza e desespero, seja por amor ou por egoísmo daqueles que são 

obrigados a se despedirem.22  

O profissional de enfermagem assiste o ser humano em todas as fases da 

vida, do nascimento até o final da vida. Essa assistência aumenta principalmente 
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quando o cuidado envolve ajudar a pessoa a morrer com dignidade ocorrendo um 

crescente envolvimento emocional entre profissionais, familiares e o paciente.61 

A convivência diária com a morte obriga os profissionais a lidar com seus 

próprios sentimentos. Cuidar de alguém em uma situação crítica requer preparo 

técnico para atuar, rapidez, segurança, responsabilidade além de preparo emocional 

para cuidar e não assumir a culpa quando a morte é iminente e escancara o limite da 

capacidade profissional.37   

O discurso “me senti culpada por não ter estado na hora do início da 

convulsão” revela o quão despreparados estão os estudantes de enfermagem para 

aceitar sem culpa a morte dos pacientes aos seus cuidados. A culpa surge porque 

os estudantes são preparados para cuidar da vida, enquanto a morte do paciente 

significa-lhes fracasso. Essa dificuldade de entender a morte é influenciada pela 

formação profissional marcada pelo modelo médico-biológico hegemônico.60,62 

O discurso “a equipe lutou para salvá-la e ela não reagia, eu me senti horrível, 

frustrada, uma inútil, um ser impotente, tudo que sei não me serviu de nada...” 

mostra a frustração dos entrevistados diante da morte. Resultado semelhante foi 

encontrado por Vargas39 em seu estudo sobre sentimentos e condutas de 

estudantes de enfermagem sobre morte e morrer 

 Os sentimentos de frustração e de culpa caracterizam-se pela impotência, 

tristeza, medo. A falta de reflexão sobre as questões que envolvem o processo de 

morte e a sua negação dificultam o cuidado ao paciente terminal e reforça a 

sensação de fracasso na manutenção da vida.35 

Custódio6 relata que a tristeza é inevitável quando sentimentos afetivos estão 

envolvidos. Ela necessita ser vivenciada, assim como o luto, pelos profissionais para 

que eles possam superar e oferecer um cuidado de qualidade, sem fuga e abandono. 

 O sofrimento é intrínseco à morte ou perda de um paciente e deveria ser 

entendido de forma construtiva, visto a possibilidade de compreender a morte como 

parte do processo da vida, e compreender o sofrimento do outro como forma de 

compreender o próprio sofrimento. Estes fatores estão ligados ao processo de 

autoestima e maturidade profissional.54 

Sadala e Silva9 apontam a necessidade que os estudantes possuem de serem 

orientados e apoiados nesse aprendizado de enfretamento da morte do paciente, 

para que os sentimentos não os impeçam de prestar cuidados humanizados, apesar 

da tristeza que os consomem. 
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Os sentimentos expressos pelos participantes do estudo podem estar 

relacionados com a enorme dificuldade dos profissionais de saúde em não 

reconhecerem seus limites. Oba, Tavares e Oliveira63 explicam que, ao negarem a 

morte, esses profissionais procuram uma justificativa para ela, uma falha nos 

procedimentos ou nos recursos de suporte à vida.  

Em um processo de trabalho mecanizado, no qual vale mais a produção que 

o produto e os recursos tecnológicos são encarados como “salvação”, a morte e as 

doenças terminais incomodam e são especialmente encaradas como forças 

opositoras, frustrando aqueles que depositam todas as esperanças nos recursos 

tecnológicos.57,62 O discurso “ele foi a óbito por uma deficiência de recursos da 

instituição e isso me chocou...” exemplifica esse sentimento. O paciente em questão 

morreu na unidade de emergência enquanto aguardava sua transferência para a 

UTI. 

A primeira resposta à morte de um ente querido, ou mesmo de uma pessoa 

próxima pode ser o choque, resultando em entorpecimento e apatia até a 

hiperatividade.15 

Atualmente surgem duras críticas a respeito do investimento em novas 

tecnologias e equipamentos voltados à realidade da saúde, assim como a crescente 

necessidade em adquirir e equipar as unidades de emergência e de terapia intensiva.  

Mas pouco se discute a respeito da forma com que essa tecnologia é utilizada e 

como essas medidas acabam por infringir sofrimento maior, em prol de prolongar ou 

manter a vida.10, 27 

Dessa forma, ao analisar os estudos de Kovacs,27 Pessini30,31 e Lima,64 pode-

se afirmar que o  equívoco não se encontra na utilização ou não das tecnologias ou 

nos investimentos da área da saúde, mas sim na falta de debates sobre as pré-

concepções na realização dos procedimentos, nas discussões a respeito dos 

cuidados paliativos, distanásia ou ortotanásia dentro da formação do profissional da 

saúde. 

O processo de aceitação ou não da morte do paciente é influenciado pela 

circunstância em que ela acontece. Para um paciente terminal a aceitação é mais 

tranquila. Porém, em uma morte inesperada, repentina, a sensação de perda é 

inevitável, uma perda brusca, sem preparo para o luto. Também a idade dificulta a 

aceitação. A morte de uma criança ou adolescente impacta mais que a morte de um 

idoso, pois é vista como antecipada.65 Consonante com essas ideias é o discurso: foi 
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um choque...era um bebê, eu tinha esperança...eu levei meu desespero para casa e 

confesso que até hoje me sinto abalada e com medo de ter que presenciar outra 

situação parecida...  

A empatia é um sentimento que surgiu na fala de alguns participantes deste 

estudo e pode ser entendida como a capacidade de reconhecer e entender o 

sentimento e o pensamento do outro, sentir compaixão e preocupação com o seu 

sofrimento16.  

Na área da saúde a empatia possibilita a escuta e o cuidar humanizado e 

pode auxiliar na assistência ao paciente terminal e no apoio aos familiares. Já o 

sentimento de alívio pela morte do paciente que sofre revela que a morte é encarada 

como alívio da dor e a única forma de o paciente deixar de sofrer, mas também é 

uma maneira encontrada para se proteger do sofrimento psíquico decorrente da 

perda do paciente66. 

Observamos que os entrevistados não conseguem perceber no seu curso de 

graduação o preparo necessário ao enfrentamento da morte ou do processo de luto. 

Isso nos fez refletir sobre o preparo que as instituições estão oferecendo para 

os futuros enfermeiros no que diz respeito a dedicar-se com serenidade e 

disponibilidade aos cuidados de pessoas no final de suas vidas.  

As instituições de ensino superior precisam dar maior importância aos 

aspectos que incluam a morte nas várias fases da vida e ao processo de luto que 

para muitos é algo quase impossível de lidar, contextualizando esses processos na 

formação profissional. 

Como lidar com a morte é, de certa forma, lidar com a onipotência humana e 

com o fato de que somos educados para cuidar e não para perder; o profissional de 

enfermagem é orientado a agir diante da morte de forma distante e biologicista, 

aproximando-se da falta de empatia62. Fato que comprova este pensamento é a 

dificuldade de as instituições de ensino superior estabelecerem em seus projetos 

pedagógicos um modelo de educação para a morte.6,8 

Por isso, é necessário colocar em pauta o processo da finitude desde o início 

da vida acadêmica e preparar o futuro profissional para uma realidade que um dia 

será vivenciada no mundo do trabalho.34 

 

Concordando com essa proposta Cantídio, Vieira e Sena35 referem: 



52 
Janaína Daniel Ouchi 

[...] as instituições de ensino devem ter o compromisso com essa formação 
(morte e luto), ensinando a cuidar e lidar com pacientes terminais [...] 
fornecendo informações importantes para melhor se enfrentar o encontro e 
a vivencia da morte[...] 

 

Com os avanços na área de saúde, os hospitais se especializaram em 

resgatar a saúde, mesmo que não haja mais possibilidades terapêuticas. E por isso 

o hospital passou a ser o lugar ideal para morrer, tornando a morte asséptica e 

invisível.  Além disso, a morte no ambiente hospitalar é reconhecida como fracasso 

da instituição e do profissional. Por constituir-se assim como fracasso os 

profissionais de saúde não são estimulados a discuti-la.67 

Nos currículos de enfermagem a temática da morte é abordada minimamente, 

sem carga horária e abordagem teórica significativa. Refletir sobre a morte não é 

tarefa fácil, tornando-se um desafio para os docentes trabalhar os conteúdos 

relacionados a ela.67 Essa realidade é exemplificada pelo discurso “fala-se muito 

pouco do paciente que morre na faculdade, parece que estão nos preparando só 

para cuidar de gente com saúde que não está correndo riscos”.  

Vários estudos6,7,12,16,17 sobre os sentimentos, concepções e preparo dos 

estudantes de enfermagem  acerca da morte mostram que essa temática tem uma 

pequena participação na formação do enfermeiro. Consequentemente se “enfatiza o 

preparo para lidar com a vida” e pouco se fala nos cuidados ao paciente terminal, ao 

corpo pós-morte e menos ainda no apoio aos familiares e às emoções dos 

profissionais envolvidos.  

Diante disso, é essencial “que os docentes enfermeiros sejam preparados 

para otimizar o processo de ensino e aprendizagem sobre a morte”. A Tanatologia, 

ciência que estuda a morte em seus aspectos teóricos e filosóficos, promove suporte 

aos estudantes com dificuldades emocionais frente a morte dos pacientes que 

cuidam. A Biotanatologia, uma ampliação do campo de ação da Tanatologia abrange 

além dos pacientes em processo de morrer e morte, os familiares e os profissionais 

de saúde envolvidos nesse processo. Esses conteúdos preparam melhor os futuros 

profissionais de saúde a lidarem com o processo de morrer e morte dos pacientes.38 

Discutir a morte em seus aspectos éticos, psicológicos, culturais e como agir 

diante da morte do paciente é essencial para a formação de enfermeiros 

capacitados para a assistência integral ao ser humano. Além do conhecimento 

técnico científico, a abordagem dos sentimentos e situações diversas em que a 
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morte se apresenta e das dificuldades individuais nesse enfrentamento não podem 

ser esquecidas nos debates acadêmicos.12,42  

Os participantes deste estudo enumeraram as necessidades sentidas para 

uma melhor formação profissional mediante a morte do paciente: mais conteúdo 

quanto à humanização com a família no momento da morte, como agir 

profissionalmente, como administrar a equipe no momento da perda, como abordar a 

família, como dar a notícia. Citar a morte na pediatria, na maternidade; quais os 

procedimentos a serem tomados no momento que a morte acontece; as atitudes 

cabíveis para cada caso, como cuidar da parte administrativa; como lidar com os 

próprios sentimentos, com os sentimentos da equipe e da família que está sofrendo 

a perda. 

Além dos conteúdos sugeridos, a presença do professor na prática para dizer 

o que o aluno poderia fazer, uma vez que o tema não é abordado em teoria, bem 

como a possibilidade de discutir nas aulas teóricas as vivências da prática são 

propostas importantes para superar as dificuldades relatadas pelos participantes 

deste estudo nas situações de morte do paciente.  
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7 CONCLUSÃO 

 

  Neste estudo, os discursos sobre os diferentes significados da morte se 

dividem entre discursos de aceitação e de negação, predominando a concepção de 

morte como passagem (40,74%). Esses respondentes, ao vislumbrarem a morte 

como transcendental acreditam que a vida continua após a morte, tornando “a 

passagem” tranquila.  Também há os depoimentos dos participantes que encaram a 

morte como um processo inerente à vida e se apropriam dela, embora o seu 

enfrentamento possa trazer medo e angústia (40,73%). Para os demais a morte é 

um evento carregado de sofrimento, inaceitável. 

   Os participantes demonstraram sentimentos como tristeza, choque, solidão, 

frustração, culpa, empatia e alívio ao se defrontarem com a morte do paciente aos 

seus cuidados. Frustração foi o sentimento prevalente e denota impotência e 

sensação de fracasso diante da morte. 

Para os participantes que se sentiram em choque ao presenciar a morte do 

paciente, essa reação pode estar relacionada às circunstâncias da morte. Esses 

relatos (25,64%) referem-se à mortes inesperadas ou trágicas como criança vítima 

de tiro acidental, jovem que tentou suicídio, parturiente e seu bebê, pacientes que 

haviam apresentado melhora e seriam transferidos da UTI, paciente que morreu 

enquanto aguardava  transferência para a UTI, idosa abandonada pela família, entre 

outros.  Os sentimentos se ampliavam ao abordar a família e esta foi, pela empatia 

com a dor da família, uma questão marcante em alguns depoimentos. 

 A tristeza referida pelos participantes da pesquisa em 15,38% dos 

depoimentos é inevitável quando sentimentos afetivos estão envolvidos e precisa ser 

vivenciada, assim como o luto, pelos estudantes, para que eles possam supera-la e 

oferecer um cuidado de qualidade. 

 O ensino-aprendizagem para o cuidado no fim da vida foi considerado 

insatisfatório para todos os participantes da pesquisa. Esses respondentes referiram 

que a morte não é abordada na teoria e na prática (34,09%), citaram os conteúdos 

que fizeram falta em sua formação (27,27%), consideraram-se despreparados para o 

cuidado no fim da vida (25%), gostariam de ter o professor exclusivamente no setor 

do campo da prática (11,36%) e de discutir a prática na sala de aula (2,27%). 

Os estudantes enumeraram as necessidades sentidas para uma melhor 

formação profissional mediante a morte do paciente a partir das suas experiências. 
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Os conteúdos considerados importantes foram: aspectos de humanização no apoio 

e abordagem da família e equipe de enfermagem frente à perda, aspectos técnicos e 

administrativos do agir do enfermeiro no momento da morte, abordagem do 

processo de morrer e morte nas diferentes circunstâncias e etapas da vida, como 

lidar com os próprios sentimentos, os da equipe e da família com a morte do 

paciente. 

Além dos conteúdos sugeridos, a presença exclusiva do professor na prática 

para conduzir o estudante sobre como agir, bem como a possibilidade de discutir 

nas aulas teóricas as vivências da prática foram propostas importantes para superar 

as dificuldades relatadas pelos participantes deste estudo nas situações de morte do 

paciente. 

Discutir a morte em seus aspectos éticos, psicológicos, culturais e como agir 

diante da morte do paciente é essencial para a formação de enfermeiros 

capacitados para a assistência integral ao ser humano 12.  

Além do conhecimento técnico e científico, a abordagem dos sentimentos e 

situações diversas em que a morte se apresenta e das dificuldades individuais nesse 

enfrentamento não pode ser esquecida nos currículos dos cursos de graduação em 

enfermagem42. Metodologias problematizadoras e capacitação dos docentes 

enfermeiros para essas abordagens são igualmente importantes. 

“O grande ensinamento [...] dos Cuidados ao Fim da Vida é que há um limite 

para a cura, não para os cuidados. Sempre haverá alguma medida, por menor que 

seja, até mesmo um toque, que aliviará e confortará o paciente em sua fase final” .68
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO DE LIVRE ESCLARECIMENTO: 

VIA DO PESQUISADOR 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do Estudo: As Representações Sociais dos Graduandos do último ano de 
Enfermagem da Faculdade Anhanguera Sobre a Morte de seu Paciente 

O objetivo deste estudo é Identificar como o tema morte/morrer vem sendo trabalhado 
com os alunos nas disciplinas específicas de enfermagem. 

Assinando este documento, você concorda em participar voluntariamente do estudo 
sob a responsabilidade da pesquisadora Janaina Daniel Ouchi, sob orientação da Profa. Dra. 
Leni Boghossiam Lanza.  

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido que: A) o estudo será realizado a 
partir da aplicação de questionários que deverão ser respondidos por mim (participante 
da pesquisa); B) não haverá riscos para a minha saúde ou situação de aluno em que 
me encontro; C) que posso consultar os pesquisadores responsáveis em qualquer 
época, pessoalmente ou por telefone, para esclarecimentos de qualquer dúvida (15-
8154-7526) e pelo endereço: Prof.ª Regina Maria Prestes Momesso, 89 ; D) que estou 
livre para, a qualquer momento, deixar de participar da pesquisa e que não preciso 
apresentar justificativas para isso; E) que todas as informações por mim fornecidas e 
os resultados obtidos serão mantidos em sigilo e que, estes últimos, só serão 
utilizados para divulgação em reuniões e revistas científicas sem a minha identificação; 
F) que serei informado de todos os resultados obtidos, independentemente do fato de 
mudar meu consentimento em participar da pesquisa; G) que não terei quaisquer 
benefícios ou direitos financeiros sobre os eventuais resultados decorrentes da 
pesquisa; H) que os pesquisadores podem utilizar minhas reflexões em toda a 
pesquisa I) que esta pesquisa é importante para o estudo e melhor entendimento do 
assunto sobre a perda de pacientes no período de estágio curricular. J) terei que 
responder a perguntas sobre meus sentimentos em relação a perda dos paciente, 
sobre meu preparo para o enfrentamento de tal situação. Assim, consinto em participar 
do projeto de pesquisa em questão. 

 O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da 
PUC/SP aprovou este estudo e caso necessite outros esclarecimentos ou tenha algo a 
comunicar ao comitê, o telefone é: 15-3212.9896. 

Por estar de acordo com os termos deste documento assino-o, em duas vias, uma das 
quais ficará em minha posse. 

Nome:_____________________________________ RG: ______________ Data: __/___/____ 

Assinatura: _________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora______________________________________Data: __/___/____ 

 

 

1ª Via:  do pesquisador. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO DE LIVRE ESCLARECIMENTO: 

VIA DO PARTICIPANTE DO ESTUDO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Título do Estudo: As Representações Sociais dos Graduandos do último ano de 
Enfermagem da Faculdade Anhanguera Sobre a Morte de seu Paciente 

O objetivo deste estudo é Identificar como o tema morte/morrer vem sendo trabalhado 
com os alunos nas disciplinas específicas de enfermagem. 

Assinando este documento, você concorda em participar voluntariamente do estudo 
sob a responsabilidade da pesquisadora Janaina Daniel Ouchi, sob orientação da Profa. Dra. 
Leni Boghossiam Lanza.  

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido que: A) o estudo será realizado a 
partir da aplicação de questionários que deverão ser respondidos por mim (participante 
da pesquisa); B) não haverá riscos para a minha saúde ou situação de aluno em que 
me encontro; C) que posso consultar os pesquisadores responsáveis em qualquer 
época, pessoalmente ou por telefone, para esclarecimentos de qualquer dúvida (15-
8154-7526) e pelo endereço: Prof.ª Regina Maria Prestes Momesso, 89; D) que estou 
livre para, a qualquer momento, deixar de participar da pesquisa e que não preciso 
apresentar justificativas para isso; E) que todas as informações por mim fornecidas e 
os resultados obtidos serão mantidos em sigilo e que, estes últimos, só serão 
utilizados para divulgação em reuniões e revistas científicas sem a minha identificação; 
F) que serei informado de todos os resultados obtidos, independentemente do fato de 
mudar meu consentimento em participar da pesquisa; G) que não terei quaisquer 
benefícios ou direitos financeiros sobre os eventuais resultados decorrentes da 
pesquisa; H) que os pesquisadores podem utilizar minhas reflexões em toda a 
pesquisa I) que esta pesquisa é importante para o estudo e melhor entendimento do 
assunto sobre a perda de pacientes no período de estágio curricular. J) terei que 
responder a perguntas sobre meus sentimentos em relação a perda dos paciente, 
sobre meu preparo para o enfrentamento de tal situação. Assim, consinto em participar 
do projeto de pesquisa em questão. 

 O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da 
PUC/SP aprovou este estudo e caso necessite outros esclarecimentos ou tenha algo a 
comunicar ao comitê, o telefone é: 15-3212.9896. 

Por estar de acordo com os termos deste documento assino-o, em duas vias, uma das 
quais ficará em minha posse. 

Nome:_____________________________________ RG: ______________ Data: __/___/____ 

Assinatura: _________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora______________________________________Data: __/___/____ 

 

 

2ª Via:  do participante do estudo 
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APÊNDICE C – ENTREVISTAS COM OS SUJEITOS PARTICIPANTES 

 

Sujeito 1 

1) O que é morte para você?  

_A morte é o fim de uma vida carnal e o início de uma vida espiritual. Acho 

que não existe fim totalmente, são apenas transformações. 

 2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente?  

_Eu fiquei muito chateada e triste. 

_Mas como morrer faz parte da vida, tentei encarar de uma forma natural, 

pois cada um tem sua hora de partir e começar um novo ciclo. 

3) Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem? 

 

_Bom, como eu sou uma pessoa muito espiritualizada eu encaro a morte como uma 

passagem, porem vi muitos colegas sofrerem por não terem esse mesmo preparo.  

_ Agora, o curso poderia ter nos dado mais conteúdo quanto à humanização com a 

família no momento da morte e especificado mais dentro de cada disciplina, para 

sabermos como agir profissionalmente. 

_ Eu sei que o curso não tem obrigação de trabalhar os sentimentos dos estudantes, 

mas é primordial que seja especificado como temos que atuar perante as situações, 

porque a morte de uma criança e de um jovem é diferente da morte de um idoso ou 

de um paciente terminal. 

_ O enfermeiro é responsável, pelo setor, pela equipe, documentação, cabe a ele 

fazer o setor funcionar redondo, então existem algumas questões que deverião ter 

sido trabalhadas no decorrer do curso, para quando chegarmos em campo 

sabermos que atitude tomar, independente da rotina da instituição, certas funções 

do enfermeiro não mudam e uma delas é o contato direto com o paciente e com 

seus familiares 

 

 

 

 



65 
Representações sociais sobre a morte do paciente para graduandos de enfermagem: o ensino-aprendizagem do cuidado no fim da vida  

Sujeito 2 

1) O que é morte para você?  

_Bom a morte não tem como dizer o que ela é, pois ela acontece na vida de 

todos e para cada ocasião ela pode ter uma representação. 

_ Eu acho que somos muito submissos a morte, porque ela vem derepente 

muitas vezes, estamos aqui conversando e daqui a uma hora ou dias podemos não 

estar mais aqui. 

_ Então falar o que a morte significa é simplesmente dizer que depende da 

pessoa que eu venha a perder e da necessidade que ela tenha de descansar. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

Então, eu estava em estágio na UTI - Adulto e a morte nesse setor parece 

uma rotina para os profissionais que atuam diariamente. Mas a perda daquela 

paciente me chocou e me marcou muito, pois desenvolvi meu estudo de caso com 

ela para minha avaliação, por isso fiquei muito próximo dela durante semanas.  

_ Todos os dias eu a examinava, conversávamos muito e para minha 

surpresa no dia que ela estava para ser transferida da UTI, para a clínica devido ao 

seu progresso, ela teve uma crise de convulsão, logo teve uma Parada 

Cardiorrespiratório, foi realizado todas a manobras possíveis, mas não adiantou e 

ela faleceu. 

_ Para mim aquilo foi um grande impacto, ver uma mulher de 32 anos que já 

estava prestes a receber alta da UTI, morrer ali na minha frente. Me mostrou como a 

vida é frágil e como estamos a mercê da própria morte. 

 

3) Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

_Confesso que sobre a morte pouco foi dito, não me lembro dos professores 

trabalharem sobre a morte nas disciplinas dentro do curso. Eu cheguei em campo de 

estágio e não esperava passar por isso, pois ninguém me preparou.  

_ E o que mais me assustou e me deu medo é que para os profissionais é 

natural, pelo fato de todos os dias passarem por essa situação fazendo com que a 

morte torne-se normal. E isso me causou estranheza, pois na minha concepção, 
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profissional não pode ser tão frio e encarar a morte como uma coisa tão natural em 

alguns aspectos. 

_ Eu fui aprendendo a lidar com a morte de acordo com que as coisas foram 

acontecendo na prática, aí eu fui me preparando. 

_ Mas com certeza faltou frisar o tema morte na nossa teoria, nos 

trabalhamos muito a assistência do paciente em vida, deixando de lado a assistência 

aos familiares após a morte de um ente querido e até mesmo a assistência que deve 

ser dada à aquele paciente que foi a óbito. 

  

Sujeito 3 

1) O que é morte para você?  

_A morte para mim é a finalização do ciclo vital. A gente nasce, cresce e se 

desenvolve e depois vem a morte. 

_ Porem às vezes isso é antecipado, as vezes o ser humano acaba de nascer 

e morre, outras vezes isso acontece durante o próprio desenvolvimento e nem 

sempre estamos preparados para enfrentar a interrupção desse ciclo e acaba se 

sentido perdido. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

Eu acho que a morte de um paciente quando é inesperada ela causa impacto, 

agora quando você percebe que a patologia do paciente vai progredir para isso, 

você tenta se preparar para essa perda, mas às vezes a gente é pega de surpresa. 

_ Eu ainda me sinto um pouco mais tranquila para trabalhar com a morte, 

porque além de estar concluindo à faculdade de enfermagem, também sou técnica 

de enfermagem já alguns anos e já me deparei com a morte de vários pacientes 

queridos. Mas isso não me serviu de grande ajuda quando aconteceu comigo em 

campo de estagio e eu tive que meu posicionar como profissional "enfermeiro". 

_ É diferente! Pois a postura precisa ser outra, as responsabilidades e o 

contato com os familiares também. E sendo assim me senti muito despreparada 

para me portar frente a tal situação. 
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3) Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

_ Eu vim para o campo de estágio preparada para lidar com a vida, porque 

nos estudos foi o que me foi ensinado. O pouco preparo que tenho adquiri na minha 

experiência profissional. 

_ Enquanto estamos em aulas teóricas, à morte praticamente não é citada 

nas disciplinas do curso e também não nos orientam sobre quais os procedimentos a 

serem tomados no momento que ela acontece.  

Gostam de enfatizar a vida, o cuidar, o processo de enfermagem que são 

funções do enfermeiro e se esquecem de abordar algo tão presente nas nossas 

vidas que é a morte. 

_ Aqui em campo de estágio fiquei muito impressionada com uma situação 

onde cuidei de uma paciente que tinha tudo para viver e que estava com alta 

marcada e ele morreu na minha frente.  

_ O que mais me doeu é que pouco foi feito!  

_ Ao contrário do que me disseram na faculdade, que temos que lutar pela 

vida, que temos que fazer tudo que é possível, pouco foi feito e ele morreu.  

_ Simplesmente, morreu! 

_ Eu queria muito voltar no tempo e ter a chance de corrigir esse despreparo, 

essa deficiência que percebo que houve nas aulas teóricas dentro do curso de 

enfermagem. 

_ Eu me lembro que um dia a professora de psicologia, citou a morte como 

um todo, mas há uma necessidade de citar a morte nas disciplinas. A morte na 

pediatria, na maternidade onde a mãe e o bebê podem sair mortos do centro 

obstétrico. É diferente lidar com a morte de um jovem, de uma criança e de um idoso. 

Eu não fui preparada para lidar com o paciente terminal, que muitas vezes 

demonstra a esperança de viver.  

Isso me atrapalha porque às vezes me sinto inútil por não ter atitude, por não 

saber o que dizer e como reagir. 
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Sujeito 4 

 

1) O que é morte para você?  

A morte de imediato é um choque, é um sentimento que abala muito as 

estruturas de qualquer ser humano porque naquele momento você se da conta que 

acabou e que não tem volta, mas a gente tem que aprender a lidar com ela. 

_ Ela é muito difícil de ser encarada para mim ela é inexplicável. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

Foi difícil de imediato, porque eu não fui preparada para esse enfretamento. 

Eu sabia que as pessoas correm o risco de morrerem, porém no momento que 

aconteceu e me sentir amarrada, sem saber o que fazer. 

_ O meu primeiro paciente foi na UTI e quando ele sofreu uma PCR eu fiquei 

paralisada sem saber as providencias que um enfermeiro precisa tomar, eu fiquei 

transtornada, chocada e sem reação, totalmente imóvel.  

_ Que desespero, observar toda aquela movimentação ao meu redor e eu me 

sentir a pessoa mais inútil do mundo. 

_ Eu cheguei em casa em pânico, desesperada, chorando e querendo desistir 

de tudo e não voltei no outro dia por medo, mas de tanto minha mãe falar que eu 

teria que terminar eu fui, mas com muita rejeição. 

3) Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

_ Bom, eu acho que o curso não me preparou para enfrentar a morte do 

paciente que eu estivesse cuidando e muito menos para atuar como enfermeiro 

nessa situação.  

_ Eu sempre soube que iria me deparar com a morte em algum momento, 

mas na teoria ninguém nunca me disse quais são as providencias cabíveis que o 

enfermeiro deve realizar e nem que eu poderia ter que dar essa noticia para a família 

junto ao médico. 

_ Não tive nada dentro da teoria que viesse a me situar sobre como lidar com 

meus sentimentos, com os sentimentos da minha equipe e muito menos sobre os 

sentimentos da família que esta sofrendo a perda, minha cabeça fundiu naquele dia 

diante do impacto da morte de um paciente tão querido por todos.  
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_ O profissional enfermeiro está diretamente ligado aos pacientes e se não 

soubermos trabalhar com esses sentimentos ele acaba levando isso para fora do 

trabalho e isso pode afetar muito a sua vida em particular. 

_ Assim, podem até falar que isso é falta de profissionalismo.  

_ E eu respondo que não é! 

_ Isso, é falta de preparo por falta das instituições que nos jogam em campo 

achando que é tudo uma questão de costume. 

 

Sujeito 5 

1) O que é morte para você? 

 

A morte é muito difícil de explicar, eu não consigo lidar com ela. 

_Quando se trata de um paciente eu tento avaliar a situação dele, pois muitas 

vezes ele pode estar eu um grande sofrimento, sem uma evolução no quadro, 

agonizando.  

_ Desculpe, estou muito emotiva porque estou passando por uma situação na 

minha família que está me dificultando falar.  

_ "Só um minuto" 

_ A aluna dá uma pausa e chora. 

_ Bom vamos lá! É isso na parte profissional e ligo meu automático, mas na 

minha vida pessoal com meus entes queridos eu não aceito. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

Eu tive um paciente muito jovem, que tinha distúrbio bipolar e atentou contra a 

própria vida colocando fogo no corpo. Cuidando dele fomos criando um vínculo onde 

ele me contava sobre as coisas que gostava de fazer, seu estilo de música preferido 

e dávamos risadas juntos. 

_ E com a convivência ele foi se abrindo e um dia ele me disse que não 

queria morrer, só que o caso dele foi complicando, devido se queimaduras e a 

infecção, mas manteve-se lúcido até o fim. 

_ Alguns minutos antes dele ir à óbito ele começou a gritar, desesperado 

dizendo que não queria morrer e pedindo perdão para Deus. Isso me abalou demais 
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e eu sai do quarto porque não tive estrutura para ficar até o final, fiquei em estado de 

choque , principalmente porque ele estava muito arrependido. 

 

3) Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

_Eu sempre tive medo desse tema, sei que está errado, pois trabalhamos 

com a vida, mas também com a morte. 

_ Nunca tivemos aulas especificas de cada disciplina dentro do curso, sobre a 

morte. Mas, até a perda desse meu paciente eu não sentia falta, pois abomino o 

assunto. 

_ Me lembro de quando a professora da disciplina urgência e emergência 

citou algumas vezes nas aulas sobre quando ocorria alguns óbitos, mas quando o 

assunto surgia eu saia, porque não gosto do tema e não aceito a morte de jeito 

nenhum. 

_Porém a deficiência para o enfrentamento veio sobre como apoiar as 

famílias, como dar uma noticia e como trabalhar esses sentimentos ruins que 

nascem dentro da gente no momento que perdemos um paciente, talvez se 

houvesse uma disciplina que falasse somente sobre a morte, sobre como trabalhar a 

equipe, familiares e até mesmo qual a nossa postura como profissional após o óbito, 

essa minha resistência teria diminuído.  . 

_ Essa minha dificuldade de encarar a morte, poderia ter sido trabalhada. Mas 

agora é tarde, vou ter que correr atrás do meu prejuízo porque da faculdade não há 

mais o que esperar.  

_Minha defesa agora é não me envolver, por mais que seja difícil agir assim, 

para não me prejudicar e também não sofrer tanto e não me envolvo mais.  

 

Sujeito 6 

 

1) O que é morte para você?  

É o fim de tudo, da vida e dos sonhos acompanhado de perdas e decepções, 

não tem como aceitar a morte, não existe isso de entender, pois se interrompe ciclos 

e planos que fazemos para o dia de amanhã . 
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_ A gente sempre está planejando a vida e acho que quando ocorre a morte é 

um ponto final na nossa história. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

Muito mal, na verdade só de ver o que a família estava passando eu senti 

aquela dor e chorei junto. Daí a família já estava triste e ainda me viram chorando ao 

invés de estar dando um apoio, mas eu não consegui, eu fiquei muito triste, eu 

acabei até saindo de perto da família porque eu chorava muito. 

_ Era um bebê que tinha toda uma vida pela frente, eu tinha esperança, pois 

era um bebê um anjinho, mas infelizmente não deu.  

_ Eu levei meu desespero para casa e confesso que até hoje me sinto 

abalada e com medo de ter que presenciar outra situação parecida. 

 

3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

Na verdade eu não tive preparo para enfrentar a morte e lidar com os 

sentimentos que ela acarretou, nem para me comunicar com os familiares. 

É muito difícil vencer o medo como profissional tomar frente das 

responsabilidades que me cabe e ainda conseguir trabalhar o sofrimento, porque 

não existe isso de falar que temos que ser forte, somos de carne e osso. 

 

Sujeito 7 

 

1) O que é morte para você?  

Eu entendo a morte como algo natural, que faz parte da vida, porque 

infelizmente todo mundo tem que passar por isso um dia. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

_Eu me senti muito mal, com uma tristeza intensa. Uma sensação de 

impotência porque eu estava ali para cuidar e foi isso que me ensinaram na 

faculdade, me preparam para isso, cuidar e ajudar a salvar vidas. 

_ Além dos meus sentimentos eu senti muita dificuldade de atuar como 

enfermeira, pela falta de fundamentação. Eu me senti perdida, pois não conseguia ir 
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até a família no momento de dar a noticia, não sabia do meu papel para organizar a 

documentação do paciente após o seu óbito. 

3 )Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

Avaliando meu curso para você neste momento, lhe digo que não tive preparo 

para lidar com a morte em campo de estágio. A abordagem desse tema foi 

extremamente deficiente durante o curso, para que eu pudesse chegar um pouco 

mais preparada e confiante para lhe dar com a perda do meu paciente e também 

para saber o que fazer como enfermeira naquela atual situação.  

_ Na faculdade é focado o cuidar dos pacientes, mas esquecem de dizer 

como cuidar do paciente terminal, trabalham a SAE esquecem-se de focar a nossa 

atuação nos momentos de perdas e com certeza se dessem mais atenção há esse 

preparo aos estudantes, seriamos enfermeiros mais confiantes e capazes de dar um 

suporte de melhor qualidade para a família e para a própria equipe. 

 

Sujeito 8 

 

1) O que é morte para você?  

Para mim a morte é uma coisa que todo mundo tem que passar, chega uma 

época da vida que não tem como evitar, porem quando ela vem cedo demais é um 

pouco inaceitável pela dor. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

Não me senti nada bem, porque ela estava conversando, o progresso era 

visível, a cada dia ela evoluía. Ela tinha 40 anos e eu cuidava dela pensando na 

minha mãe que também já partiu pelo mesmo motivo, ela tinha insuficiência cardíaca. 

_ Mas ela estava se recuperando bem e um dia quando ninguém esperava 

ela morreu e isso me deu um sentimento de pesar, pois eu a acompanhava vários 

dias, já tinha um vínculo com meu paciente e  com sua família. Eu não queria que 

ela tivesse morrido, eu estava tentando fazer por ela o que não fui capaz de fazer 

pela minha mãe. 

"Aluna interrompe a entrevista por alguns minutos com choro intenso" 
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3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

_ Eu não me senti preparada pelo curso para me deparar com a morte. 

_ Me ensinaram a sistematizar, me ensinaram a ajudar uma mãe na hora do 

nascimento de seu filho, mas ninguém me disse o que eu deveria fazer se o bebê ou 

a mãe morressem. 

 _ Me ensinaram a cuidar de gente viva, mas com relação à morte eu senti a 

deficiência quando passei pela minha primeira experiência de perda, pois tive todas 

as dificuldades de aceitação e de como agir como profissional enfermeira. 

_ Espero que as próximas turmas venham para o campo de estágio mais 

preparadas para encarar essa realidade, pois não dá para fingir que não vamos nos 

deparar com sofrimentos, que não nos apegamos aos pacientes e ás famílias. Quem 

nos dera fosse apenas flores e que todos os pacientes que entram pela aquela porta 

do Pronto Socorro, conseguissem sair andando, felizes junto com seus entes 

queridos. 

 

Sujeito 9 

1)O que é morte para você?  

_ Para mim como pessoa é o começo de uma nova vida, porque eu acredito 

que estamos nesse mundo somente de passagem. 

_ É algo que é difícil de lidar, traz medo por saber que não tem como fugir. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

Foi uma mistura de sentimentos, veio a tona uma impotência, uma deficiência 

do saber, porque eu realizei todos os procedimento que me ensinaram na faculdade, 

ofereci toda assistência que estava ao meu alcance e ele morreu. 

_ Me conformei com a perda, pois acho que isso é natural da vida, mas me 

constrangi ao acompanhar à enfermeira do setor para comunicar a família. 
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3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

 

_Deficiente! Meu preparo para esse enfrentamento foi totalmente deficiente.  

_ Porque eu aprendi todas as técnicas, procedimentos e cuidados específicos 

para desenvolver com os pacientes vivos, mas não somos preparados 

psicologicamente, junto ao embasamento teórico para sermos profissionais 

completos e aprendemos a trabalhar com a vida e com a morte. Principalmente 

porque quando acontece um óbito há um envolvimento muito grande com os 

familiares e é muito difícil assumir o papel de estar indo comunicar para uma mãe, 

filho ou marido que seu ente querido faleceu. 

_ Quando passei por essa experiência me senti muito perdida e fragilizada 

pois observei a enfermeira também se comunicando com a equipe sobre alguns 

detalhes e providencias a serem tomadas das quais eu "nunca" imaginava que 

seriam obrigações do profissional enfermeiro.  

 

Sujeito 10 

 

1)O que é morte para você?  

 

_ A morte me representa perda, sensação de perda por ser um  fracasso para 

nós que cuidamos, pois é como se DEUS viesse até nós e esfregasse na nossa cara 

dizendo "quem manda aqui sou eu". 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

_ É muito complicado porque eu me coloco no lugar daquelas pessoas que 

estão ali sofrendo com a perda, me vejo no lugar da família e acabo absorvendo 

todo aquele sofrimento. 

_ Diante daquela perda, eu não soube o que dizer para aquela família, eu não 

soube como agir, como me expressar. Para mim foi bem difícil eu não soube como 

lidar com aquela angustia, com a dor, com aquela vontade de chorar com eles.  

_ Não consegui me manter fria para passar calma para a família, pois, eu 

também estava sofrendo porque eu gostava muito do meu paciente. 
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3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

_ Foi um preparo muito vago e superficial, senti falta de um aprendizado humanizado 

de como lidar com a família, de como administrar minha equipe no momento da 

perda, de como dar uma notícia e principalmente o preparo psicológico de como eu 

preciso administrar meus sentimentos.  

_ Te falam que os pacientes morrem, mas é um susto e dá medo quando isso 

acontece a cada setor que se passa, sendo eles maternidade, pediatria, clinica 

médica e etc... 

_ Na minha opinião seria necessário falar da morte em cada disciplina específica, 

para que isso ficasse mais claro em nossas mentes e não nos surpreendesse tanto. 

 

Sujeito 11 

 

1)O que é morte para você?  

_ Eu a vejo como uma passagem, a morte do corpo e um novo recomeço 

para o espírito. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

 

_Me senti sem capacidade diante da morte, das atitudes que necessitavam 

ser tomadas como profissional naquele momento, uma sensação de solidão. Eu 

consegui constatar que o enfermeiro consegue reunir sua equipe, porem ele é um 

profissional solitário, pois algumas providências somente ele pode tomar,  eu olhava 

para o lado e percebia que estavam esperando atitudes minhas as quais eu não 

sabia tomar pelo meu despreparo. 

_ No momento que a paciente parou eu fui junto com a enfermeira da unidade 

para dar a noticia e ela me perguntou se eu queria fazer isso com o apoio dela.  

_ Pois é! Eu disse que sim, só que quando cheguei la que vi o desespero dos 

filhos, comecei a chorar e ela pediu para eu me retirar.  

_ Foi horrível! Fiquei muito nervosa por pensar que minha professora estava 

em outro setor com outros alunos. Me senti muito sozinha e percebi comentários da 

equipe junto a olhares. 
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3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

Não tive nenhum preparo para enfrentar uma perda durante as aulas teóricas 

e não me senti segura quanto às atitudes a serem tomadas após a morte de um 

paciente em campo de estágio. 

_ Não nos é oferecido nenhum preparo psicológico com relação aos nossos 

sentimentos, ao passarmos por situações como essa, que me deu vontade de jogar 

tudo para cima, por me senti tão incompetente perante a situação. 

_Tive tanto medo que cheguei a pensar: eu não sirvo para ser enfermeira, 

que porcaria de profissional eu serei. Confesso que se não fosse meu último 

semestre eu teria desistido e mudado de curso. 

_ Não tive um professor ali ao meu lado naquele momento para me dizer o 

que eu poderia fazer e na teoria os professores parecem se esquecer de que os 

pacientes morrem e só falam que temos que cuidar, praticar humanização e realizar 

procedimentos. 

 

Sujeito 12 

1)O que é morte para você?  

_A morte para mim, na teoria é uma coisa e na prática é bem diferente. 

Porque na teoria se fala de morte, doença, pacientes, cuidados, mas esquecem de 

falar muitas vezes da família daquele paciente que nós temos que lhe dar desde o 

momento que ele se interna até o momento da alta ou da morte. 

_A morte é muito difícil de ser definida, principalmente na nossa profissão que 

a todo o momento estamos esbarrando nela. Às vezes estamos cuidando de um 

paciente hoje, daí você vai para casa e volta para o campo esperando que vai 

encontra-lo, que vai poder dar continuidade aos cuidados e quando a gente chega a 

pessoa não está mais lá, pois morreu em questão de minutos durante a madrugada. 

_ Então falar o que é a morte, é complicado demais porque ela só traz 

tristezas e frustrações, porque parece que a gente faz tanto pelo paciente para 

depois não ter a chance nem de nos despedir. 
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2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

_Então me senti muito mal porque esse paciente que eu estava cuidando 

durante o estágio, tinha 22 anos, era uma paciente HIV+  que estava conversando 

com todo mundo, recebeu a visita da família. 

_ O interessante é que ele não estava internado na UTI por causa do HIV e 

sim devido a uma cirurgia de laparoscopia explorativa porque ele tinha muita queixa 

de dor abdominal. 

_Ele conversou com a irmã chorou dizendo que estava com dor, foi medicado, 

se despediu da mãe e da irmã. 

_ Após alguns minutos do final da visita ele teve uma parada 

cardiorrespiratória, foi feito reanimação, a médica que estava lá investiu muito até 

mesmo pela idade dele, as tentativas de fazê-lo voltar durou por 1 hora. 

_ Então foi muito ruim, acompanhar a enfermeira da UTI, ir conversar com a 

família que tinha acabado de sair dali e comunica-los que ele tinha falecido. 

 

3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

_A faculdade não me deu suporte para enfrentar a morte, não tive 

embasamento sobre o tema só tocavam no assunto, quando alguém perguntava ou 

algum assunto que acabava caindo na questão.  

_E isso fez muita falta, porque saber lidar com a família, a comunicação com 

os entes e toda a parte administrativa que eu nem imaginava que era funções da 

enfermeira, minguem nunca me falou. E olha que tiveram 3 anos para isso. 

 _Nos deixaram para viver essa experiência aqui na prática, só que isso me 

prejudicou muito, pois aqui pode ser estagio, lugar de aprendizado, mas me deixou 

medo e marcas de uma experiência desagradável da qual me senti sozinha para a 

tomada de decisões.  

_Não era obrigação da enfermeira me ensina, pois ela estava aqui 

trabalhando. Isso era obrigação da faculdade a qual eu confiei meu preparo 

profissional. 

_ Falam de vida, de sistematização, de promover a saúde, mas as pessoas 

morrem e ficamos com a família para orientar, para dar suporte, papelada para 

organizar, remoção do corpo do leito, providenciar a limpeza do leito já pensando no 

próximo paciente que o ocupará.   
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_ Só quem está cuidando e está no dia a dia com o paciente sabe o vinculo 

que criou e essa falta de preparo para trabalhar com os sentimentos me deixou 

confusa, pois fala-se tanto de humanização e é o que tentei colocar em prática, mas 

acabei sofrendo. Talvez o melhor seja realmente não se envolver. 

 

Sujeito 13 

 

1)O que é morte para você?  

_ Eu acredito que a morte seja uma passagem da vida para outro momento 

que nós como seres humanos não estamos preparado para aceitar, pois ela é uma 

perda definitiva aqui neste mundo, eu acredito que ninguém está preparado para 

perder quem ama.  

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

_Foi horrível, um choque! 

_ Eu nunca trabalhei na área, meu primeiro contato com pessoas doentes foi 

agora no campo de estagio e eu não imaginava que meu paciente iria morrer. Eu 

estava cuidando, fazendo tudo com muito amor e eu acreditava realmente na 

recuperação dele. 

_ Realizei todos os procedimentos, realizava o exame físico e a 

sistematização todos os dias para que os cuidados necessários fossem dados e 

quando ele parou, me senti tão incapaz e impotente.  

_ E eu realizei todos os cuidados dele após o óbito, retirei os acessos, 

preenchi os papeis e o encaminhei para o necrotério, mas o pior foi ter que 

comunicar os familiares. 

_ Isso me fez pensar, sobre a essência da vida, o quanto valemos nesse 

mundo e o quanto a vida é frágil, me fez refleti como profissional qual era o meu 

verdadeiro papel de cuidadora e fazer aquilo que estava em minhas mãos. 

 

3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

_ Então, no curso de enfermagem eu aprendi a gerenciar o meu cuidado em 

busca da cura e com expectativa de melhoras daquele paciente.  
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_Eu não fui preparada para enfrentar a morte assim tão de cara, eu não 

esperava que  ele iria morrer eu achei que fazendo aquilo que aprendi na teoria meu 

paciente iria melhorar. 

_ Cada paciente é um paciente, cada morte tem seu significado. Se você 

entra em um centro obstétrico, você espera que essa mãe saia com o filho nos 

braços e nunca imagina que a mãe ou bebê venha morrer. Na teoria, por exemplo, 

eu aprendi isso a conduzir um parto, a colocar o bebê para amamenta e a dar as 

boas noticias para família. 

_ Eu acredito que o tema morte deveria ter sido abordado em casa disciplina, 

destacando sempre as atitudes cabíveis para cada caso, nos ensinando a trabalhar 

com nossos sentimentos e com os sentimentos dos familiares que ficam totalmente 

conturbados no momento que recebem a noticia. 

 

Sujeito 14 

 

1)O que é morte para você?  

_A morte para mim em termo religioso é a passagem dessa vida para uma 

plena com Deus. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

_Na verdade foi muito triste porque eu estava cuidando dele alguns dias, 

tentando colocar em prática tudo aquilo que aprendi, mas ele foi a óbito por uma 

grande deficiência de recursos da instituição e isso me chocou muito, pois ele 

poderia ter saindo vivo e voltado  para casa, mas a falta de vagas e a longa espera 

na emergência do Pronto Socorro impediu que isso fosse possível.  

_ O paciente ficou intubado na emergência, não conseguiram vaga na UTI da 

instituição e ele ficou lá naquela correria, com um número de funcionários 

insuficiente para a demanda de pacientes que chegavam para ser atendidos. 

 

3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

_Na verdade o curso de enfermagem não me ensinou a lidar com a morte 

atuando como enfermeira, não me foi passado os protocolos a serem seguidos, a 
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atuação com os familiares, no caso de um hospital que trabalha com captação de 

órgãos eu nunca imaginava da sequencias de termos que eu precisa preencher e 

muito menos dos testes que a enfermeira faz para atestar uma morte cefálica. Tudo 

foi novidade para mim, pois na teoria nunca abrangeram isso em nenhuma das 

disciplinas. 

_A notícia da morte dada aos familiares, eu pensava que só o médico que 

comunicava a família e eu me enganei, pois acompanhei a enfermeira e demos a 

noticia juntas. Me chocou muito ver todo aquele desespero, tive medo e muita 

vontade de chorar junto e foi onde senti muita falta de um embasamento teórico, 

para saber como agir naquela situação. 

 

Sujeito 15  

 

1)O que é morte para você?  

_A morte é a passagem dessa vida para uma outra. A gente cumpre nossa 

missão aqui na terra e derepente chega o momento de encerrar essa passagem. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

_Eu fiquei chocada, porque era um paciente com uma fratura de fêmur e que 

aparentava estar estável. Eu cuidei dele, acompanhei sua evolução e em um dia ele 

começou a rebaixar o nível de consciência e foi a óbito no mesmo dia. 

_Eu saí do estágio inconformada, comentei em casa no trabalho e passei 

alguns dias assim, sem saber como administrar aquele sentimento de perda e de 

impotência.  

_Ele não era um paciente jovem, já tinha 60 anos, mas era muito carismático 

que me estimulava como estudante que me deixava realizar o exame físico todos os 

dias nele. Durante dias ele me esperava sabendo que eu iria chegar e realizar os 

seus cuidados. Eu criei um vínculo esse paciente e vê-lo morrer me chocou. 

 

3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

_Então, eu não fui preparada em momento algum para enfrentar a morte. Eu 

sempre soube que na profissão que escolhi a morte sempre se faz presente e que 
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no decorrer da vida profissional irei ter que aprender a conviver com essa perda, 

porem estando em campo de estágio aconteceu muito rápido e eu não estava 

preparada para ter esse encontro com a morte logo após ter saído da sala de aula e 

vir atuar em campo, principalmente porque ela foi pouco citada nas diversas 

disciplinas que eu tive.  

_Hoje percebo que não tive o menor preparo emocional, os professores 

sempre falavam do plano de cuidado que temos que realizar, da assistência, mas 

não falam de como devemos agir ao criarmos vínculos com o paciente e ele morrer. 

A impressão é que fui preparada em sala de aula para uma realidade que não existe, 

uma utopia. 

 

Sujeito 16 

 

1)O que é morte para você?  

_A morte para mim é como uma passagem, um termino aqui na terra e um 

recomeço em outro local. 

_ Então morte para mim nada mais é que uma transição, um fim aqui e um 

recomeço em outro plano. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

_A morte do meu paciente foi chocante para mim, pelo fato social, pois ele 

estava sozinho, sem um acompanhamento de familiar.  

_ Acredito que ele poderia ter tido um conforto maior no seu leito de morte e 

não da maneira que foi deixado, jogado. 

_ Então para mim foi muito difícil encarar que ela estava sozinha e iria morrer 

sozinha. 

_ Ela permaneceu internada por um longo tempo sem família, uma senhora 

de 89 anos, com uma fratura de fêmur que ficou sozinha a todo instante tendo uma 

família. 

_ Na minha concepção essa senhora não teve o respeito que merecido, pois 

ela foi deixada aqui no hospital, foi praticamente jogada. 
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3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

 

_No curso focaram muito a SAE, o cuidar do paciente, mas faltou ensinar o 

que devemos fazer com esse paciente quando ele vai a óbito. 

_ Não me disseram como eu devo agir como enfermeira, como irei abordar a 

família e como eu terei que trabalhar a avalanche de sentimentos que ocorre dentro 

da gente, principalmente quando nos apegamos ao paciente.Tive muito medo, 

ninguém me ensinou como manter a estrutura e a calma, eu não sabia que era da 

responsabilidade do enfermeiro encaminhar um corpo para o necrotério, nem sabia 

que os papéis a serem preenchido para ficar no prontuário e para encaminhar para o 

serviço social era de minha responsabilidade. Nossa, que vontade de sumir! 

_Foi falado do cuidado, da SAE, mas esqueceram que na nossa área 

infelizmente existe a morte e para isso não nos prepararam. Parece que a 

enfermagem só cuida só trabalha com a vida, só sabe cuidar, mas não é assim a 

morte chega e faz parte da nossa profissão ter que lhe dar com ela. 

_ Se fosse possível incluir o tema morte em cada disciplina, onde eles nos 

ensinam cuidar do paciente vivo. Porem eles precisam falar, onde todas as 

possibilidades foram esgotadas e o paciente morreu, eles precisam nos ensinar 

como agir, como abordar a família, como cuidar da parte administrativa. Eu acredito 

que deveria ter isso em cada disciplina. 

_ Assim, a minha paciente tinha 89 anos já era idosa e para ela foi talvez um 

descanso, mas e se tivesse sido um recém nascido ou uma criança, que é tão 

vulnerável tão inocente, com certeza eu iria encarar de uma outra maneira, fora que 

eu teria que enfrentar a situação, conversando com pai, com mãe, eu não teria 

estrutura hoje como enfermeira para lidar com essa situação. 

_ Eu tive preparo para cuidar, só que nem sempre há um bom prognóstico e 

esse paciente vai a óbito e eu não sei lidar com tudo isso. 
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Sujeito 17 

 

1)O que é morte para você?  

 

_É difícil conviver com essa ideia de que todo mundo vai morrer. 

_ Ninguém está preparado para a morte! 

A morte é uma perda grande demais, quando ela chega ela devasta e junto 

com ela traz o vazio e sofrimentos para todos os envolvidos. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

_Me senti impotente, pois eu queria ter feito mais por ela.  

_Naquele momento eu senti que tudo que sei e aprendi não me serviu de 

nada, pois a morte veio e a levou. 

_Eu sinto que faltou alguma coisa que não foi feito, esse foi o sentimento que 

fiquei no peito. 

_ Eu queria minha paciente de volta, eu não aceitei e queria ela de volta, pois 

era uma paciente que estava estável e derepente ela teve uma crise convulsiva e 

parou de respirar, participei de toda reanimação cardiopulmonar, ficamos um grande 

tempo tentando traze-la de volta e não adiantou. 

_ Ela tinha apenas 32 anos, enquanto eu ajudava passava um filme na minha 

cabeça e eu pensava na filha, no marido e nos pais dela, então eu queria fazer, 

queria colocar toda sua garra e dar um sopro de vida para ela. 

_ Eu pensava: volta você é jovem tem muita gente aqui te esperando e 

precisando de você, não é para você ir, mas não adiantou a morte a levou de nós.  

 Ali veio aquela frustração, me senti um nada pois, o que adianta tanto estudo 

e conhecimento.  

_ O que eu pude fazer?  Nada! 

_ Depois, até me senti culpada por não ter estado na hora do inicio da 

convulsão, ficou passando várias coisas na minha cabeça. Será, será ........... 

_Eu não me conformo, de jeito nenhum. 
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3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

Preparo nenhum, o que foi falado é que vamos nos deparar com a morte, 

como se ela fosse alguém que passasse ao seu lado.  

_ Mas um preparo psicológico e também de como atuar como profissional eu 

não tive na faculdade.  

_ Eu acompanhei a enfermeira para conversar com a família e te juro, minha 

vontade foi de sumir, largar tudo aquilo ali, jogar todos os meus anos de faculdade, 

pois fiquei tão abalada. 

_E o fato de estar em campo de estágio e não ter mais aulas na faculdade me 

deixou mais desesperada ainda, porque eu sabia que não tinha mais como correr 

atrás, se ao menos os estágios fossem nos períodos de aula eu poderia estar 

levando minhas angustias, discuti-las com meus colegas e mestres. Mas a faculdade 

não me deu esse suporte, acho que nem um psicólogo lá tem para nos orientar 

quanto a esse tipo de assunto. 

_Fui, acompanhei na hora da noticia a família olhava para mim e percebia que 

eu estava chocada, começaram a chorar e eu desabei junto. Quando dei por mim e 

estava abraçada com a mãe da paciente e já não sabia mais o que fazer.  

_Eu queria minha professora, mas ela estava em outro setor supervisionando 

outros alunos. Nunca imaginei que fosse tão complicado. 

_ A enfermeira me disse que um dia me acostumo, eu me assustei com essa 

noticia que "você se acostuma com a morte", mas vamos ver o que o futuro me 

reserva, afinal percebi que terei que aprender muita coisa no dia a dia, inclusive a 

parte administrativa que eu nem imaginava que era função da enfermeira 

providenciar, ou seja, além de estar sofrendo porque a paciente morreu, eu ainda 

tenho que providenciar remoção do corpo, atestado de óbito e orientar a família 

quanto a funerária.  

_ "Deus me proteja"! 
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Sujeito 18 

 

1)O que é morte para você?  

_Bom à morte para mim na verdade é uma sensação de perda, de separação, 

pois quando cuido de um paciente acabo gerando um vínculo e assim nasce uma 

amizade, eu sofro junto com eles por saber dos seus problemas e das dificuldades, 

querendo ou não eu sempre me coloco no lugar dos meus pacientes e ao me 

separar deles através da morte me sinto muito mal e inútil. 

_ Dá um vazio quando paro e penso: Porque? Ele poderia estará aqui, estar 

bem junto com sua família, tenho esse sentimento principalmente quando vejo um 

pai ou uma mãe de família com tanto tempo pela frente, deixar tudo e partir. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

O paciente que muito me marcou era um pai de família que estava em 

tratamento oncológico e ficou internado por 4 dias, com todos os filhos  ao redor, 

cuidando e mantendo se unidos até o fim. 

_Foi difícil me despedir, me afeiçoei a ele, me senti impotente no momento 

exato da morte, mas ao mesmo tempo aliviado porque eu via o sofrimento dele se 

arrastando e aquele semblante sem esperança. 

Quando ele faleceu seu semblante mudou, parecia que ele estava feliz e 

aliviado e isso fez com que eu sentisse uma sensação boa de missão cumprida. 

 

3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

_Na verdade a faculdade poderia abordar mais a morte, porque é um tema 

muito difícil, nós somos os que mais estamos próximos aos pacientes diariamente. E 

eu sinto que o curso falhou nisso, pois deram uma pincelada no assunto como se a 

morte não fosse parte da nossa realidade. 

_ A gente chega ao campo de estágio cheio de garra, para fazer e acontecer. 

Trabalhando, sistematizando os cuidados, porem todos direcionados para a cura ou 

melhora, mas quando o meu paciente morreu não me senti estruturado para apoiar a 

família e não sabia quais eram de minhas responsabilidades. 
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_ Foram uma série de atitudes que eu fui obrigado a tomar no susto que nem 

se quer foram citadas durante os três anos de curso. Considero como falha? Sim! 

Mas agora não sei se da faculdade ou dos professores que não trabalharam a morte 

mesmo sabendo que iriamos nos deparar com ela. 

 

Sujeito 19 

1)O que é morte para você?  

_ Ao mesmo tempo em que encaro como algo natural que é uma 

consequência da vida, também confesso que não estou preparada para encara-la.  

_ Todo mundo fala, que é algo inevitável, que é a única certeza da vida, mas 

quando a morte chega ela derruba qualquer um, ela é avassaladora pois sempre 

traz choro e muita tristeza. 

_ Considero a morte como o fim de  uma vida, de sonhos, planos e alegrias, 

por mais que eu saiba que não dá para fugir dela, nunca vou me sentir preparada. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

 

_Frustrada, porque a equipe toda lutou, para salva-las e eu me senti inútil.  

_ Era uma menina de apenas 18 anos que entrou no hospital para ter seu 

primeiro filho e derepente o que era para ser um motivo de alegria se torna uma 

tragédia pois morre a mãe e o filho.   

_ Nossa aquilo foi muito difícil, eu presenciar aquelas duas pessoas, mãe e 

filho mortos na minha frente. Eu chorei muito, saí dali jurando que nunca mais 

voltaria e me sentindo um nada, um ser impotente, como se tudo que eu aprendi não 

valesse absolutamente nada. Foram horas de luta para salvar a mãe e de nada 

adiantou, era a hora dos dois.  

_ Mas quem teria coragem de ir lá fora falar isso para a família? O pai do 

bebê ansioso para saber do filho, os pais da moça preocupados e ansiosos pelo 

neto.  

_ Foi à situação mais triste e deprimente que presenciei até hoje. Uma 

decepção como profissional. 

_ O que era para ser um início, foi o fim! Tudo acabou ali naquele momento. 



87 
Representações sociais sobre a morte do paciente para graduandos de enfermagem: o ensino-aprendizagem do cuidado no fim da vida  

_ Ficaram esperando para ver se evoluía para parto normal, porem evoluiu 

para a morte do bebê e depois para a morte da mãe. 

_ Talvez se tivessem conseguido uma vaga na UTI aquela mãe não tivesse 

morrido, mas foram tantas barreiras e empecilhos para que aquela mulher se 

mantivesse viva que não consigo pensar que ela quisesse viver após saber que seu 

filho nasceu morto. 

 

3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

 

_ Ao meu ver, poderia ter sido melhor, fala-se muito pouco do paciente que 

morre na faculdade. Parece que estão nos preparando só para cuidar de gente com 

saúde que não estão correndo riscos. 

_ Parando agora para responder essa pergunta, estou pensando: "Meu Deus, 

esqueceram de me preparar para a morte, meus professores devem ser "DEUSES" 

pois  só falaram de cuidar, sistematizar e curar como se nunca ninguém morresse". 

_ Deram uma pincelada, rápida em uma ou duas disciplinas e você só 

conhece aquilo que acham importante te transmitir. Mas o preparo psicológico, como 

lidar com família a parte burocrática e administrativa, ninguém falou, aprendi na 

marra e olha que foi a enfermeira do setor que me ensinou pois minha professora 

não estava presente, ela estava em outro setor com outros alunos. 

_ Aulas abordando o tema não tivemos, o que ouve foram algumas conversar 

que as vezes acabava surgindo no decorrer de uma aula ou outro, mas coisa rápida 

nada que tenha sido aprofundado. 

_Acho que cada disciplina deveria abordar a morte, pois nós atendemos todo 

tipo de paciente, então é saúde da criança vamos tratar da morte dela também é 

saúde da mulher, vamos falar do risco de morte que essa mulher corre ao dar a luz e 

assim para todas as outras disciplinas, pois não se morre somente dentro de UTI. 

_ Mexe com o psicológico da gente, você fica do lado do paciente o tempo 

todo , ai ele morre, você já não tem nenhum preparo para enfrentar a situação e 

ainda precisa de estrutura para encarar a família, eu fiquei perdida, com medo de 

dar uma resposta inapropriada, por mais que a gente saiba que não existe nada que 

se vá falar que pode vir a conforta-los, mas eu não estava pronta para enfrentar. 
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Sujeito 20 

 

1)O que é morte para você?  

A morte é a passagem dessa vida para a vida eterna.  

_ É um descanso para quem está doente e uma dor intensa para quem fica. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

_ Olha eu fiquei desnorteado, pois a criança chegou e já estava morta, porém 

a situação foi horrível porque era uma menina de 10 anos que achou a arma do pai 

e foi mexer, a arma disparou e acertou um tiro na cabeça dela. 

_ Uma menina de 10 anos, isso aconteceu bem na semana do dia das 

crianças isso ainda mexeu comigo porque pensei nos meus filhos e nos preparativos 

que faço para eles durante toda essa semana e os pais dela não deveriam ser 

diferentes.  

_ O pai contou que quando ouviu o tiro, correu para dentro de casa e ela 

estava no chão com uma das mãos na cabeça, como se tivesse percebido o que 

tinha acabado de fazer e a outra mão na arma. 

 

3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

_Sou despreparado, pois o dia que eu estava naquele PA e aquela menina de 

10 com a cabeça baleada, o meu mundo acabou, eu tive vontade de sumir dali, eu 

ainda cai na besteira de ir ate a maca e olhar diretamente no rosto dela, agora essa 

imagem não sai da minha cabeça. 

 _ A enfermeira do PA depois me orientou a nunca mais fazer isso de olhar 

diretamente no rosto do paciente, pois isso pode atrapalhar nossa ação como 

profissional e ainda nos chocar ainda mais. 

_ Mas essa orientação só recebi no estágio e da enfermeira do setor, não 

recebi de quem deveria, que no caso seria dos meus professores. 

_ Eu choro até hoje quando me lembro, aquele dia tive muito medo eu  fui ao 

inferno e voltei. 
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Sujeito 21 

 

1)O que é morte para você?  

_A morte para mim é um "baqui". E imagino que a pessoa sai dessa vida e vai 

para um lugar melhor, mas mesmo achando que isso pode acontecer eu não 

consigo aceita-la e sempre que ela vem e leva alguém próximo, isso me choca. 

_ Eu não aceito que fui preparada para ajudar a salvar vidas e que derepente 

a morte vem e estraga tudo. A morte, só traz dor e sofrimento.  

O paciente ali lutando para viver, a família sofrendo junto e a morte vem e 

leva embora. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

_Me senti horrível, todos ali tentando salvar uma criança inocente, todo se 

dedicando para trazê-la de volta e ela não reagia. Ao mesmo tempo ouvíamos os 

gritos da mãe em outra sala pedindo Deus que não levasse seu filho embora. 

 Isso marcou minha vida, não sai da minha cabeça e sei que nunca vou 

esquecer. 

 

3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

 

_Durante os três anos de aulas teóricas, não tive contato com pacientes e os  

professores não nos preparam para a perda de um paciente dentro das disciplinas.  

  _ Nunca imaginei que eu viria uma criança morrer assim na minha frente. 

Durante as aulas de saúde da criança, só aprendi como cuidar dos pequenos e 

sempre buscando o lado positivo da recuperação. 

_Hoje percebo o quanto isso me fez falta, pois quando se trata da morte de 

uma criança, há um grande envolvimento emocional porque temos que lidar com a 

perda da mãe e quando acompanhei a enfermeira para dar assistência aquela mãe, 

eu sinceramente não soube como reagir e comecei a chorar ao ver o desespero dela. 

_ Nunca vou me esquecer das palavras da enfermeira ao me dizer, quem às 

vezes nos esquecemos que as crianças por mais inocentes que sejam também são 

gente e também morrem. 
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Sujeito 22 

 

1)O que é morte para você?  

_Eu acho que a morte é o fim do sofrimento na terra e é um novo recomeço, 

eu acredito que a morte é uma libertação. 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

_O meu paciente era muito idoso, que estava sofrendo bastante, ele estava 

todo atrofiado em cima de uma cama, com ulceras por todo o corpo. Então, quando 

ele foi à óbito eu senti um alívio por sabe o quanto ele estava sofrendo, ele sentia 

muita dor por mais que cuidássemos dele, na hora de um curativo ele chorava e 

implorava para a gente não mexer. A morte para ele foi um descanso, ele se livrou 

de todo sofrimento. 

 

3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

_Infelizmente o curso de enfermagem me ensinou muita teoria, porem se 

esqueceram de trabalhar a morte tanto na teoria, quanto na pratica. 

_ Por mais que me senti tranquilo com o óbito do meu paciente, tenho a 

consciência que ele era idoso, mas fico pensando se fosse uma criança que 

estivesse aos meus cuidados eu sei que vou ter muito medo que aconteça alguma 

coisa com essa criança ou com um paciente jovem, pois eu sei que não estou 

preparada e vou sofrer bastante junto com o paciente e sua família. 

_ Eu não tenho preparo para lidar com a família, nem com meus sentimentos. 

Eu não sei o que fazer se derepente tiver que dar a notícia aos  familiares. Tenho 

certeza que primeiro tenho que ir chorar e criar coragem, para depois ir falar com 

eles porque me sinto totalmente despreparada. 

 

Sujeito 23 

1)O que é morte para você?  

_Olha a morte para mim é algo ainda muito fechado, no sentido que ainda 

ninguém sabe realmente o que acontece após a morte. Poucas pessoas gostam de 

falar desse tema, evitam estar comentando sobre a morte. 
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_ Mas para mim, quando chega esse momento não há o que fazer a não ser 

aceitar, pois, é uma passagem que acontece na vida do ser humano e não é o fim, 

pois ninguém sabe o que vem depois. 

 

2) Como você se sentiu com   a morte de seu paciente? 

_Bom, a morte do paciente que mexeu muito comigo foi na UTI adulto, um 

paciente que estava conversando comigo, eu estava dizendo a ele que a iríamos 

levá-lo para o quarto e naquele instante ele sofreu uma Parada Cardiorrespiratória, 

só deu tempo dele segurar a minha mão, olhar para mim e dizer "ADEUS" e  

"MORREU". 

_ Foi algo chocante, eu estava feliz com a transferência do paciente, eu já 

tinha conversando com a família sob o auxilio da enfermeira da UTI, contando a eles 

que o pai iria para o quarto, eles estavam na recepção esperando pelo paciente para 

acompanhá-lo e eu tive que retornar para falar com eles e dizer que o paciente tinha 

acabado de ir a óbito. Nossa! E como isso me atingiu, eu fiquei a semana toda com 

um grande mal estar, eu sou muito religiosa então eu orei bastante para aquele 

sentimento ruim sair de mim, um sentimento de incapacidade por não poder fazer 

nada para ajudar aquele paciente, mesmo não tendo como. 

_ (Aluna para a entrevista e começa a chorar)  

_ Derepente estava todo mundo feliz porque o paciente estava indo para o 

quarto daí virou aquela correria e paciente morre. E depois, para avisar a família, 

eles vendo o paciente com a roupa, pronto, vestido para ser levados para o quarto, 

cheios expectativas e eu obrigada a dar meia volta com o paciente porque ele 

estava morrendo. 

_ Passei a semana mal, a imagem do paciente não saia da minha cabeça, a 

maneira que tudo ocorreu e a minha incapacidade gerou uma série de sentimentos 

ruins em mim que foi muito difícil de lidar.  

_ E quando eu acompanhei a enfermeira para dar a notícia para a família. 

"Gente do céu" essa família gritava, os filhos choravam a mulher enfiava as unhas 

no cabelo, tivemos que chamar médicos para atende-los, porque sinceramente 

ninguém estava esperando o ocorrido, imagine a equipe ficou assustada, agora 

imagine a família. 

_Um pai de família de 43 anos que internou por causa de uma diabetes 

descompensada e teve uma parrada cardiorrespiratória e morreu de imediato. 
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_Foram realizadas todas as manobras possíveis e depois constataram que foi 

um "Infarto Fuminante". 

 

3)Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem. 

Bom, preparo para morte eu acho que não existe, mas poderia ter tido uma 

teoria mais aprofundada no assunto, para me preparar para lidar com a família. 

_É complicado, você convive dias meses e mesmo que sejam somente horas 

acaba nascendo um vínculo, surge uma empatia e quando ele morre é complicado, 

você convive dias meses e mesmo que sejam somente horas acaba nascendo um 

vínculo, surge uma empatia e quando ele morre não tem como não sofrer, 

_ Principalmente porque quando iniciamos o estágio, chegamos ao campo e 

não imaginamos que nosso paciente vai morrer, pois pouco se fala da morte em sala 

de aula, fala-se muito em cuidar, sistematizar, mas na morte, mesmo na parte 

administrativa que cabe ao enfermeiro não se ouve nada. 

_ Parece que falar de morte é um tabu tão grande que hoje você aqui me 

fazendo essas perguntas, sinto que os próprios professores não devem se sentir 

bem em falar no assunto. Falar de vida é mais fácil né! 

_ E fica esse vazio agora, pois poderíamos ter abrangido tantas coisas a 

respeito desse assunto como a humanização, cuidados com as famílias e até 

mesmo como não nos tornarmos profissionais frios e insensíveis como muito são 

para fugir da dor.  
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APÊNDICE D - INSTRUMENTO DE ANÁLISE DE DISCURSO (IAD) – ALUNOS DO 

ÚLTIMO ANO DE ENFERMAGEM – SOROCABA 

 
IAD1: O que é a morte para você? 
*
Expressões-chave das Ideias centrais: Itálico  
 
 
Categorias:  
A- A morte é uma passagem. 
B- A morte é inexplicável. 
C- A Morte é o Fim. 
D- A morte é um choque. 
E- A morte faz parte da vida. 
F- A morte representa perda.   

 

Expressões –Chave Idéias Centrais 

S1...é o fim de uma vida carnal e o início de uma 
vida espiritual. 

1 
a
 A morte é uma passagem 

(A) 

S2:. ...não tem como dizer o que é, ela acontece na 
vida de todos e para cada ocasião ela pode ter uma 
representação. 

1 
a
 Não há explicação para a 

morte. 
(B) 

S3: A morte para mim é a finalização do ciclo vital. 1 
a
 Fim do ciclo vital 

(C) 

S4...de imediato é um choque, abala muito as 
estruturas de qualquer ser humano 
 
S4. Ela é muito difícil de ser encarada para mim ela 
é inexplicável. 

1 
a 
 A morte é um choque 

 
(D) 

 
2

 a
 Não há explicação para a 

morte. 
(B) 

S5: ...é muito difícil de explicar, eu não consigo lidar 
com ela. 

1 
a
 É difícil de explicar 

 
(B) 

S6 É o fim de tudo, da vida e dos sonhos...quando 
ocorre a morte é um ponto final na nossa história. 
 

1 
a
 A morte é fim de tudo. 

 
(C) 

 
 

S7: ... entendo a morte como algo natural, que faz 
parte da vida.. 

1 
a
 É algo que faz parte da vida. 

 
(E) 

S8: ...é uma coisa que todo mundo tem que passar, 
não tem como evitar. 

1 
a
 é algo inevitável. 

 
(E) 

S9: ... é o começo de uma nova vida... 1 
a
 A morte é uma passagem 

 
(A)            

S10: ... a morte me representa perda... 1 
a
 A morte é uma perda 

 
(F) 

S11: ... é a morte do corpo e um novo recomeço 
para o espírito. 

1 
a
 A morte é uma passagem 

(A) 

S12: A morte é muito difícil de ser definida. 1 
a
 A morte é difícil de se definir. 

(B) 

S13: ...uma passagem da vida para outro momento 
que não estamos preparado para aceitar... 

1 
a
 passagem dessa vida 

 
(A) 
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S14: ...é a passagem dessa vida para uma plena 
com Deus. 

1 
a
 é a passagem dessa vida 

(A) 

S15: ...é a passagem dessa vida para uma outra. 1 
a
 a passagem dessa vida para 

uma outra.  
(A) 

S16: ...é um termino aqui na terra e um recomeço 
em outro local. 
 

1 
a
 termino aqui na terra e um 

recomeço em outro local. 
  

(A) 

S17A morte é uma perda grande demais, quando 
ela chega ela devasta. 

1 
a 
A morte é uma perda grande 

demais
.
 

 
(F) 

S18: ...à morte para mim na verdade é uma 
sensação de perda, de separação. 

1 
a
 A morte é uma perda. 

(F) 

S19: Considero a morte como o fim de uma vida, de 
sonhos, planos e alegrias. 
 
 Encaro como algo natural que é uma consequência 
da vida 

1 
a
 A morte é o fim de tudo na 

vida. 
(C) 

 
2

 a
 Faz parte da vida 

(E) 

S20: A morte é a passagem dessa vida para a vida 
eterna. 

1 
a
 A morte é uma passagem 

 
(A) 

S21: A morte para mim é um "baqui". 
 
 

1 
a
 A morte para mim é um baqui. 

 
(D) 

S22: ...é o fim do sofrimento na terra e é um novo 
recomeço... 

1 
a
 A morte é um recomeço 

 
(A) 

S23: é uma passagem que acontece na vida do ser 
humano e não é o fim.  
 

1 
a
 A morte é uma passagem 

 
(A) 
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IAD1: Como você se sentiu com a morte de seu paciente? 
 
*
Expressões –chave das Ideias centrais: Itálico  

*
Expressões de Ancoragens: Itálico e sublinhado 
 
Categorias  
A: Senti Tristeza 
B: Fiquei em choque 
C:Senti  Frustração 
D: Senti Empatia 
E: Sensação de Solidão 
F: Senti Culpa 
G: Senti  Alivio 
 

Expressões – Chave Idéias Centrais 

S01: ...fiquei muito chateada  e triste, mas tentei 
encarar de uma forma natural. 

1 
a
 Ficou chateada e triste mas 

sabe que a morte é algo natural. 
(A)  

S02: Me chocou, foi um impacto ver aquela mulher 
de 32 anos morrer na minha frente. 
 

1 
a
 Ficou chocada com o impacto 

da perda. 
(B) 

S03: ... sou técnica de enfermagem mas  quando 
aconteceu eu me senti muito despreparada.  
 

1 
a
 Despreparada  mesmo sendo 

técnica de enfermagem. 
 

(C) 

S04: ... eu fiquei paralisada sem saber as 
providencias que um enfermeiro precisa tomar, eu 
fiquei transtornada, chocada. 
 

Transtornada, Chocada 
 

(B) 
 

S05: ...ele começou a gritar, dizendo que não queria 
morrer e pedindo perdão para Deus... eu fiquei em 
estado de choque... 

1 
a
 Ficou em estado de choque 

com a perda do paciente. 
(B) 

S06: ....Muito mal, só de ver o que a família estava 
passando eu senti aquela dor e chorei junto....  
 
 
 Eu levei meu desespero para casa e confesso que 
até hoje me sinto abalada e com medo de ter que 
presenciar outra situação parecida. 
S6: Eu fiquei muito triste, eu acabei até saindo de 
perto da família.  
 

1 
a 
 Mal por ver o sofrimento da 

família 
(D) 

 2
 a
 Abalada 

(B) 
 

3
 a
 Tristeza  

(A) 

S07: ...eu me senti muito mal, com uma tristeza 
intensa... 
 
.. uma sensação de impotência porque eu estava ali 
para cuidar e foi isso que me ensinaram na 
faculdade. 

1 
a
 Tristeza intensa 

(A) 
 

2
 a
 Impotência 

(C) 

S8: ...não me senti nada bem. Eu cuidava pensando 
na minha mãe que partiu pelo mesmo motivo. 
 
 
S8: Mas ela estava se recuperando bem e um dia 
quando ninguém esperava ela morreu e isso me deu 
um sentimento de pesar 

1 
a
 Não me  senti bem, imaginava 

a mãe no lugar da paciente 
 

(D) 
2

 a
 Pesar 

 
(A) 

S09: ...Veio à tona uma impotência, eu realizei todos 
os procedimentos, ofereci toda assistência e ele 
morreu. 
 
 

1 
a
    Impotente por realizar  os 

procedimento e o paciente 
morreu. 

(C) 
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...me constrangi ao acompanhar à enfermeira do 
setor para comunicar a família. 

2
a
 Sentiu-se constrangida ao 

comunicar os familiares a morte. 
(D) 

S10: eu me coloco no lugar daquelas pessoas que 
estão ali sofrendo com a perda, me vejo no lugar da 
família e acabo absorvendo todo aquele sofrimento. 

1 
a
    Sofre junto com os 

familiares. 
(D) 

S11...impotente diante da morte, das atitudes que 
necessitavam ser tomadas como profissional 
naquele momento,. 
 
 
S11: ...uma sensação de solidão... Eu consegui 
constatar que o enfermeiro consegue reunir sua 
equipe, porem ele é um profissional solitário, pois 
algumas providências somente ele pode tomar... 
 
 
S11: quando cheguei la que vi o desespero dos 
filhos, comecei a chorar...  

1 
a 
  Sentiu-se impotente diante 

das providências a serem 
tomadas.       
 

(C) 
 

2
 a  

Solidão 
 

(E) 
 
 
3

 a  
Comoção com a dor da família  

 
(D) 

S12: ... muito mal porque esse paciente tinha 22 
anos, era HIV+  e estava conversando com todo 
mundo. 
 
S12: Então foi muito ruim, acompanhar a enfermeira 
da UTI, ir conversar com a família que tinha acabado 
de sair dali e comunica-los que ele tinha falecido. 

1 
a 
  Frustração 

 
(C) 

 
2

 a  
Sentimento ruim ao comunicar 

a família  
 

(D) 

S13: Foi horrível, um choque! 
 
 
S13: ...realizava o exame físico e a sistematização 
para que os cuidados fossem dados e ele parou, me 
senti tão incapaz  e impotente,...mas o pior foi ter 
que comunicar os familiares. 
 

1 
a 
  Sentiu-se chocada 

 
(B) 

 
2

 a  
Sentiu-se incapaz e impotente. 

(C) 
 

S14: ...ele foi a óbito por uma deficiência de recursos 
da instituição e isso me chocou. 
 
S14: Na verdade foi muito triste porque eu estava 
cuidando dele alguns dias, 

1 
a
 Sentiu-se chocada pela falta 

de recursos. 
(B) 

2
 a  

Tristeza  
(A) 

S15: ....chocada porque era um paciente com uma 
fratura  de fêmur e aparentava estar estável. Eu criei 
um vínculo com esse paciente. 
 
S15: Eu saí do estágio inconformada, comentei em 
casa no trabalho e passei alguns dias assim, sem 
saber como administrar aquele sentimento de perda 
e de impotência. 

1 
a
     Sentiu-se chocada porque a 

paciente parecia estável.             
B 
 

2
 a  

Sentimento de perda 
Frustração 

(C) 

S16: .... foi chocante, pelo fato social, ele estava 
sozinho, sem um acompanhamento de familiar..... 
 

1 
a
  Ficou chocada porque a 

paciente morreu sozinha.        
(B) 

S17: ....impotente, pois eu queria ter feito mais por 
ela tudo que sei não me serviu de nada. Eu queria 
minha paciente de volta..., pois era uma paciente 
que estava estável ... 
 
: enquanto eu ajudava passava um filme na minha 
cabeça e eu pensava na filha, no marido e nos pais 
dela... 

1 
a
 Frustração 

 
(C) 

 
 
2

 a  
Empatia 

 
(D) 
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S Me senti culpada por não ter estado na hora do 
inicio da convulsão. 
 

3
 a  

Culpa 
 

(F) 
 

S18: .... me afeiçoei a ele, me senti impotente no 
momento exato da morte . 
 
S18.. quando ele faleceu seu semblante mudou, ele 
estava feliz e aliviado, isso fez com que eu sentisse 
uma sensação boa de missão cumprida...me senti... 
aliviado. 

1 
a
     Frustração 

 
(C) 

 
2

 a  
Alivio 

(G) 

S19: ...Frustrada porque a equipe toda lutou, lutou 
para salva-la e foi tudo inútil...saí dali ...me sentindo 
um nada, um ser impotente... 
 
 
S19: Foi à situação mais triste e deprimente que 
presenciei até hoje. Uma decepção como 
profissional. 
 

1 
a
    Frustração por achar que 

tudo foi inútil. 
 

(C) 
 

2
 a  

Tristeza  
 

(A) 

S20: ... eu fiquei desnorteado,  a criança chegou e já 
estava morta com um tiro na cabeça... 

1 
a
  Fiquei desnorteado 

  
(B)        

   

S21: ...me senti horrível, todos ali tentando salvar 
uma criança , e ela não reagia...Isso marcou minha 
vida, nunca vou esquecer 

1 
a
 Me senti horrível porque a 

criança não reagia.         
 

(D) 

S22: ...quando ele foi à óbito eu senti um alívio, ele 
estava sofrendo, ele sentia muita dor... 

1 
a 
 Senti um alívio por saber o 

quanto ele sofria. 
 

(G) 

S23: Foi algo chocante.. eu já tinha conversando 
com a família... contando a eles que o pai iria para o 
quarto. 
 
S23: Como isso me atingiu, eu fiquei a semana toda 
com um grande mal estar..., um sentimento de 
incapacidade por não poder fazer nada para ajudar 
aquele paciente, mesmo não tendo como. 

1 
a 
 Foi chocante 

 
(B) 

 
2

 a  
Frustração 

 
(C) 
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IAD1: 3) Avalie o seu preparo para esse enfrentamento a partir das oportunidades de 
aprendizagem oferecidas pelo seu curso de enfermagem 
 
A: Conteúdos que poderiam ser abordados.  
B: Ensino teórico e prático deficiente 
C: O curso não me preparou para enfrentar a morte e atuar como enfermeiro. 
D: Ausência do professor na prática para dizer o que fazer. 
E: Ausência de articulação teoria e prática 

 

Expressões-Chave Idéias Centrais 

S1...o curso poderia ter ter nos dado mais conteúdo quanto à 
humanização com a família no momento da morte e 
especificado mais dentro de cada disciplina, para sabermos 
como agir profissionalmente.  

1 
a 
 Conteúdos que poderiam 

ter sido estudados 
 

(A) 

S2 ...sobre a morte pouco foi dito, não me lembro dos 
professores trabalharem sobre a morte nas disciplinas dentro 
do curso... faltou frisar o tema morte na nossa teoria. 
  
S2...nos trabalhamos muito a assistência do paciente em 
vida, deixando de lado a assistência aos familiares após a 
morte de um ente querido e até mesmo a assistência que 
deve ser dada à aquele paciente que foi a óbito. 

1 
a 
 Ensino teórico deficiente 

 
(B) 

 
2 

a 
 Temas sobre a morte que 

não são abordados 
 

(A) 

S3 ... vim preparada para lidar com a vida,  nos estudos foi o 
que me foi ensinado. Não fui preparada para lidar com o 
paciente terminal, que muitas vezes demonstra a esperança 
de viver. 
 
S3 Há uma necessidade de citar a morte nas disciplinas.  
A morte na pediatria, na maternidade onde a mãe e o bebê 
podem sair mortos do centro obstétrico. Não nos orientam 
sobre quais os procedimentos a serem tomados no momento 
que ela acontece.  

1 
a 
 Ensino teórico deficiente. 

 
(B) 

 
2 

a 
 Conteúdos que poderiam 

ter sido abordados. 
 

(A) 

S4 O curso não me preparou para enfrentar a morte do 
paciente e atuar como enfermeiro nessa situação. 
 
 
S4 Não tive nada dentro da teoria que viesse a me situar 
sobre como lidar com meus sentimentos, com os 
sentimentos da minha equipe e muito menos sobre os 
sentimentos da família que esta sofrendo a perda. 

1 
a 
Despreparo para atuar 

como enfermeiro 
 

(C) 
2 

a 
Despreparo teoria 

 
(B) 

 

S5 Nunca tivemos aulas especificas  sobre a morte e até a 
perda desse meu paciente eu não sentia falta. 
 
 
 
S5...a deficiência para o enfrentamento veio sobre como 
apoiar as famílias, como dar uma noticia e como trabalhar 
esses sentimentos ruins que nascem dentro da gente no 
momento que perdemos um paciente,  

1 
a
  Ensino teórico deficiente 

 
(B) 

 
 
2 

a 
 Conteúdos que não foram 

abordados 
 

(A) 

S6....eu não tive preparo para lidar com a morte e com os 
sentimentos que ela acarretou dentro de mim, nem para me 
comunicar com a família 

1 
a
 Despreparo para lidar com 

a morte 
(C) 

S7 Avaliando meu curso digo que não tive preparo para lidar 
com a morte em campo de estágio. 
 
S... a abordagem desse tema foi extremamente deficiente 
durante o curso, na faculdade esquecem de dizer como 
cuidar do paciente terminal. 

1 
a
  Despreparo 

(C) 
 
2 

a
 Ensino deficiente 

 
(B) 
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S8...eu não me senti preparada pelo curso para me deparar 
com a morte...ninguém me disse o que eu deveria fazer ... 

 

1 
a
 Despreparo para lidar com 

a morte do paciente. 
 

(C) 

S9 Meu preparo para esse enfrentamento foi totalmente 
deficiente. 
 
 
S9 não somos preparados psicologicamente, junto ao 
embasamento teórico para sermos profissionais completos. 

1 
a
  Preparo deficiente para 

enfrentar morte do paciente. 
 

(C) 
 
2 

a
  Temas não abordados. 

 
(A) 

S10 Foi um preparo muito vago e superficial. senti falta de 
um aprendizado humanizado de como lidar com a família, de 
como administrar minha equipe no momento da perda, de 
como dar uma notícia e principalmente o preparo psicológico 
de como eu preciso administrar meus sentimentos.  

1 
a
  Temas não abordados 

 
(A) 

S11 Não tive nenhum preparo para enfrentar uma perda 
durante as aulas teóricas e não me senti segura. 
 
S11 Não nos é oferecido nenhum preparo psicológico com 
relação aos nossos sentimentos... 
 
S11 Não tive um professor ali ao meu lado naquele momento 
para me dizer o que eu poderia fazer... 
 

1 
a
  Ensino teórico deficiente 

(B) 
 
2 

a
  Temas não abordados 

 
(A) 

3 
a
  Ausência do professor 

 
(D) 

S12 A faculdade não me deu suporte para enfrentar a morte, 
só tocavam no assunto quando alguém perguntava. 
 
 
S12 Saber lidar com a família, a comunicação com os entes 
e toda a parte administrativa que eu nem imaginava que era 
funções da enfermeira, ninguém nunca me falou. E olha que 
tiveram 3 anos para isso 
 
S12 Nos deixaram para viver essa experiência aqui na 
prática...não era obrigação da enfermeira me ensinar... 

1 
a
  Ensino deficiente 

 
(B) 

 
2 

a
  Conteúdos que não foram 

abordados. 
 

(A 
 
3 

a
  Ausência do professor. 

(D) 

S13 Eu não fui preparada para enfrentar a morte, eu achei 
que fazendo aquilo que aprendi na teoria meu paciente iria 
melhorar. 
 
S13 Eu achei que fazendo aquilo que aprendi na teoria meu 
paciente iria melhorar. 
 
S13 O tema morte deveria ter sido abordado em cada 
disciplina, destacando sempre as atitudes cabíveis para cada 
caso, nos ensinando a trabalhar com nossos sentimentos e 
com os sentimentos dos familiares. 

1 
a
  Ensino teórico deficiente 

 
(B) 

 
2 

a
  O curso Não me preparou 

para enfrentar a na teoria. 
(C) 

 
3 

a
  Temas não abordados 

 
 

(A) 

S14 O curso não me ensinou a lidar com a morte atuando 
como enfermeira. Tudo foi novidade, pois 
na teoria nunca abrangeram isso em nenhuma das 
disciplinas 

1 
a
  Ensino teórico deficiente 

 
(B) 

S15 Não fui preparada em momento algum para enfrentar a 
morte...e aconteceu muito rápido... 

1 
a
  Despreparo para enfrentar 

a morte do paciente 
 

(C) 

S16... Focaram muito a sistematização da assistência, o 
cuidar, mas faltou ensinar o que fazer com  esse paciente 
quando ele vai a óbito...  

1 
a
  Ensino deficiente 

 
(B) 
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S16...não me disseram como eu terei que trabalhar a 
avalanche de sentimentos que ocorre dentro da gente, e 
como agir, como abordar a família, como cuidar da parte 
administrativa Eu acredito que deveria ter isso em cada 
disciplina.   

1 
a
  Temas não abordados 

 
(A) 

S17 Preparo nenhum, foi falado é que vamos nos deparar 
com a morte, como se ela fosse alguém que passasse ao 
seu lado  
 
S17.Mas um preparo psicológico e também de como atuar 
como profissional eu não tive na faculdade. 
 
  
S17...se ao menos os estágios fossem nos períodos de aula 
eu poderia estar levando minhas angustias, discuti-las com 
meus colegas e mestres. 
 
 
S17 Eu queria minha professora, mas ela estava em outro 
setor supervisionando outros alunos. 

1 
a
  Despreparo 

 
(C) 

 
2 

a
  Temas que não foram 

abordados 
 

(A) 
3 

a
  Faltou articulação teoria e 

prática 
 

(E) 
 
4 

a
  Ausência da professora. 

(D) 

S18 ...a faculdade poderia abordar mais a morte... sinto que 
o curso falhou nisso. 
 
S18 ...não me senti estruturado para apoiar a família e não 
sabia quais eram de minhas responsabilidades. 

1 
a
  Ensino deficiente sobre a 

morte 
(B) 

2 
a
  Não se sentiu preparado 

para assumir as 
responsabilidades. 

(C) 

S 19... poderia ter sido melhor, fala-se muito pouco do 
paciente que morre na faculdade. Parece que estão nos 
preparando só para cuidar de gente com saúde que não 
estão correndo riscos. 
 
S 19...o preparo psicológico, como lidar com família a parte 
burocrática e administrativa, ninguém falou, aprendi na marra  
 
S 19... foi a enfermeira do setor que me ensinou pois minha 
professora não estava presente, ela estava em outro setor 
 

1 
a
  Ensino deficiente 

(B) 
 
 
2 

a
  Temas que não foram 

abordados 
(A) 

 
3 

a
  Ausência da professora. 

 
(D) 

S20. Sou despreparado 
 

S20....essa orientação só recebi no estágio e da enfermeira 
do setor, não recebi de quem deveria, que no caso seria dos 
meus professores. 
 

1 
a
  Despreparo 

 
(C) 

2 
a
  Ausência da professora 

 
(D) 

S21 Durante os três anos de aulas teóricas.... os  
professores não nos preparam para a perda de um paciente 
dentro das disciplinas.  
 

1 
a
  Ensino teórico deficiente 

 
(B) 

S22 O curso me ensinou muita teoria, porem esqueceram-se 
de trabalhar a morte na teoria e na prática. 
 
 
S22 Eu não tenho preparo para lidar com a família, nem com 
meus sentimentos. 

1ª Ensino teórico e prático 
deficiente 
 

(B) 
2

a
  Despreparo para lidar com 

a família e com sentimentos. 
(C) 

S23 ..preparo para morte  não existe, mas poderia ter tido 
uma teoria mais aprofundada no assunto, para me preparar 
para lidar com a família. 
 

1 
a
  Ensino teórico deficiente 

 
(B) 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA E EMENDAS 

 
 

 
 
 
 


