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Artigos Originais

AMORTE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: PERCEP<;ÓES DO ENFERMEIRO

FACING DEATll IN TllE INTENS/VE CABE UNIT: TllE NURSE'S AWARENESSES

lA MUEKI'E EN UNA UNIDAD DE VIGIlANCIA (UVI): PERCEPCIONES DEL ENFERMERO

M ARIA EDIL ENE NUNES FERNANDES 1

ANA FÁTIMA CARVALlIO FERNANDES2

ANA L ÚCIA PERElRA DE ALBUQUERQué

MARIA LURDEl\IILLER SABÓIA MOTA4

Encarar a morte para os enfermeiros ainda gera muitas dificuldades, tomando-os angustiados por Jaltar babilidade
para encarar esteprocesso. Neste estudo, buscou-se identificar a compreensáo do enfermeiro que trabalba em Unidade
de Terapia Intensiva (UT!) acerca do processo morte e o oioenciar da 1110rte de pacientes. Utilizou-se a metodologia
exploratoria descritioa, atraués da técnica de en/revista aplicada a oito enfermeiras, sendo quatro ligadas a instituicées
públicas e quatro ligadas a seroicos privados de grande porte, todos localizados no municipio de Fortaleza, no ano de
2002. A andlise das convergencias das Jalas permitiu a identificacdo de algumas unidades de significacdo como:
compreendendo a mor/e, tntenciando e lidando C0111 a morte do paciente. O trabalbo subsidiará a prdtica dos docentes
de cursos de graduac áo e111 enferm agem, levando-os a repensar a import áncta da introducdo da tanatologia, como
objeto de discussdo permanente durante o processo de formacdoprofissional.

PAIAVRAS-CIIAVE: Unidade de terapia intensiva; Atitude frente a morte; Morte,

It is still ver)' difficultJor nurses loface death and tbisfact has made tbemfeeltoorried, due lo tbeir lackoJability lo deal
toitb tbis process. Tbe aim oJ tbis study teas lo identify tbe understanding oJtbe nurse tobo uiorks in the Intensioe Care
Unit (UT!), about Ihe deatb process and tbe experiencing oJpalients' deatb. Tbe exploratory descriptioe methodology toas
used, througb the interuieio tecbnique applied to eigbt nurses, four oJ iobicb uorked in public institutions and four. in
priuate seniice companies, all located in the city ofFortaleza in 2002. Tbe analysis oJ tbe speecbes convergence alloioed
Ihe identification ofsome meaning units sucb as: understanding deatb, experiencing and dealing uiitb patients' death.
Tbis study uiill contribute lo tbe practice oJ nursing undergraduate COlases' proJessors, leading tbem to retbink tbe
imponance oftanatology as a permanent subject oJ discussion, during tbe professional fo rmation process.

KEYWüRDS: Intensíve Care Unit; Attitude to death; Death.

Tener que encarar la muerte, para los enfermeros, aún genera muchas dificultades, dejándolos angustiados)' con Jaita
de aptitudpara enfrentartalproceso. En este estudio, sepretendió identificar la comprensión del enfermero que trabaja
en una Unidad de Vigilancia Intensiua (UV!) con relación alproceso)' a la vivencia de la muerte depacientes. Se utilizó
la metodología de exploraci án descriptiva, a través de la técnicade entrevista aplicada a ocho enfermeras, de las cuales
cuatro estaban vinculadas a instituciones públicas y las otras cuatro a asistencia privada de gran porte, todos ellos
localizados en Fortaleza Pesquisa realizada en el mio de 2002. El análisis de las convergencias de las conversaciones
permitió la identificación de algunas unidades de significación como: comprendiendo la muerte, uiuencidndokt )'
lidiando con la muerte delpaciente. El trabajo colaborará con la práctica de los discentes de cursos de graduación en
enfenneria, planteándoles la importancia de la introducción de la tanatologia como objeto de discusión constante
durante el proceso de formaci án profesional.

PAlABRAS ClAVE: Unidades de Terapia Intensiva; Actitud frente a la muerte; Muerte.

1 Enfermeira especialista em un pela UECE. Funcion áriado Hospital do Cancel'
2 Professora Doutora em Enfermagern da FFOElUFC
3Enfenneira. MestrandadoMestrado AcadémicodeCuidados Clínicos daUnlversidade Estadual doCeará - UECE.Albllqllerque:ma2004@bol.com.bl'
4 Professora DoutoraemFarmacologia da UNIFOR.
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INTRODU(:AO

Aexperiencia própriaaponta parao fato dequecada

vez queo profissional deenfennagem sedepara com a morte
de um cliente, aumenta a sua ínquíetacáo relativa a
inexistencia de programas e diretrizes que facilitem, em
sítuacáo de enfrentamento respeitoso do processo de mor
te e de morrer. Tern-se a atencáo chamada para a forma
como a maioria desses profissionais se comporta, parecen
do, porvezes, banalízar umprocesso que de forma alguma
pode ser considerado simples. Tal fato leva a inferencias
sobreas justificativas paraesses atas,inseridas, quem sabe,

no contexto do evoluir do próprio homem, que sempre
tem buscado a eternidade ou imortalidade, e, como se isso
fosse possível, por isso mesmo, sempretem encarado com

medo e preconceito, o processo do morrer.
A morte está presente no cotidiano da sociedade

moderna como urna assombracáo que deve ser evitada. Os

mortos, os velhos e os doentes sao despachados para seus
devidos lugares, isto é, aos cemitérios, asilos e hospitais, e
sao tratados como se fossem contaminados pela morte.
Nessa sociedade de consumo, o trabalho, a compra e o

lazer sao elementos-chave e quern nao participa desse cui
dado sofre urna morte social l.

Quando se tenta raciocinar, sobre o que se permite
sentir o profissional enfermeiro acerca da morte, vem o
questionamento quanto ao comportamento assumido fren

te ao que morre e asua família, pondo dúvidas em torno
docuidar com respeito. Mas é que nao seatenta parao fato
dequepensar é duvidar doquefoi ouestásendaconstruído.
Tem-se a considerar a sobrecarga do enfermeiro(a) , cm
relacáo ao seu trabalho, o que impede a vísáo de que este
cuidar com respeito , perpassa o sentido da audicáo, no

quetange sercapaz deouvir, de prestaratencáo as pessoas,

de perceber o que pensam ou sentem.
Acredita-se que compreender amarte seja pene

trar no que se pressupñe desconhecido e nao fugir dele,
buscando conserto rápido para as arestas existentes, no
quetange aresponsabilidade pelopróprio desenvolvimento

nos relacionamentos. Entende-se que tudo o que chega a
esse profissional , no exercício de suas atividades, repre
senteverdadeiros testes para umaprendízado consistente
na vida.
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De tal forma, a preocupacáo que derivou no deline

amento deste trabalho buscou-se identificar a compreen
sao do enfermeiro que trabalha em Unidade de Terapia

Intensiva acercado processo morte e o vivenciar da morte
do paciente.

CAMINHAR METODOLÓGICO

O presente estudo é do tipo descritivo, com análise
qualitativa, no qual foi conduzido pela Fenomenologia
Ontológica de Martin Heidegger- por permitir estudar o
fenómeno situado como eleseapresenta aosolhos dequem
experimenta a sítuacáo. Utilízou-se para coleta de dados a
entrevista serní-estruturada, envolvendo aspectos referentes
aforma como os profissionais enfenneiros(as) das unida

des de terapia intensiva compreendem e vívencíam o pro

cesso de morte dos pacientes.
Apesquisa foi realizada no período compreendido

entre outubro e novembro de 2002, em UTI's de institui
eñes públicas e/ou privadas do município de Fortaleza. Fo

ram observados os aspectos éticos da pesquisa atendendo
ao preconizado pelaResolucño 196/96 do CNS3quetratae

regulamenta asdiretrízes e normas queenvolvem pesquisas

com sereshumanos.
O estudo constou com a partícípacáo de enfer

meiros(as) que trabalham em unidades de terapia intensi
va,-sendo que a amostra foi composta por 8 enfermeiras,
nas quais, 4 trabalham em ínstítuícóes públicas e 4 em

instituicóes privadas, todas dispuseram-se voluntariamente
a responder perguntas previamente elaboradas. Garantiu-se
o anonimato as respostas, e a coleta foi definida de acordo
com a congruencia ou coincidencia de opiniñes nas falas
contidas nasentrevistas.

Após a constructo dasUnidades deSignífícacáo pro

curou-se, a partir dos depoimentos das enfermeiras,
interpreta-los compreensivamente de acordo com o meu
entendimento e aluz das idéias fundamentais do filósofo
Martín Heidegger.

Aleitura repetida do material coletado nasentrevis

tas possibilitou destacar pontos semelhantes e agrupá-los
em categorias, onde foram ressaltados a cornpreensáo do
enfermeiro acercado processo morte e ovivenciar damor
te de pacientes.



DISCUSSAO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nabuscadacompreensáodoprocesso damorte pelos

enfermeiros quetrabalham com pacientes ern Unidades de
Terapia Intensiva, encontramos asseguintes categorias, nas
quaís o processo da morte foi desvelada pelas enfermeiras.

Compreendendo a morte

Éverdadeque, naevolucáo doritual dassociedades,

frente a morte, os proflssíonais da saúde passaram a estar
na linha de frente. Éao hospital queas pessoas confiam os
seus moribundos. Neste contexto comeca, a expressáo da
aflícáo dos proflssíonaís da saúde, diante do sofrimento

dos pacientes e das respectivas famílías, e também se ma
nifesta a justa exigencia quanto ao recebimento de urna

formacáo específica e também de apoio, nessa tarefa bas
tante árduade queagora estáo encarregados.

Sobre as concepcóes e sentimentos a respeito da
compreensáo da morte no ambiente de trabalho, foram
obtidas as seguintes íníormacóes:

Encarar amarte é uma situacdo muito difí
cil, porque é a única certeza que nós temas
na vida e nós nao encaramos bem, meS/11O
porque ela é bandida, ela entra sem pedir
licenca e ela rouba a quem mais gastamos e
aindadeixaa dar da saudade e o atofún ebre
que ela traz, é muito doloroso. (particular 2)

Percebe-se nafala acimaqueos membrosdaequipe
de enfermagem nao possuem a concepcño de que, desde
que um ser nasce ele é um ser para a morte, e portante
suficientemente velho para morrer. Esquecern que a morte
existecomo possibilidade concreta queatravessa a existen
cia, podendo ocorrera qualquermomento.Para Heidegger!
o-ser-para-a-morte ern questáo nao pode ter o caráter de

ernpenho que se ocupa de sua realízacáo , a morte enquan
toalgopossível nao é um manual e nern algo simplesmente
dado possível , é sim urna possibilidade de ser da presenca.

Os profissionais de saúde também sofrem diante do
menosprezo dado as questñes relativas a morte, por sinal,
cm urna sociedade naqual já nao se fala desse assunto, e a
idéia deeternidade e jovialídade eternaécultuada, díaapós
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dia. Amorte acabou por ser banida, ocuItada, proibida das
preocupacóes do homem-ocidental neste século. Ora, ao

ocultar a morte o homern atinge a própriavida",

Acho que uitemos a morte de acordo com a
educacáo que recebemos, nao só comopro
fissionais, mas como seres humanos. Talvez
f osse importante primeiro se viver aprenden
do (oo) (público 3)

O mundo que rodela as pessoas nao as ensina a
morrer. Tudo é feito paraesconder a morte, paraincentivar

o viver sem pensar nela, em termos de um projeto, como
se todos estivessem voitados para objetivos a serem alean
cados e apoiados emvaloresdeefetividade. Tampouco esse
mundo ensina a vivero No máximo, a ter éxito na vida, o
que nao éa mesmacoisa,Trata-sede "fazer'', de"ter" cada

vez maís, em urna corrida desenfreada em busca de urna

felicidade material, a respeito da qual acaba-se por perce
ber, maís cedoou maís tarde, nao ser suficiente para con
ferir um sentido a existencia.

Existe aínda hoje urna distancia muito grande em
relacáo aoque sefaze ao queseensina e hádíferenca entre

o que se aprende na universidade e o que se coloca na
prática, desde o início da atuacáo profissíonal'' , Na gradu
acáo, aprende-se, geralmente,a lutarcontraa morte e nao
a favor da vida. Adificuldade de !idarcom a morte, como
processo natural doviver, levao profissional, muitas vezes,
ao esquecimento de conceitos básicos, como o dequalida

de de vida, e a tentativas desesperadas de mantel' vivas as
pessoas que se sabe biologicamente mortas. Obviamente,
tal colocacño pode trazer a luz o conceito de ética e negli
gencia. Todavia, a de se ter bem definido queauxiliar, dar
apoio e condícóes para que o paciente tenha um final dig
no, nao significa estardeixando-o morrer,

No momentoemque se trabalha as mortes do día-a
díaentra-seemcontato comosprópriosfan tasmas, ospró

prios medos e, quando assim se procede, torna-se possível
alcancar urna melhor qualidade de vida. Trabalhar medos,
significa conviver com o desconhecido e, como a morte é o
próprio significado dodesconhecimento, háquesetrabalhá
la continuadamente.

Entendo a marte, independente do ambien
te de traba/ha, como tima das únicas certe-
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zas queagente tem na vida, e eu tenbo assim
tam bém, uma uisdo pelo lado da religido.

(particular 4)

Ao lado da busca de urna explícacáo causal, perce
be-se quesurge nos depoimentos um componente religio
sorelacionado aoalivio dadordaperda. Essa religiosidade
expressa-se através da verbalízacáo de submíssño a urna
vontade divina, diante da qual cabe a aceítacáo.

Muitas pessoas nao apresentam urna prática religio
sa, contudo, quando se deparam as portas da morte, en
contram um grandeapoio narelígíáo, e saoajudadaspelas
oracóes e pelos sacramentos. Todavia, é possível queessas
pessoas tenham urna grande espiritualidade, competindo
aos profissionais queacompanham o seudrama, ajudá-las
a descobrir e a expressar o que vai dentro da alma. Talvez
falte a esses profissionais suficiente confíanca nasuacapa
cidadedesolidariedade, atencáo, presenca e consíderacáo
pelo outro.

É dessa forma que acolher, acompanhar a dimen
sao espiritual do sofrimento de urna pessoa que está mor
rendo, nao é tarefa "opcional" ou "facultativa, como foi
lembrado por CecilySaunders, a pioneira dos tratamentos
paliativos na Grá-Bretanha, Muito mais do que isso, é urna
tarefa fundamental que todas as pessoas podem e devem
assumir, pela simples razáo de que é urna tarefa humana'',

Entendo a morte, deU111 modo geral, como uma
coisa natural; é a continuacdo da vida;eu niío
acho que 'morreu' acabou ndo; é a continua
r;iío da vida, bem natural (público 3)

Para Heidegger, na ínterpretacáo de Maranháo? a

morte pertence aprópria estrutura essencial daexistencia.
Ela nao é um acidente nao vem de fora. Aexistencia huma
naé um ser-para-a-morre,Assim queum homem comeca a
viver tem idade suficiente para morrer. Nao caímos de re
pente na morte, porém caminhamos para ele passo a pas
so: morremos a cada dia.

O conhecimento de si abre assim, para a toleran
cia. Essa parece ser urna condícáo para qualquer procedi
mento de acompanhamento. De fato , como se poderia
pretender escutar o sofrimento espiritual de um moribun
do, se nao cornecar escutando o próprio? Como é queurna
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equipe hospitalar pode assumir essa dimensáo espiritual
do acompanhamento, se nao estáem condícáo de refletir
em suaprópriaconcepcáo da mortei",

Aenfermagem, diga-se de passagem, é permeada,
hoje, por um repensar de valores, no tocante abusca de
urna melhor deíínícáo metodológica para urna assísténcia

planejada e quesejaoferecida deforma individualizada e a
mais completa possível. Essa assísténcía vislumbra, como
objetivo-base, o atendimento as necessidades humanas bá
sicas e esse atendimento perpassa o proporcionar morte
tranqiiila e digna, quando a recuperacáo da saúde já nao
for mais biologicamente possível.

Bu entendo a morte como lima passagem,

como 11111 descanso, sejaela esperada ou nao;
unta forma de passagem para lima vida
celestial, andea matéria queé o corpo.fica; e
aquilo tuda quefoi feito de bom, ou de mal,
será aualiado. (particular 3)

Aforrnacáo espiritual e moral parece influenciar, de
maneira incontestável, a opiniáo de muitos profissionais.
Pelo quese percebe do discurso acima, valores e conceitos
sao dogmatizados e, muitas vezes, ficam longe do
questionamento consciente do que seja certo ou errado,
bom ou ruim, nao somente paraosprofissionais,mas,prin
cípalmente, para os clientes.

Considerando que a morte é um evento definitiva
mente ligado avida, nao deixa deser estranho o medo que
as pessoas apresentam dessa etapa final da jornada cmum
corpo físico . Exístern valores e conceitos quesaoinerentes
áqueles que os possuem, mas há de sernpre se tero cuida
doda nao ímposícáo. Concorda-se com o fato dotrabalhar

convíccñes para o bem do cliente nunca coloca-las como

incontestáveis ou como verdades absolutas. Nao custa lem
brar que cada ser humano permanece único, mesmo du
rante o processo de morte.

E quando a gente se depara com a morte,
depara-se exatamente, com patentes mais
próximos, ou mde, ou pai, ou irmdo, assim
bem próximo, e vem, assim, de peso para
cima de voceo Aprimeiravez que t océ conoi
vercom amarte, apesar de serdolorosa, ain-



da é mais dolorosa por ser tima pessoa sua,
próxima, e eu acbo que isso é uma questdo
de educacáo mesmo. (particular 4)

Como o que virá depois da morte foge totalmente,
ao controle de tudo que se deseja saber, cm termos de
conhecimento humano, sobreessaverdade transcendental,
o homem tenta minimizar suas angústias a esse respeito,
através da negacáo sumária, ou pelo seu aparente desínte

resse cm refletir sobre tais fatos. Mas, apesardetodos esses
mecanismos racionais, a certezadodesconhecido permane
ce, e com eletodos osmedos e angústias do íncontrol ável''.

Se n ás trabalbdssemos isso, desde o berco,
seria outra coisa; essa coisa que a gente nao
conbece, mas que a gente acredita, só por
que é cristdo;a genteacredita que uai come
car lima nova vida, mas, o que todo mundo
quer é ir para o céu, ningu ém quer morrer;
mesmo porquenao conbece o outrolado, que
é desconbecido. (público 4)

Para melhor compreender o transcendental e supe
rar as tensñes explícitas ou implícitas, o caminho é retornar
as leituras sobre relígíáo, de acordo com a própria fé, ou

pelo menos de acordo com a fé em que se foi educado.
Permanecer cm uma sumar ía e radical negacáo da
transcenderualídade críabarreiras pratícamente íntransponí
veis para a cornpreensño de urna vida pós-rnorte, e conse

qüentemente, para a superacáo desse medo específico",

Vivenciando a morte do paciente

Os enfermeiros expressam que lidar com a sítuacáo
de morte é difícil e sofrido, entretanto, entendem tamb ém
queesse assistir inerenteaEnfermagem,parece que é pró
prio da sua assísténcía e nao tem outro jeito, é o ser-no

mundo, nocotidiano assistencial, ondeseocupa namaíoría

das vezes, onde emerge a inautenticidade, a presenca en
contra-se na impessoalidade precisando se encontrar.

No pensar Heideggeriano"ser-com-o-outro" é carac

terística genuína e fundamental do ser humano, é como
me relaciono, atuo, sinto o outro. Nos depoimentos abaí
xo, podemos perceber as mudancas de conceitos, onde as
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enfe rmeiras passam a compreender a rnorte como o fim do
sofrimento de mais um paciente,

Sentimento deperda e, ao mesmo tempo, um
sentimento de conf orto, pois, apesar de sen
tir que a vida está indo embora, sinto tam
bém que aquelapessoa iráficar Iivre de seus
sofrimentos. (público 2).

Como enfermeira, ndo dá muito tempo para
pensar sobre a morte. Vem sempre um paci
ente apás o outroe é assimque a vidaconti
nua (..) (particular 1)

Muitas tezes, pelofato da gente estar muito
tempo na área da sa úde, um tempo relativo, é

terdade, e por trabalhar em UTI, a gente t8m
acompanbado muitas mortes; entdo as vezes,
tem-se a impressüo de que a gente esta sendo
assim, um POllCO fria. Essa questdo dafrieza,
diante da 1110rte de U111 paciente, na minba
opiniño, é um mecanismo dedefesa queagen
te utiliza, porque a gente naopode se deixar
envolver emocionalmente. (público 3)

Algumas pessoasvestem rapidamente, urna máscara
de "frios", "impassíveís'', "cabecas-feítas", Externamente,

apresentam uma postura invejável, de quem nao está so
frendo e está conseguindo superar, estoricamente, todo
aquele processo. Entretanto, de tantosufocaremseus senti

mentos, de tanto colocarem máscaras pesadas de heróis,
de superioresa tudo aquílo, de engolirem todos os "sapos"

para manter aquela falsa aparencia, de repente cornecam a
produzir a sua "índígestáo" psicol ógica",

Segundo Heidegger o próprio da presenta cotidiana
é o próprio-impessoal que distinguimos do si mesmo cm
sua propríedade. Enquantoo próprío-írnpessoal, cada pre

senca se acha dispersa na impessoalidade, precisando se
encontrar.

Agente acaba muitas uezes se deixando levar,
mas, todas as uezes que morre ttm paciente
em suas mdos, se tocé for agir assim, de uma
forma mt üto emotiva, tocé acaba se abalan
do emocionalmente e isso, as tezes, pode ndo
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ser muito bompara tocé, como profissional;
entdo esta aparente frieza com que a gente
age, eu acbo que é um mecanismo de defesa
quea gente tem (..). (público 2)

Participar do processo é naofugir de nenhuma situ
acáo: é nao arrumar desculpas para nao estar presente,
quando acontecem sítuacñes consideradas desagradáveis; é

permitir o choro que brota lá de dentro, especialmente
quando opaciente estiver chorando, e atéchorar junto com

ele, é estar presente, de corpo e alma, e nao somente de
corpo e máscara, é naoter medo deexpressar asangústias,
astristezas, aspreocupacñes com o queiráopensar demimo

No momento da morte do paciente, é como
se eujá esperasse aquilo; é comose ett já es
perasse aquela morte, dai porque niio me
vem nenbum sentimento de tristeza. Opaci
ente morreu, para mim, pronto; eu faco o
que eu tenha quefazer dentro do meu traba
lho; preparo o COlpO apos a morte, agilizo a
burocracia e, depois continuo a minba roti
na; eu trabalbo normalmente, eu ndo fico
pensando naquela morte, eu ndofico pen
sando naquela pessoa mais. (particular 1)

Os enfermeiros sao mais preparados no ámbito da

fisiopatologia e nos procedimentos técnicos utilizados na
atencáo a pacientes graves, negligenciando, por conta de

sua forrnacáo, os aspectos emocionais e psicológicos ne
cessários aoatendimento depessoas cmsítuacáo de morte.

Esse fato encontra ressonáncía no pensamento deKubler

Ross'" quando refere que a equipe desaúde, aoseconcentrar
nos equipamentos, napressáo sangüínea, nos dados laborato
riais, poderia estar oferecendo rejeícáo amorte iminente,

deixando de ver o rosto angustiado do paciente, o que faz
lembrar as límítacñes e a falta de onípoténcíadesta equipe.

Muitas vezes, confunde-se a negacáo e banalízacáo da
morte, com aelaboracáo eaceítacáo, Anegacáo ebanalízacáo,

nao oferecem senáo urna solucao passageira paraa questáo

da morte, o que nao raro é preciso para queo profissional
continue exercendo suas funcóes, sem sucumbir!'.

Ajudar a morrer parece simples; entretanto, nao o
é. Nao vivenciarasperdas, é algo de muito ruim, principal-
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mente quando se imagina o futuro. Poucas nao saoas coi
sas colocadas em um lugar esquecido da memória, e que,
repentinamente, véem atona, e explodem em um turbi
lháo de ernocñes vivencíadas,

Afrustracdo. Tudo bem que a gente tem pa
cientes crñnicos, graves, principalmente pa
cientes com 01, mas eu vejo a qualidade de
vidadopaciente; sejor paraficar muna qua
lidade de vida ruim, se limapessoa ndo tem
lima boa qualidade de vida, mesmo que seja
mínima, entdo (. ..). (particular 2)

Oconceito de "qualidade de vida" foi adorado para
dar resposta ademanda desentido formulado pelos profis
sionais da saúde: o que fazer, quando já nao há nada a

fazer? Há muito que ser feito. Por exemplo: aliviar a dor,
fornecer tratamento e apoio, facilitar a visita da familia,
amparar osfamiliares emsuatarefadeacornpanhamento!'.

Boje, este conceito tem sido ampliado, de forma
queo paciente possa fazer as suas próprias escolhas esinta
se bem e seguro com elas.

Bu acbo que ndo tem muito que fazer, até
porque, como os nossos doentes sito croni
cos, a gente sabeque ndo temjeito. Ele está
entubado, cbeio de úlceras de decúbito, dis
tante dafamilia, presoa um ambiente hostil
e, muitas uezes, até com momentos de luci
dez. É muito contradit ário essa coisa do re

gime da UTI, dopaciente terminal, eu penso
assim: se eu tivesse muito dinbeiro, eu cons
truiria uma estrutura filantrópica para do
entes terminais, porque eu já vivi isso na
minba pele de dar. (particular 1)

Há muitas razñes parasefugir dessa coisa que é enca

rar a morte, calmamente. Urna das mais importantes é que,
hoje em dia, morrer é triste demais, sob vários aspectos,
sobretudo é muito solítário muito mecánico e desumano!'.

Os profissionais de saúde váo apreendendo no seu
día-a-día que a do1', o sofrimento nao sao apenas sinais/

sintomas e a morte nao se traduz cmsimplesmente a mais
urna declaracáo de óbito. Ao se perceberem dassuas con-



dícóes humanas, vivenciam momentos nesse cotidiano de

trabalho que os afetam e lhes provocam outros sentimen
tos como ínseguranca, incapacidade, constrangimento,
impotencia, sofrimento e dor!'.

Tem determinados pacientes que a gente se
apega mais. Agente trata deles b áalgum tem
po, a gente cria aquele carinbo e fica tnuito

triste quando essepaciente marre. Tem mitras
pacientes que a gente ve que realmente ele tá
numafase crítica, muito grave, e a gente ve
que ndo tempossibilidade terap éutica nenbu
ma dele uoltar; e ai agente fica até umpouco
(..) ndo digofeliz, mas, assim, tranq üilo, cer
tode que ele teve uma boa hora, quejá estaua
na hora dele ir, até mais conformado com a
morte dessa pessoa. (particular 2)

Afala acima transcrita aponta emdírecáo ao fato de

quea solídariedade coma dor do outro, proporciona uma
maneira devivenciar a tristeza e a perda, o queacorre pelo
processo de identíflcacáo. Esse relato demonstra o quáo

difícil é lídarcom a morte, mesmo quando ela é esperada.

Lidando com a morte do paciente

Embora o homem sejao único ser consciente de sua
mortal ídade e finitude, a sociedade capitalista, como toda a
suatecnologia, fazcom queos homens fiqueminconscientes
eprivadosdesuaprópriamorte,Ohospitaléum microcosmos

andeseresurnem,com multaclareza,osconfli tos consti tutivos
da socíedade ocídental, percebe-se que multasvezes o paci
ente nao sabecomo morrere o profissionaldasaúdeé inca
paz de lheexplicar o sentido da morte! ' ,

É difícil, masacredito que, naquele momen
to, algu ém querido partepara um descanso,
mesmo que distante dos entes queridos; mas
acboque uai existir sempre a certeza de que,
lá, de ande ele estiuer; ele estará olbandope
los seus. (público 1)

Nós procuramos agir como autodefesa, pro
cura ndo pensar muito 110 que está aconte
cendo, mas agente tamb ém procura agircom

Artigos Originais

bumanidade, se colocando no lugar dafa
milia, principalmente, porque aquele mo
mentoé muito difícilpara eles;entiio agente
pega aqui familiares se acabando de cborar;
que muitas vezes niio estava nem esperando
por aquiio; mas o certo é que oJato de estar
perdendo um ente querido, é muito difícil;
entiio a gente procura agir com bumanida
de, com carinbo com as pessoas que estüo
enuoluidas naquele momento. (público 3)

Apesar da 1l100te fazer parte da rotina dos servícos de
terapia intensiva, percebe-se, pelo relato das entrevistadas,

queatépor uma questáode autodefesa, há quem torca para
queas mortes acontecam no plantáo do outro. Desta forma,
nao é incomum o surgimento de várias reacóes, para negar

ou mesmo anular esse 1.11 acontecimento, seja pelo silencio
e vazio do leito, ou pelo ignorar do acontecimento.

Realmente, muitaspessoas jd morreram nos
meus plantáes e eu vejo assim; eu consigo
lidar, naturalmente, com essa parte da mor
te. Meus pacientes, com os quais eu trabalbo
atualmente, silo pacientes com c áncer; en
taojd é esperada amarte dessas pessoas ou
em langa prazo, ou em curto prazo; entao,
eu jd ienbo me preparando para isso. Bujd
sei quando o paciente estáperta de morrer;
eujd reconbeco isso, enuio eu ndo sofro com
isso; mas eu jd oioenciei morte de pacientes
em outros bospitais, ande eu trabalbaua an
tigamente, quando eu comecei a minba car
reira de enfermeira; eu tinba tristeza, ficaua
a noite lada pensando naquelapessoa, por
que é que morreu. Depois eu f ui me habitu
ando e boje me sinto uma pessoa fria, e111
relacáo {¡ mortedentro da UTI. (público 4)

Apartíc ípacáo dos enfermeiros, no morrer dos pa

cientes, afeta-os diretamente; ao exemplo do que ocorre

com o restante da equipe de saúde, estavivencia desperta
os mais diversos sentimentos. Asensacáo de impotencia
surgecomo decorréncía da educacáo mecanicista recebí

da. Atentativa frustrada de manutencáo da vida, através da
utílízacáo de recursos tecnológicos, acaba provocando

Rev. RENE. Fortaleza, v. 7, n, 1, p. 43-51, janJabril.2006



Artigos Origináis

estresse, emrazáo da responsabilidade assumida perante a

sociedade.
Omorrerdospacientes, de acordocom a análise da

fala acima, é percebido como um momento difícil , embo
ra mascarado pelafrieza quenadamais é, senáo a traducáo

do sentimento de impotencia e estresse.

Bu nao consigo lidar com essa realidade

nao; as palauras sao vas, mesmo porque a
dor da mor/e é uma d01: Bu costumo muito
dizer: a maior alegria é um filbo; a maior
dor, é a morte. Nao existe nada melbor do
que um filho e nao existe nadapior do que
a morte. Ninguém consegue conuiuer com
a morte, mesmo uocé trabalhando a sua
cabeca para isso. Mesmo de uma pessoa
estranba. Bume reporto assim, áquela ima
gem da Die/á. em que ela está com jesus
morto nos bracos. Bu acho que ali é o re
trato da do1', o retrato da morte, porque
uocé pegar um filbo morto, deue ser uma
coisa muito ruim, e el/ acbo que a dor nao
é um conforto; nao dd, eu nao sei conoiuer
com a morte. (particular 4)

ohomem nao tende a encarar abertamente seu fim
de vida na terra; só ocasionalmente, e com certo temor, é

quelancará umolharsobre a possibilidade de sua própria
morte'I.

Devería-se, por conseguinte, criar o hábito de pen
sar na morte e no morrer, de vez em quando, antes que se
tenha de enfrentar essaverdade, ainda na vida. Se nao for
assim, o diagnóstico de cáncer, por exemplo, cairánoseío
da familia, como urna oportunidade para lembrar, brutal
mente, do próprio fimo Portanto, pode até ser urna béncáo
aproveitar o tempo da doenca para refletír sobrea morte e
o morrer, emrelacáo a si mesmo, independentede o paci
ente encontrar a morte ou ter a vida prolongada'<

CONSIDERAC;OES FINAIS

Percebe-se, nodecorrerdeste estudo queo avancar
tecnológico é um fato e que a enfermagem tem acompa
nhado e enveredado pelo caminho dessa evolucáo. Todavia,
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as dífículdades pessoais no que concerne ao lidar com as
perdas, traduzidas na forma de morte, contínuam perenes,
mesmo quando já se tornam vísíveís as trilhas a seremse

guidas. O enfermeíro é o profissional que mais tempo

permanece ao lado do doente e, portante, carrega o pesado
fardo de vivenciar, de maneira muito próxima, a tristeza e
o medo de pacientes e familiares. Amorte, quando surge,
vern permeada por angústias que, muitas vezes, deíxam-se

revelar cm temores interiorizados.
Neste estudo, ao serem comparadas as opíníóes de 8

enfermeiros, nos quais 4 trabalham em ínstítutcóes públicas
4 em ínstítuícóes privadas, contrariando o que se esperava

encontrar, em termos deabordagens e percepcñes divergen
tes acerca dotema, atéporque esses profissionais lidam com
urna clientela diferenciada, no tocante a escolaridade e con
seqüente nivel decornpreensáo, veriíícou-sequeassignifica
eñes da morte nao se dííerencíam muito entre esses

profissionais, o queconduz a inferencia de queas díflculda
desrelacionadas aessetema podem advir devárias vertentes,
tais como: formacáo religiosa, formacáo moral, educacáo

famíliar e forrnacáo profissional desses enfermeiros.

De tal forma, acreditar nessas defesas, como infalí
veis, podese tornarumimpedimento paraqueo enfermei
roviva plenamente assuasangústias, seusmedos e receios,
como espectador assíduo que é de dores e sofrimentos di
ários. A~6es desse tipo colocam no profissional a falsa
máscara do fingir, nao sentir nada, quando, na realidade,

podeser verdadeira a dor quesente.
Constata-se com este trabalho, que nas UTI's, inde

pendentemente do luxo e da modernidade, ou mesmo do
nivel sócío-económíco de quem delas necessita, a aborda

gem da morte e do morrer nao se diferencia muito nas
opíníñes dos profissionais enfermeiros. Atentativa é sern

pre de que o paciente nao percebaa proximidade do seu
fim , racionalizada em cima do conceito de qualidade de
vida. A oportunidade vale para a colocacáo de que esse

conceito deveria vislumbrar urna morte consciente, desde
querespeitados oslimites dopróprio doente edesuafamilia.
Serve também para questionar se comessetipo de atítude,

o enfermeiro naoestarianegando parasi, a própriamorte,
justo por se deparar com o sentimento de impotencia?

De acordo com que as falas denotam, acredita-se
queas idéias aqui expostas possam ser transportadas para



as UT1's, de tal forma que as condícóes psicológicas de

trabalho nessas unidades sejam melhoradas favorecendo um
apoio emocional mais efetivo . Tern-se, bem arraigada na
consciencia, a crencade que a humanízacáoda morte e do
morrer permeia a boa resolucáo das dificuldades emocio
nais doenfermeiro, deforma talqueo paciente possa rece

ber o melhor desse profissional, que, incontestavelmente,
é o que maís tempo se dedica .10 seu cuidado.

Acredita-se assim, ser degrande valia a elaboracáo de
díscussóes maís acirradas a respeito damorte e domorrer, de
sorte que a coragem sefaca maís agucada noenfenneiro, para
oenfrentamento desuas próprías dores, podendo,apartir daí,

oferecer o rnelhor desi .10 paciente. Chega-se tamb érn acon
clusáo deque opreparo emocional dcsse profissional deve ser
um trabalho deeducacáo continuada,que vise a transcendencia

docuidar técnico etenha,como porto seguro, um cuidar com
pleto, perpassando o emocional do próprio doente. Isso se
toma importante, justo paraque esse profissional nao tenha

dcsculpas prontas, no momento em que for abordado pelo
paciente ou pela familia, para, simplcsmente partilhar seus
anseíos, dúvidas, medos e esperancas,

Ao final deste trabalho, sugere-se a críacáo, nasuni

dades hospitalares, de espacos que favorecam a formacáo

degrupos de reflexáo, formado por profissionais da saúde,
efetivamente com a partícípacáo dos(as) enfermeiros(as) ,
permitindo assim,queesses profíss íonaísconsigam expres
sal' e trabalhar todas as suasangústias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

l . Kamal TA. Amorte, o sobrenatural e a contínuacáo da

vida. In: Martins JS. Morte e os mortos na sociedade
brasileira. Sao Paulo: Hucitec; 1983. p.201-10.

Artigos Originais

2. Heidegger M. Ser e tempo. Petrópolis: Vozes; 1995.
3. Ministério da Saúde(BR).Conselho Nacional de Saúde.

Resolucáo 196/96. Sobre pesquisas envolvendo seres

humanos. Bioética 1996;4(2):10.
4. Marcílio ML. Amorte de nossos ancestrais. In: Martins

]S. AMorte e os mortos na sociedade brasileira. Sao

Paulo: Hucitec; 1983. p. 61-75.
5. Vall J, Silva SIL Metodologia do trabalho fundamentada

no método científico: opíníáo de enfermeiras e acadé

micas de enfermagem, Rev. RENE. Fortaleza, 2003 jan.!
jun; 4(1):56-62.

6. D'Assumpcáo EA. Os que partem os que ficam.

Petrópolis: Vozes; 1991.
7. Maranháo ]LS. O que é a morte. 4a ed. Sao Paulo:

Brasiliense;1992

8. Arantes JT. A vida além da morte. Galileu.

1998;87:72-81.
9. Shimizu HE, Guitierrez BAO. A partícípacáo de en

fermeiros na írnplantacáo e desenvolvimento de um
grupomultidisciplinal' de assísténcía a pacientes cró

nicos terminais. Rev Esc Enfermagem USP 1997;
31(2):251-8.

10. Kubler-Ross E. Sobre a morte e o morrer. Sao Paulo:

Martins Fontes; 1985.
11 . Martins EL, Alves RN, GodoySFG. Reac óes e sentímen

tos do profissional de enfermagem diante da morte.
Rev Bras Enfermagem 1999; 52(1):105-17.

12.0ba MDV, Tavares MSG, Olíveira MHP. Amorte me

dianteas representacées sociais dos profissionais de
saúde . Re v. Bras . Enferma gem 2002 jan.lfev;

55(1) :26-30.
13. Kovács MJ. Morte e desenvolvimento humano. 2a ed.

Sao Paulo: Casa do Psicólogo; 1992.

R ECEBIDO: 14/06/04

A CEITO: 08/09/05

Rev. RENE. Fortaleza, v. 7, n. 1, p. 43-51, janJabril.2006 ID


