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RESUMO 

FONSECA, Paula Isabella Marujo Nunes da.  Emoções vivenciadas pela equipe 
multiprofissional de uma central de transplantes na entrevista familiar. Mestrado 
(Dissertação). Orientadora: Dr.ª Cláudia Mara de Melo Tavares. Niterói: Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense/ UFF. 
 
Estudo trata das emoções vivenciadas pelas equipes multiprofissionais da Central de 
Transplantes do estado do Rio de Janeiro na entrevista familiar para doação de órgão(s). 
Após certificação do quadro de morte encefálica, os profissionais da Central de 
Transplantes buscam comunicação com os familiares sobre o diagnóstico final do 
potencial doador através da entrevista familiar, momento que envolve grande carga 
emocional. Diante disso objetivou-se: Caracterizar as emoções vivenciadas pelos 
profissionais de saúde na entrevista familiar para doação de órgão(s); Analisar o manejo 
das emoções vivenciadas por estes profissionais na entrevista familiar; e, Discutir 
medidas para educação emocional dos profissionais entrevistadores. O método utilizado 
foi da abordagem qualitativa, sendo o estudo do tipo descritivo- interpretativo. Como 
técnica de pesquisa para coleta dos dados dos 24 sujeitos, acontecida entre jan/maio de 
2012, foi aplicado questionário sócio cultural, seguido de entrevista semi estruturada, e 
posteriormente foram coletados os dados expressivos através da Técnica da Imaginação 
Ativa proposta por C.G. Jung. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética do 
HUAP/UFF, onde obteve aprovação sob o nº321/11, respeitando a Resolução 466/2012 
que trata de pesquisas com seres humanos. Resultados. Dados sócio-culturais: a maioria 
dos sujeitos são do sexo feminino, possuem média etária de 38,7 anos; 12 
coordenadores atuam na instituição entre 2 e 3 anos, e somente 4 desenvolvem esta 
atividade há mais de 10 anos, sendo estes últimos servidores de vínculo estatutário; 23 
destes profissionais possuem outro vínculo empregatício com cargas horárias que 
variam de 20h à 72,5h/semanais; e, 17 destes profissionais são enfermeiros. Dados da 
entrevista principal: observou-se grande dificuldade dos sujeitos em caracterizarem suas 
emoções, as tendo representado de outras maneiras, através de sentimentos, impressões, 
ações e até sinais físicos. Os sujeitos que rememoraram suas lembranças emocionais 
relacionadas às situações difíceis vivenciadas na entrevista familiar identificaram: raiva, 
medo, tristeza e amor. Em relação às características de emoções, surgiram: pavor, 
nervosismo e angústia (característica do Medo); e, irritação (característica da Raiva); 
felicidade (característica emocional da Alegria) e satisfação (característica emocional do 
Prazer). Em relação ao manejo das emoções emergiram: a questão do choro como meio 
de enfrentamento/alívio; A empatia e suas conseqüências emocionais; e, A projeção do 
que está por vir, que representam as projeções situacionais que geram benefícios para si 
ou para os outros. Dados da produção expressiva evidenciaram que através de símbolos 
culturais como lágrimas, sol e o coração, os sujeitos que não conseguiram assumir ou 
reconhecer suas emoções ao longo dos depoimentos, conseguiram expor o que lhes 
afetam na entrevista familiar. Discute-se como meio de educação emocional, um serviço 
de suporte emocional para que se trabalhe o autoconhecimento dos sujeitos afim de que 
estes identifiquem através deste processo as melhores medidas para enfrentarem as 
situações difíceis. Conclui-se que investir no autoconhecimento dos sujeitos pode lhes 
proporcionar mais qualidade no trabalho e na vida pessoal amortizando os danos a sua 
saúde mental. 
 

Palavras-chave: emoções manifestas, pessoal de saúde, transplantes, enfermagem. 

 



viii 

 

ABSTRACT 
 
FONSECA, Paula Isabella Marujo Nunes da. Emotions experienced by the 
professional staff of a transplant center in the family interview. Master degree 
(Dissertation). Adviser: Dr Cláudia Mara de Melo Tavares. Niterói: Nursing School 
Aurora de Afonso Costa, Federal Fluminense University / UFF, 2013. 
 
It treats about a study of emotions experienced by multidisciplinary teams of Transplant 
Center of the State of Rio de Janeiro in the family interview for organ donation (s). 
After certification of brain death, the professionals at the Transplant Center seek 
communication with family members about the final diagnosis of the potential donor 
through family interview, moment that involving a big emotionally charged. Therefore 
this study aimed to: characterize the emotions experienced by health professionals in 
family interview for Organ Donation(s); Analyze the management of emotions 
experienced by these professionals in the family interview; and Discuss measures for 
emotional education for the interviewers. The method used was the qualitative 
approach, and the study is descriptive-interpretative type . As a research technique to 
collect data from 24 subjects, between Jan / May 2012, was used a sociocultural survey, 
followed by semi -structured interview. Subsequently was applied the Active 
Imagination Technique proposed by CG Jung. The study was submitted to the Ethics 
Committee of the HUAP / UFF , which was approved under No. 321/11 , subject to 
Resolution 466/2012 which deals with human research . Results. Socio- cultural data : 
most subjects are female , have an average age of 38.7 years, 12 coordinators working 
in the institution between 2 and 3 years, and only 4 developed this activity for more than 
10 years, the latter being servers statutory bond; 23 of these professionals have other 
employment with workloads ranging from 20h to 72.5h/week , and 17 of these 
professionals are nurses. Data from the main interview: there was great difficulty in 
characterizing subjects of their emotions, and represented in other ways, through 
feelings, impressions, actions and even physical signs. Subjects who recalled their 
emotional memories related to difficult situations experienced in family interview 
identified: anger, fear , sadness and love . Regarding the characteristics of emotions 
emerged: fear , nervousness and anxiety (characteristic of Fear ), and irritation ( 
characteristic of Anger), happiness (emotional characteristic of Joy) and satisfaction 
(emotional characteristic of Pleasure). Regarding the management of emotions emerged: 
the issue of crying as a means of coping/relief; Empathy and its emotional 
consequences, and the projection of what is to come , representing the situational 
projections that generate benefits for themselves or others. Data showed that the 
impressive output through cultural symbols such as tears, sun and heart, the subjects 
who failed to assume or acknowledge their emotions over the testimony, managed to 
expose that affect them in the family interview . It is discussed as a means of emotional 
education , a service of emotional support in order to work the self-knowledge of the 
subject in order that through this process they identify the best measures to cope with 
difficult situations. Conclusion: Invest in self-knowledge for the subjects can provide 
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them with better quality in work and personal life amortizing damage in your mental 
health. 
 

Key words: Expressed emotion , health personnel , transplants , nursing.
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Artista: Ana Cortez
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Apresentação do Tema 

 

Este estudo tem como objeto o manejo das emoções vividas pela equipe 

multiprofissional que realiza a casa entrevista familiar para doação de órgãos. Abarca 

com isso, a área de saúde mental inserida no campo dos transplantes de órgãos. 

 Embora sejam áreas que compõem o Sistema Único de Saúde e promovam 

grande impacto na produção de saúde e vida de muitos indivíduos, tendo indiscutível 

importância para a população, historicamente, ambas são marcadas pela falta de 

recursos financeiros e de profissionais capacitados (LABOISSIÈRE, 2011).  

A área de transplantes galgou - e continua a fazer isso - ao longo de sua 

trajetória, feitos surpreendentes que mexem com o imaginário das pessoas. A história 

mesmo reforça este argumento desde o Séc. XII, em que há relatos de um primeiro 

“transplante” realizado por São Cosme e São Damião ao aparecerem em sonho para um 

sacristão branco de uma igreja na Sicília, trazendo consigo alguns instrumentos de ferro 

e ungüentos para operar uma de suas pernas que havia sofrido gangrena, e posterior 

amputação. São Cosme e São Damião então, teriam ido a um cemitério buscar um novo 

órgão de um etíope negro que acabara de morrer.  Após o implante da nova perna de cor 

diferente, o sacristão acordou e não sentiu dores e nem traços de suas feridas. Enquanto 

que no túmulo do etíope, fora observada sua perna cortada e a perna do sacristão lá 

depositada, para surpresa dos locais (PROGRAMA ESTADUAL DE 

TRANSPLANTES, 2011). 

Certamente não é somente a surpresa que compõe o leque de sensações que 

estão embutidas nesta área. Segundo estudo, transplantes de órgãos e tecidos 

representam para pessoas que pensam em ser doadoras, um meio de salvar vida, ajudar 

o próximo e doar vida. Sendo ainda para muitas famílias receptoras, fonte de esperança 

da manutenção da vida, ou ainda de renovação (COELHO, 2007). 

À exemplo das expectativas geradas desde as primeiras cirurgias, o primeiro 

transplante renal - realizado em Boston, em 1954 - foi de um homem para seu irmão 

gêmeo. Imaginemos a ansiedade vivenciada por estes familiares e a equipe envolvida 

em todo este processo, frente ao incerto e o novo - já que este fora o primeiro 

transplante bem sucedido no mundo (BRAGANÇA, [s.d]).  
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Ratifico o “imaginemos”, pois estudos que envolvam emoções e transplantes 

possuem grande lacuna a ser preenchida, principalmente no que concerne a produção 

científica nacional.  

Portanto, levando isso em consideração, somado a minha experiência enquanto 

profissional de saúde especialista em saúde mental e atuante como coordenadora 

avançada em transplantes na Central de Transplantes do Estado do Rio de Janeiro, 

pensei em desenvolver um trabalho que abarcasse minhas áreas de conhecimento e que 

corroborasse diretamente para a construção de novos saberes nesta direção, com o 

objetivo-fim de subsidiar aqueles que diariamente auxiliam na (re)construção de tantas 

famílias: a equipe multiprofissional que gerencia e lida com a totalidade do processo da 

doação e transplante de órgãos. 

   

 

Quando percebi (motivação) 

 

Iniciei minhas atividades na Central de Transplantes do estado do Rio de Janeiro 

em agosto de 2009, após ter passado em concurso público de vínculo temporário. 

À época um grande grupo de novos profissionais, maioria enfermeiros, que 

atuavam em diferentes áreas como saúde da mulher, saúde pública, saúde mental (a 

minha) entre outras, ingressaram na instituição, o que levou a uma renovação e 

significativa ampliação do quadro de efetivos, que antes era composto por poucos 

profissionais estatutários e de cooperativas. 

Por conta de tantos novos funcionários, logo participamos de um curso de 

imersão no fim de 2009, que nos formou em Coordenadores em Transplantes. Após esta 

primeira capacitação, então, de fato estaríamos aptos ao trabalho que nos aguardava na 

Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO) do Rio de 

Janeiro. 

Ao passo que nossa experiência com os casos de notificação de morte encefálica 

ia crescendo, cada vez mais e melhor eu ia conhecendo os passos, os processos, os 

profissionais envolvidos em tantas fases para que a doação e o transplante em si de 

dessem.  

Ainda em 2010 tivemos mais capacitações, oferecidas pelo reconhecido e 

respeitado Hospital Albert Einstein, que trazia especialistas da Espanha, país destaque 

em transplantes no cenário mundial, que ministravam cursos sobre Comunicação de Má 
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Notícia, sobre Entrevista Familiar, cursos trazendo atualizações sobre os patamares de 

doações e transplantes em nível nacional e internacional, tudo para que conhecêssemos 

em que campo estávamos atuando. 

Em meados de 2010 participamos do Transplant Procurement Management 

(TPM), curso de imersão que contou com a participação de Marti Manyalich, diretor do 

projeto TPM, reconhecido mundialmente pelo trabalho e resultados alcançados com sua 

equipe na Espanha. Além da parte teórica, o curso mostrou através de estudos de caso 

como deveríamos manter nossa conduta em diferentes situações, que foram: a 

identificação do possível doador em um ambiente criado como se fosse um hospital; o 

gerenciamento que uma CNCDO faz do processo de doação e transplantes; a entrevista 

familiar, com grupos tendo que interpretar parentes e profissionais em situações de 

difícil aceitação e/ou compreensão familiar; e ainda outro momento somente de 

manutenção do potencial doador. Com isso nos formamos em Coordenadores 

Avançados em Transplantes, pela Univeristat de Barcelona. 

No segundo semestre de 2010 fui convidada para participar do grupo de 

“Comunicação de Más Notícias” promovido pelo INCA em parceria com o Ministério 

da Saúde. O grupo, que contava com duas moderadoras das conversas, utilizava a 

metodologia Balint-Paidéia, que conjuga a abordagem da afetação mútua na 

comunicação entre profissionais e pacientes ou familiares e a co-responsabilidade dos 

diferentes profissionais na análise de uma situação difícil (HUMANIZAÇÃO, 2011).  

No desenrolar das rodas de conversa claramente podíamos observar que quem 

cuida também se afeta, se envolve naquela história do ser cuidado, ou seja, de algum 

modo também vivencia uma emoção junto com o paciente, uma peça-chave denominada 

“cuidado com o cuidador” emergiu para mim. E, neste contexto pude perceber com 

muito mais clareza, que nós da Central de Transplantes passávamos (e passamos) por 

tantas situações difíceis, como a entrevista familiar e não tínhamos (e até então não 

temos) um momento de conversa, de desabafo, de troca com alguém, algum profissional 

que nos ajude a dar conta, a saber, lidar melhor com tantas emoções advindas de 

situações difíceis. Percebi que nós cuidadores, não estávamos sendo cuidados. 

Inserida neste contexto, logo ao fim de 2010 e do curso de “Comunicação de 

Más Notícias” surgiu um caso ocorrido em um hospital público de emergência aberta, 

onde segui com outra enfermeira, para realizar uma entrevista para doação de órgãos de 

uma família que perdera um menino de sete anos por traumatismo crânio encefálico 
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(TCE) em atropelamento, pois este havia saído de casa de bicicleta sem permissão da 

avó.  

A partir daqui, destaco que a enfermeira que me acompanhava, também possuía 

um filho que na época, tinha a mesma idade, e que vivia nas mesmas condições, sob 

responsabilidade da avó. Ao chegarmos ao local, o menino havia acabado de realizar 

um Doppler transcraniano - método não-invasivo, que utiliza a técnica do ultra-som 

para medir indiretamente o fluxo nas porções proximais das principais artérias 

intracranianas ( pertencentes ao polígono de Willis), oferecendo informações dinâmicas 

da circulação cerebral - que indicou fluxo residual em artérias intracranianas  

(ZÉTOLA, 2006). Ao sermos informadas deste resultado fomos conversar com a mãe e 

a tia que aguardavam nosso parecer. Logo ao saber da situação, por questões religiosas, 

a família apostou em um milagre, passando a não considerar mais a possibilidade de 

doação.  

Após a entrevista difícil, voltamos para o local onde se encontrava o menino por 

solicitação da enfermeira que me acompanhava. Ao encontrar a criança ao leito, a 

profissional que estava comigo, chegou aos pés do ouvido do menino e lhe falou: “Por 

que você não obedeceu a sua avó? Você está vendo o que aconteceu, meu Deus, porque 

você fez isso, meu filho? Por quê?” 

Olhar aquela cena para mim acabou sendo mais impactante do que a própria 

reação familiar neste caso, já que o esperado é que haja dificuldade em entrevistas 

familiares em situação de perda tão drástica, principalmente em se tratando de criança. 

No entanto, a reação de minha parceira de equipe me chocou, pois ela se remeteu àquela 

criança como fosse seu próprio filho. Tendo em vista o mal estar que se instalou em 

ambas por toda aquela situação, procurei ajudá-la, no sentido de diminuir sua angústia 

visível, oferecendo meu celular. Com isso ela ligou para seu filho, e  ordenou em voz 

muito ativa e preocupada: “Não saia de casa hoje! Não saia para nada, fique aí até eu 

chegar!”. 

Diante desta situação, todo o conteúdo que aprendi no último curso que fizera 

emergiu novamente, as peças antes desconexas começaram a se juntar, e novas peças 

iam surgindo. Então comecei a me questionar sobre nosso desconhecimento a respeito 

das emoções no momento da entrevista familiar, sobre o despreparo emocional para 

lidar com situações, principalmente aquelas que guardam semelhança com algum traço 

de nossas realidades. Perguntei a mim mesma, qual seria uma forma de nos prepararmos 
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melhor para podermos enfrentar situações que tanto demandam de nossas reservas 

emocionais?   

 

Problema, Justificativa e Relevância 

 

Neste contexto, entendo que o problema está na falta de um suporte emocional 

para os profissionais que atuam na gerência do processo de doação e transplante e 

realizam entrevistas familiares, pois não há estabelecido acompanhamento ou qualquer 

tipo de dispositivo que auxilie estes profissionais a equilibrarem suas demandas 

emocionais vividas neste trabalho, principalmente nas entrevistas familiares. 

 A partir deste start comecei a observar mais de perto os comportamentos, os 

discursos, as reações das pessoas, e minhas próprias estratégias de enfretamento nas 

situações difíceis. Conversas informais com colegas de diferentes formações me 

mostravam que todos eles de alguma maneira se afetam, e também de alguma maneira 

usam de suas reservas emocionais para lidarem melhor com tudo isso. 

 Diante da constatação informal destas vivências e por minhas experiências, 

portanto, justifica-se o estudo.  

Em relação à relevância, podemos observar um crescimento contínuo na taxa de 

doação e transplantes no país desde 2007 - onde tínhamos 6,2 doadores efetivos pmpi - 

até então. Dados de 2011 confirmam que são quase 11 doadores efetivos por milhão de 

habitantes (10,7 doadores pmp) no final do referido ano, traduzindo um crescimento de 

pouco mais de 40% no número de doações com retirada de órgãos (GARCIA, 2010; 

ABTO/RBT, 2007; 2011).  Esta tendência também atingiu o estado do Rio de Janeiro, 

que de 4,4 doadores efetivos pmp em 2009 passou a 7,6 em 2011 (GARCIA, 2009; 

ABTO/RBT, 2011).  

Atrelado a esta elevação nos números de doadores está, conseqüentemente, o 

aumento da realização de entrevistas familiares para a doação de órgãos e tecidos, 

situação que envolve diretamente os profissionais que trabalham com esta atividade. A 

crescente no número de doadores os leva cada vez mais a terem que se confrontar com 

as emoções vivenciadas nas abordagens familiares, exigindo mais de sua saúde mental  

e por sua vez, que cada vez mais estejam bem preparados para realizarem as 

abordagens. 

                                                           
i
 pmp – unidade de medida que indica por milhão de população.  
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Investigou-se através de revisão integrativa textos que porventura tratassem 

sobre a temática abordada, na qual foram utilizados os termos “emoções, pessoal de 

saúde, entrevista e doação de órgãos”, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas bases 

Lilacs, Medline e Scielo; nas as bibliotecas virtuais de cinco universidades federais da 

região Sul do país – UFRGS, UFSC, UFPR, UFSM, UFCSPA; e nas bibliotecas virtuais 

de quatro universidades federais do estado de São Paulo – USP, UNIFESP, UNICAMP 

e USFCAR. A escolha de tais localidades, em específico, é justificada por estas se 

destacarem no cenário de transplantes no Brasil, segundo o Registro Brasileiro de 

Transplantes representado pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a 

ABTO, assim como afirma Garcia (2009).  

À revisão, foram identificados 24 textos aderentes ao tema sendo: nove foram 

artigos originais, dois foram artigos de revisão, oito foram dissertações de mestrado, 

quatro foram teses de doutorado e um foi carta ao editor. 

Pesquisou-se também artigos no Jornal Brasileiro de Transplantes (JBT)ii,  

produção da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO) destinada  

publicação de artigos da área de transplante e especialidades afins, escritos em 

português, inglês ou espanhol. Encontrou-se com os termos de busca: “emoções” duas    

produções em dois mil e oito, e uma em dois mil e sete que não tratam do assunto aqui 

pretendido; “emoções manifestas” e não foi identificada produção científica;  também 

“prática profissional” onde foi encontrado um artigo que também não abarca o objeto 

deste estudo. 

 Diante do resultado das investigações, em que não foram encontrados nos 

principais meios de produção científica textos que discutam sobre o tema aqui 

pretendido, entende-se que a realização do estudo é de significativa relevância teórica. 

Entende-se ainda que com a realização deste, ampliar-se-á a produção técnico-científica 

a respeito à saúde mental dos profissionais que atuam no processo de doação de órgãos, 

tendo como conseqüência além do aprofundamento acerca do assunto in voga, a 

ampliação desta discussão. 

Ressalta-se que os conhecimentos gerados por este estudo poderão ser utilizados 

principalmente pelas equipes de Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de 

                                                           
ii
 Foram consideradas para fins deste estudo as seguintes edições do JBT disponíveis para não 

assinantes: JBT vol. 7 n. 4 out/dez - 2004; JBT vol. 8 n. 1,2,3 e 4 - 2005; JBT vol. 9 n. 1, 2, 3 e 4 - 2006; JBT 

vol. 10 n. 1, 2 e 4 - 2007; JBT vol. 11 n. 1, 2, 3 e 4 - 2008; JBT vol. 12 n. 1 e 2 - 2009. Não tendo sido 

pesquisados, portanto as seguintes edições por serem restritas a assinantes: JBT vol. 10 n. 3 jul/set 2007 

e JBT vol. 12 n. 3 jul/set 2009. 
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Órgãos (CNCDO) presentes em vinte e dois dos vinte e seis estados de nosso país, 

configurando desta forma, grande possibilidade de aderência regional e social.  

 

 

 Questões Norteadoras 

 

 Com isso, norteiam o estudo as seguintes questões: Quais são as emoções 

vivenciadas pelos profissionais que realizam a entrevista familiar para doação de 

órgão(s)? Como os profissionais que realizam a entrevista familiar manejam as emoções 

vividas na entrevista familiar? Que medidas podem ser apontadas para educação 

emocional dos profissionais entrevistadores? 

 

 

 Objetivos 

 

Desta maneira, o objetivo geral do estudo é “conhecer as emoções vivenciadas 

na entrevista familiar para doação de órgão(s) pelas equipes multiprofissionais de uma 

Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), evidenciando a 

forma com que estes profissionais manejam tais emoções.” 

Os objetivos específicos são: Caracterizar as emoções vivenciadas pelos 

profissionais de saúde na entrevista familiar para doação de órgão(s); Analisar o manejo 

das emoções vivenciadas pelos profissionais na entrevista familiar; e, Discutir meios 

para educação emocional dos profissionais entrevistadores. 
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Fonte: www.google.com.br/imagens 

 

 

 

 

“Não fique triste quando ninguém notar o que fez de bom.  

Afinal... 

O sol faz um enorme espetáculo ao nascer,  

e mesmo assim, a maioria de nós continua dormindo.” 

 

 

Charles Chaplin 
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CAPÍTULO 1 – A doação de órgão(s): quem são seus atores? Como funciona? 

 

Neste capítulo serão identificados os atores envolvidos na doação de órgão(s), 

sendo esclarecidas suas funções, locais de atuação e os tipos de profissionais com os 

quais contam. Explica-se também o processo da doação de órgãos, ou seja, explanam-se 

suas etapas, as leis e a resolução que os regem, conformando a legalidade de todos os 

passos deste processo.  

 

1.1 A CNCDO e o processo de doação de órgãos e tecidos 

 

As Centrais de Notificação Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO) são o 

ponto de início do processo de doação a partir da notificação de morte encefálica 

realizada por hospitais notificadores, que podem ser públicos, privados ou filantrópicos.  

São responsáveis também, por concluir o processo de distribuição dos órgãos e tecidos 

obtidos para transplante. Com isso, o serviço de coordenação oferecido por uma 

CNCDO tem duas funções primordiais: o de servir de suporte a todo processo de 

doação/transplante; e de responsabilizar-se pelo trabalho de distribuição dos órgãos e 

tecidos (NETO, 2012).  

As CNCDO surgiram a partir da aprovação do Regulamento Técnico de 

Transplantes, em agosto de 1998, onde o Ministério da Saúde desenvolveu em parceria 

com as Secretarias Estaduais de Saúde, esforços no sentido de implantar nos estados as 

Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), também 

chamadas de Centrais Estaduais de Transplantes. Até outubro de 2002, foram 

implantadas 22 (estaduais) dentre elas a do Rio de Janeiro e (10) Centrais Regionais em 

todo país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, [s.d]). 

A CNCDO/RJ é composta por equipe multiprofissional de assistentes sociais, 

médicos, psicólogos, e enfermeiros – que se configuram como maioria dos profissionais 

- que trabalham em plantões fixos de 24 horas, 7 dias por semana. Possui em cada dia 

da semana de (3) a (5) profissionais para atender a demanda de notificações de morte 

encefálica.   

A atuação da CNCDO/RJ envolve, dentre outras funções como recebimento das 

inscrições e armazenamento de dados dos receptores, a coordenação de doação, 
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captação e transplante. O processo de doação envolve etapas que devem ser respeitadas 

em seu tempo, pois é a partir de cada resultado obtido em cada uma delas, é que se 

poderá avançar no caso em questão. Estas etapasiii, que são complexas, se constituem 

em termos gerais de:  

• Doação: para ocorrer a doação é preciso primeiro a realização da 

notificação da suspeita de morte encefálica (ME). Em seguida será aberto 

o protocolo para avaliação de ME, a ser realizado por hospitais 

notificadores. Após o recebimento da notificação e tendo sido confirmada 

a morte encefálica ao fechamento do protocolo, a equipe da CNCDO se 

dirige ao hospital onde se encontra o potencial doador iv para realizar a 

entrevista familiar, que objetiva esclarecer para os familiares o que 

significa a morte encefálica, e posteriormente, abordar para doação de 

órgão(s) e tecido(s). 

 

É importante ressaltar que o protocolo de avaliação de morte encefálica é 

previsto pela Resolução nº 1.480 de 1997 do Conselho Federal de Medicina, que resolve 

em seu Art. 1º que a morte encefálica será caracterizada através da realização de exames 

clínicos complementares durante intervalos de tempo variáveis, próprios para 

determinadas faixas etárias. Tais exames compreendem duas avaliações clínicas, 

dispostas no Art. 4º, em que devem ser observados os seguintes parâmetros clínicos: 

coma aperceptivo com ausência de atividade motora supra-espinal e apnéia 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1997). 

Art. 5º. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas 
necessárias para a caracterização da morte encefálica serão definidos 
por faixa etária, conforme abaixo especificado: 
a) de 7 dias a 2 meses incompletos - 48 horas 
b) de 2 meses a 1 ano incompleto - 24 horas 
c) de 1 ano a 2 anos incompletos - 12 horas 
d) acima de 2 anos - 6 horas 
 

 

                                                           
iii Divisão didática criada pela autora. 
iv
  Pessoa em morte encefálica sem contra-indicação prévia conhecida para doação de órgãos e tecidos 

(NOTHEN, 2004). 
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Somado aos dois exames clínicos - que devem ser realizados sempre por dois 

médicos diferentes, sendo um deles neurologista ou por dois neurologistas diferentes - o  

protocolo deve contar ainda com a realização de um exame complementar que varia de 

acordo com a faixa etária do possível doador, assim como explicitam os artigos abaixo: 

Art. 6º. Os exames complementares a serem observados para 
constatação de morte encefálica deverão demonstrar de forma 
inequívoca: 
a) ausência de atividade elétrica cerebral ou, 
b) ausência de atividade metabólica cerebral ou, 
c) ausência de perfusão sangüínea cerebral. 
 

Art. 7º. Os exames complementares serão utilizados por faixa etária, 
conforme abaixo especificado: 
a) acima de 2 anos - um dos exames citados no Art. 6º, alíneas "a", "b" 
e "c"; 
b) de 1 a 2 anos incompletos: um dos exames citados no Art. 6º , 
alíneas "a", "b" e "c". Quando optar-se por eletroencefalograma, serão 
necessários 2 exames com intervalo de 12 horas entre um e outro; 
c) de 2 meses a 1 ano incompleto - 2 eletroencefalogramas com 
intervalo de 24 horas entre um e outro; 
d) de 7 dias a 2 meses incompletos - 2 eletroencefalogramas com 
intervalo de 48 horas entre um e outro.pretende investigar mais 
profundamente a etapa da doação, onde são realizadas as entrevistas 
familiares pelos profissionais de saúde da CNCDO (CONSELHO 
FEDERAL DE MEDICINA, 1997). 

 

•  Captação: em obtida autorização familiar para doação, colhe-se a 

sorologia do potencial doador e após o recebimento dos resultados, gera-

se um ranking por compatibilidade. Após isso, contata-se a equipe 

transplantadora do possível receptor mais compatível, e obtendo o “OK” 

da equipe, esta se dirige ao hospital onde se encontra agora o doador para 

realizar a captação do órgão(s). 

 

• Transplante: ao fim da cirurgia de captação a equipe transplantadora 

entra em contato com a equipe da CNCDO que transporta o(s) órgão(s) 

para unidade hospitalar onde o receptor está cadastrado, e onde se 

realizará o transplante.  

Em situações denominadas “Urgência Zero” ou “Priorização” a portaria nº 2.600 

de 21 de outubro de 2009 dispõe que: 
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Art. 43. Na ocorrência de um potencial receptor em condições clínicas de 
urgência para a realização do transplante, o estabelecimento de saúde ou 
equipes especializadas, deve comunicar à CNCDO, por meio formal, 
mediante aviso de recebimento, que autorize a precedência do paciente em 
relação Lista Única do Sistema Informatizado de Gerenciamento (SIG). 

 

 

Este é mais um motivo para a realização das buscas ativas nos principais hospitais de 

grande porte da cidade, para possível localização de casos de morte encefálica e famílias 

doadoras. 
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 Fonte: www.google.com.br/imagens 

 

 

 

 

         “O que encanta ou 

arrebata não é dizível...” 

 

Autor desconhecido 
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CAPÍTULO 2 - A entrevista familiar para doação de órgãos 

 

Neste capítulo nos aprofundaremos na entrevista familiar. Será discutido seu 

conceito, quem a realiza na CNCDORJ e quem pode realizar em caso de esta ser feita 

em uma unidade hospitalar, como se preconiza o ambiente em que ela deve acontecer, 

com quantas etapas conta para ser executada, e ainda quem são as pessoas que podem 

autorizar a doação no momento da entrevista. Os dois tópicos finais tratam: da negação 

da morte encefálica ou morte cerebral tanto por parte de familiares como também dos 

profissionais de saúde que estão envolvidos neste contexto; e da questão do luto 

presente na entrevista. 

 

2.1 Conceito 

 

Ao passo que o protocolo para avaliação de morte encefálica é finalizado e se 

confirma a morte cerebral do potencial doador, a equipe de coordenadores de 

transplantes tem sinal verde para realizar a entrevista familiar.  

Esta é entendida como sendo uma reunião entre os familiares do potencial 

doador e um ou mais profissionais Coordenadores de Transplantes, a fim de obter o 

consentimento para a doação dos órgãos e tecidos (SILVA, [s.d]). 

A entrevista familiar também é definida como uma reunião entre os familiares 

do potencial doador e um ou mais profissionais da equipe de captação, ou outro 

profissional treinado, a fim de obter o consentimento à doação (SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO apud SANTOS, 2010). 

Como atuante neste processo compreendo a entrevista familiar como uma 

reunião na qual estão presentes parentes e algumas vezes amigos próximos do potencial 

doador, somado a um (ou mais) profissional membro da CIHDOTT (Comissão 

Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes ou da CNCDO com 

dois grandes objetivos: de esclarecer o que é a morte encefálica a qualquer tipo de 

família (nível social, educacional e econômico), e de oferecer a opção da doação de 

órgão(s) e tecido(s).  

Segue nesta direção o objetivo da entrevista familiar proposto pelo Manual do 

Coordenador de Doação que declara: 
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O objetivo da entrevista familiar é garantir que os familiares e amigos 
entendam a morte cerebral, tentem identificar a vontade do falecido, 
esclareçam dúvidas sobre os processos [que envolvem] a doação e 
transplante, avaliando simultaneamente o risco biológico da doação e 
dando em contrapartida apoio emocional e psicológico (PROGRAMA 
AVANÇADO EM COORDENAÇÃO DE DOAÇÃO/TRANSPLANTE, 
2007, p.118). 
 

 

2.2 Quem pode autorizar a doação na entrevista? 

 

A partir da publicação da lei nº 10.211 de 23 de março 2011, definiu-se que o 

consentimento informado representaria a manifestação em favor da doação. Esta mesma 

lei também resolve que a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas 

falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica, dependerá da autorização do 

cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida à linha sucessória, reta ou colateral, até o 

segundo grau inclusive, firmada em documento subscrito por duas testemunhas 

presentes à verificação da morte (SILVA, [s.d]).  

Isto significa em termos práticos que, se o potencial doador é casado, que marido 

ou esposa poderão assinar a autorização para doação de órgão(s) e tecido(s); caso o 

potencial doador seja solteiro e maior de idade, quem poderá autorizar a doação será pai 

ou mãe, ou irmãos; caso seja menor somente pai e mãe, ou responsáveis legais podem 

autorizar a doação; já se o potencial doador for amasiado o(a) companheiro(a) poderá 

autorizar a doação desde que tenham vida conjugal comprovada por mais de cinco anos 

(ROZA, [s.d]). 

 

2.3 Quem realiza e quem deve realizar 

 

No estado do Rio de Janeiro, os profissionais que realizam a entrevista, na 

grande maioria das vezes, pertencem à Central de Transplantes. A abordagem à família 

pode ser feita por um enfermeiro, médico, psicólogo ou assistente social, desde que esse 

profissional esteja capacitado para isso. 

Salvo em alguns casos, os profissionais que fazem parte da CIHDOTT instalada 

em alguns hospitais notificadores, são quem realizam esta abordagem.  



17 

 

 

 

As CIHDOTT estão previstas na Portaria Ministerial nº 905/GM de 16 de agosto 

de 2000, que resolve estabelecer a obrigatoriedade da existência e efetivo 

funcionamento de Comissão Intra-hospitalar de Transplantes para integrar o rol das 

exigências para cadastramento de Unidades de Tratamento Intensivo do tipo II e III. A 

portaria traz ainda que a Comissão deverá ser composta por, no mínimo, 03 (três) 

membros integrantes de seu corpo funcional, dentre os quais 01 (um) designado como 

Coordenador Intra-hospitalar de Transplantes. Dentre suas atribuições, está a articulação 

com a respectiva Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos, sob cuja 

coordenação esteja, possibilitando o adequado fluxo de informações (BRASIL, 2000). 

Devem realizar a entrevista familiar somente profissionais capacitados, de 

preferência em Comunicação de Más Notícias, assim como recomenda a literatura 

espanhola: 

 

As equipes entrevistadas consideram que a formação em comunicação 
de más notícias é fundamental. Se, em circunstâncias excepcionais, o 
médico não tem essa formação, a equipe de coordenação deve 
preparar cuidadosamente a abordagem à família, a informação que 
dará e a forma de comunicá-la.  
 
[...] É muito importante que as pessoas que participam da entrevista 
tenham formação específica para os papéis que assumem. Esses 
envolvem uma dificuldade elevada e requerem atitudes específicas 
(ONT, 2011, p.57 traduzido) 

 

 

A mesma publicação traz ainda que as equipes de coordenadores de 

transplantes recomendam que a equipe que intervém na entrevista deve ser 

constituída pelo médico do hospital que atendeu o potencial doador desde o início, 

que estará encarregado de comunicar a morte e por mais duas pessoas da equipe de 

coordenação de transplantes (enfermeiro e médico), com formação em técnicas de 

comunicação. Por outro lado, caso haja somente duas pessoas, uma comunicará a 

morte enquanto outra solicitará o consentimento para a doação (ONT, 2011). 
 

2.4 O ambiente ideal da entrevista 

 

É recomendado que a entrevista seja realizada em ambiente calmo, se possível 

sem movimentação de terceiros, onde haja lugar para que todos, entrevistadores e 

entrevistados, estejam sentados e acomodados para que possam conversar da maneira 
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mais tranqüila possível. Corroborando com este argumento estudos defendem que o 

encontro com a família do potencial doador deve acontecer num ambiente calmo, com 

acomodações adequadas a todos os familiares e amigos que queiram participar, e em 

local não muito distante do doador (RECH, 2007; ONT, 2011). 

A utilização de uma sala em que se possa dispor de privacidade para permitir 

que a família expresse suas emoções e se comunique livremente entre si e com os 

entrevistadores, seria o ideal neste momento. Aconselha-se ainda que sejam 

dispostos recursos que supram as necessidades míninas que possam surgir como 

telefone, lenços de papel, água, etc (ONT, 2011). 

Na realidade vivida atualmente, este é um tópico frágil, pois se observa em 

muitos casos que as unidades hospitalares não possuem infraestrutura para que este tipo 

de abordagem seja realizada com todos os requisitos sustentados pela literatura. A falta 

de salas, de móveis como mesas e cadeiras é um fato enfrentado pelos coordenadores de 

transplantes a cada vez que uma abordagem aos familiares de um potencial doador tem 

de ser feita, e na falta deste suporte, muitos profissionais entrevistadores declaram que 

realizam entrevistas nos corredores, em salas emprestadas por outros profissionais 

pertencentes à unidade hospitalar, onde transitam diferentes pessoas. 

 Este tipo de situação vai de encontro às recomendações descritas por estudo que 

reitera que é fortemente desaconselhada a abordagem em corredores e dentro da UTI 

(RECH, 2007).  

O Guia de Boas Práticas no Processo da Doação de Órgãos espanhol, informa 

que: 

 

É conveniente sempre preparar a entrevista. É importante se informar sobre a 
família, planejar o local onde acontecerá a entrevista e a forma como 
comunicar a morte, avisar com tempo a família, e organizar os recursos 
humanos e materiais necessários [traduzido](ONT, 2011, p.48). 

 

 

2.5 Os passos da entrevista 

 

Recomenda-se que no início da entrevista, se permita que as pessoas falem sobre 

seu familiar e sobre o ocorrido, para que se sintam acolhidas pelo entrevistador, que 

nunca deve demonstrar pressa, e sim respeitar o tempo de assimilação da família 

(MIRANDA apud RECH, 2007).  
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É importante explicar aos familiares todos os passos que envolvem uma doação 

dando uma previsão factível sobre quanto tempo o corpo será devolvido à família caso 

esta seja doadora. Deve-se esclarecer ainda que é possível doar alguns órgãos, outros 

não, e que a decisão de doar pode ser revogada a qualquer momento, mesmo após da 

autorização assinada. É importante ainda dar ciência aos parentes que após a 

autorização o agora doador, poderá fazer uma parada cardíaca, o que inviabilizará a 

doação do(s) órgão(s). 

Corrobora com esta ideia publicação espanhola que destaca: 

 

A entrevista se estrutura em uma série de fases sucessivas e independentes: 
início, comunicação da morte, solicitação do consentimento para doação e 
finalização. É muito importante não misturar as diferentes fases da entrevista 
e certificar-se de que a família tenha compreendido o fato da morte antes de 
assinar a autorização para doação. (ONT, 2011, p.52 traduzido) 

 

O Manual do Coordenador de Doação indica os seguintes passos: 

 

        DISCUSSÃO COM A FAMÍLIA 

       

   

COMUNICAÇÃO 

  

 

       

   

CONSENTIMENTO

 

     

    

           AVALIAÇÃO 

            

 

          PLANEJAMENTO 

 

Figura 1: Passos da entrevista familiar segundo o Manual do Coordenador de Doação 
Fonte: Programa Avançado em Coordenação de Doação/Transplante, 2007, p.119 

Comunicar as más notícias 

Avaliar a compreensão da morte 
cerebral 

Explicar a morte cerebral 

Propor a possibilidade de doação 

Avaliar as causas da oposição 

Avaliar o risco biológico 

Plano 
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Os passos são diretos e claros, no entanto, na prática a condução da entrevista 

requer flexibilidade, pois cada família possui uma reação diferente em relação à 

situação que está vivenciando. 

O Manual destaca que a abordagem aos familiares e amigos próximos ao 

potencial doador ocorre sempre em circunstâncias que envolvem grande carga 

emocional. Enfatiza que os profissionais que lidam com estas situações devem aprender 

a comunicar e gerir suas emoções, permitindo-lhes além de ajudar tais pessoas neste 

momento crítico, ajudar a si mesmos ao reduzirem a ansiedade que sentem nestas 

situações (ONT, 2011). 

Nesta mesma direção, afirmam que saber comunicar uma má notícia, dar apoio 

emocional, reforça a atitude assertiva, e, saber lidar com momentos de tensão 

emocional, cria uma atmosfera mais favorável para os indivíduos participantes da 

entrevista para que em compreendendo melhor a informação que estão recebendo, 

consigam tomar decisões (PROGRAMA AVANÇADO EM COORDENAÇÃO DE 

DOAÇÃO/TRANSPLANTE, 2007). 

Já é conhecido o fato de que explicar para a família pontos como: mutilação e 

desfiguração do corpo; o impacto da doação no velório e funeral; a ausência de custo 

para a família do doador; e o encaminhamento do corpo após a liberação da cirurgia de 

captação em caso de morte por causas externasv para o Instituto Médico Legal (IML)  

favorecem as taxas de consentimento (SIMINOFF apud RECH, 2007). 

É importante deixar claro para os familiares que a resposta para doação ou não, 

não precisa ser dada no momento da entrevista, que eles podem se reunir para discutir e 

tomar a melhor decisão, sem haver ao final do processo contra-sensos, daí vale ressaltar 

positivamente o momento que a literatura espanhola dedica ao “Avaliar as Causas da 

Oposição”.  

Ainda a respeito disso outra literatura relata que o coordenador de transplante 

deve fazer a solicitação da autorização para doação de forma clara, direta, sem rodeios, 

como uma opção, um direito, um privilégio ou uma forma de ajudar o outro, sempre 

depois de verificar que a família entendeu o fato da morte (ONT, 2011, p.54). 

                                                           
v
 As causas externas são representadas por acidentes de trânsito, homicídios e suicídios que respondem, 

em conjunto, por cerca de dois terços dos óbitos por causas externas no Brasil. As taxas são 
consideravelmente mais altas na população de adultos jovens, principalmente do sexo masculino(RIPSA, 

[s.d]). 
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 A decisão da família precisa ser respeitada. Não é recomendável tentar 

convencê-la de que a doação é um bem ou influenciá-la com ideias de moral ou religião 

(RECH, 2007). 

 Consta também nos passos propostos pelo Manual do Coordenador em Doação 

(2007), que a entrevista deve envolver avaliação de risco biológico, uma vez que 

comportamentos e hábitos sociais, especialmente nos últimos meses de vida, podem ter 

envolvido riscos de contrair doenças infecciosas, que dependendo do caso, pode chegar 

a se constituir como contra-indicação à doação. Deve estar atento ainda para doenças 

crônicas ou alterações não registradas clinicamente por terem passado despercebidas. 

 A fase final de Planejamento, embora não descrita claramente no Manual, 

envolverá a partir da assimilação e autorização dos familiares para a doação, o preparo 

das etapas que a seguir virão como: coleta de sorologia, identificação do receptor 

através da geração do rankingvi, e contato com as equipes de captação e transplante. 

Atividades que de acordo com a infraestrutura em Transplantes que cada Estado possui 

deverá variar. 

 

2.6 A negação da ME: familiares e profissionais de saúde  

 

Em geral, logo após as distintas reações iniciais dos familiares ligadas a morte 

de seu familiar, surgem frequentemente dúvidas em relação à morte encefálica, uma vez 

que o conceito de morte cerebral baseado em critérios neurológicos não é muito 

difundido entre a população (PROGRAMA AVANÇADO EM COORDENAÇÃO DE 

DOAÇÃO/TRANSPLANTE, 2007). 

De acordo com estudos, ainda que tecnicamente definido, o conceito de morte 

encefálica está estreitamente vinculado com o processo de doação de órgãos, já que 

órgãos como coração, pulmões, fígado e pâncreas somente podem ser retirados antes da 

parada cardíaca (GOGLIANO apud QUINTANA, 2009). Pesquisas confirmam que 

muitos possuem dificuldades em entender a ME, pois identificaram que tanto na 

população leiga quanto nos próprios profissionais de saúde, há dificuldade na aceitação 

da morte encefálica como forma de identificação da morte em si (SANTOS, 2005). 

Estudos afirmam ainda que o entendimento da morte encefálica representa um 

dos fatores determinantes para a doação de órgãos, pois geralmente, as famílias 

                                                           
vi
 Ranking – lista de receptores gerada por compatibilidade sanguínea. (Grifo do autor) 
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desconhecem totalmente este conceito acreditando no conceito clássico da morte como 

a cessação irreversível das funções cardíaca e respiratória (RECH, 2007; SANTOS, 

2005).  

Em concordância com isso, publicação que trata sobre a experiência de doar 

órgãos de familiares de doadores cadáveres relata que as dúvidas a respeito da ME 

acontecem posteriormente ao sofrimento e a revolta que a família sente ao saber deste 

diagnóstico. Alguns sujeitos deste estudo expressaram a ideia de “aguardar a morte do 

familiar após a doação”, interpretando que a ME não se traduz em óbito, chegando ao 

ponto de se sentirem inseguros por doarem, pelo medo de o parente estar vivo os 

afligirem (SADALA, 2001).  

Nesta direção, pesquisa realizada em 2008 revelou que em formulários 

respondidos por familiares de doadores, apesar de referirem compreender o diagnóstico 

de morte cerebral, a maioria respondeu errado a perguntas básicas sobre este conceito, 

possuindo mais de 10% de sujeitos que não relacionavam a morte cerebral com morte 

(LONG apud PROGRAMA AVANÇADO EM COORDENAÇÃO DE 

DOAÇÃO/TRANSPLANTE, 2007).  

A documentação de referência do Seminário Monográfico sobre o Processo de 

Comunicação de Más Notícias ([s.d] traduzido), que faz parte do Programa Integral 

Europeu para a Doação de Órgãos, traz que os familiares podem ter grandes problemas 

para entender o conceito de morte cerebral, temendo que o potencial doador possa 

morrer pelo resultado da operação de doação, ao sentir dor durante a extração de órgãos. 

Dessa forma, para eles, conceder a doação significaria ser responsável pelo falecimento 

de seu parente, supondo um remorso insuportável. 

A mesma publicação traz ainda que outro fator que leva à dificuldade de 

entender a morte cerebral, negando-a, seria a divulgação de notas e matérias pela 

imprensa sobre um potencial “mercado de órgãos” com interesses comerciais. A falta de 

confiança na equipe de transplantes neste caso, merece uma explicação cuidadosa sobre 

a morte cerebral, utilizando palavras simples e analogias fáceis de serem entendidas. 

Esta seria a única maneira, como afirmam, de se conseguir com que os familiares 

mudassem de opinião. Não funcionando de maneira diferente para profissionais 

descrentes no processo. 

No contato com o diagnóstico de morte encefálica, se observa o indivíduo 

normocorado, normo ou hipertérmico e com as funções respiratória e cardíaca ativas, 

mesmo que com auxílio de aparelhos, e isto gera resistência não somente na população, 
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mas também, entre os profissionais de saúde. E é na entrevista familiar que tais dúvidas, 

mitos e conclusões errôneas devem ser esclarecidas e depuradas.  

Por isso, ao se iniciar a entrevista, é necessário esclarecer de acordo com a 

linguagem mais adequada ao nível do entendimento familiar, sobre os passos do 

protocolo de morte encefálica, certificando aos parentes que ao final da avaliação, o 

resultado confirmatório representa que o indivíduo está de fato em óbito.  

Recomenda-se que antes de fazer a solicitação para a doação, os coordenadores 

de transplantes que estão realizando a entrevista se certifiquem que os familiares tenham 

assimilado e compreendido o fato da morte.  Caso observem que este não fora 

entendido, é necessário que continuem buscando meios de que o façam, ajudando os 

parentes a aceitarem a situação, mantendo uma relação de ajuda. Por conta disso, 

recomenda-se que a família é quem deve marcar o ritmo da entrevista, pois somente 

quando ela expressa, mediante suas manifestações de recuperação de controle  

emocional, que compreendeu e aceitou a morte de seu ente próximo, é que o 

coordenador poderá continuar para a próxima fase (ONT, 2011). 

 

2.7 As reações dos familiares na entrevista 

 

Segundo afirmam pesquisas, a entrevista familiar é um momento delicado no 

processo de doação, porque concretiza para a família a morte, a separação e a 

impotência (SANTOS, 2005; RECH, 2007).  

O que não quer dizer que desde o início de uma notificação não nos afetemos 

pela morte de um jovem- adulto, ou uma criança; mas a abordagem familiar, é um “se 

afetar” diferente, principalmente pelo tipo de morte que o potencial doador sofreu e 

pelas reações inesperadas de seus parentes. Estudo afirma que no momento da entrevista 

familiar para solicitação da doação, os familiares do potencial doador reagem e 

expressam seu pesar diante da morte de formas diferentes (LIMA, 2009).  

Como profissionais entrevistadores, lidamos com reações positivas no sentido  

de eventualmente surgirem familiares esclarecidos sobre a doação, ou mesmo aqueles 

que tem clara a posição do potencial doador expressa em vida. Em uma escala maior, 

lidamos também com reações como a negação à morte encefálica, apego com a religião 

para busca de um milagre, agressividade ou mesmo passividade, e é diante deste cenário 
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que temos que esclarecer a morte encefálica e oferecer a opção da doação de órgão(s) 

para os parentes que acabaram de saber da notícia da morte de seu ente próximo.  

Sobre isso, pesquisa realizada sobre a produção de sentidos diante da doação de 

órgãos, identificou que das nove famílias entrevistadas com doadores cadáveres, sete 

informaram a reação de choque ao saber da morte e possibilidade de doação. Outras 

reações e sentimentos também foram destacados como: desespero, negação, paralisação, 

insegurança, pânico, raiva, dor, tristeza e estranhamento à possibilidade da doação. A 

autora destaca ainda que incerteza, angústia, tensão e sofrimento também estiveram 

presentes no momento de comunicação à família sobre a situação de seu parente 

(LOPES, 2009). 

Tristeza e dor são as emoções que se destacam em estudo que explora o campo 

das experiências das famílias frente à abordagem para doação de órgãos no momento da 

morte encefálica (DELL AGNOLO, 2009). A mesma publicação traz ainda que as 

famílias têm que trabalhar dois momentos quando se trata da morte encefálica, sendo 

inicialmente a aceitação da realidade da perda, seguida da dor de aflição (EVANS apud 

DELL AGNOLO, 2009).  

 Ansiedade e estresse também aparecem em outra pesquisa que observa os 

sentimentos de familiares frente à tomada de decisão para doação de órgãos, como 

emoções que estão presentes na tomada de decisão para doação de órgãos (CINQUE, 

2010).   

Por termos que lidar com tantas emoções e reações diferentes, pesquisa reitera 

que no processo de doação de órgãos, torna-se difícil respeitar o luto da família, pois 

mesmo diante da dor da perda, os familiares são abordados e postos a decidir sobre a 

doação dos órgãos ou não, de seu ente querido (LIMA, 2009). Já outro estudo observa 

por ângulo diferente tal situação, ao declarar que o luto deve sim ser considerado 

durante o processo de doação (SANTOS, 2005). Discorre ainda que comportamentos, 

sentimentos, sintomas e cognições devem ser analisados e considerados antes que seja 

iniciada a entrevista, cabendo ao profissional perceber o estado emocional do familiar e 

identificar se seu estado pode acarretar alguma interferência (SANTOS, 2005). 

Mas toda essa percepção sobre o estado emocional dos familiares se dá sob a 

pressão que já é vivenciada pelo próprio profissional em ter que encarar situações 

difíceis, principalmente em entrevistas que envolvem a morte de jovens adultos e 

crianças. Levando isso em conta, estudo realizado sobre a recusa familiar para doação 

de órgãos, relata que na vivência dos profissionais que trabalham diariamente com o 
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processo de doação-transplante, a entrevista é um dos momentos mais estressantes, 

requerendo preparo e habilidade para lidar com a morte e o sofrimento (MORAES, 

2006). 
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Fonte: acervo pessoal 

 

 

 

        “Viver, viver e ser livre, 

saber dar valor para as coisas mais simples, 

 só o amor constrói pontes indestrutíveis” 

 

Charlie Brown Jr. 
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CAPITULO 3 – O estado da arte das emoções no campo dos transplantes 

 

Neste capítulo se faz um aprofundamento da revisão integrativa citada logo nas 

considerações iniciais deste estudo. Julgou-se relevante explorar este tema em revisão, 

por conta de estarem sendo estudadas as emoções dos sujeitos (profissionais) que lidam 

com transplantes. Com isso, adentramos com maior propriedade a temática ao conhecer 

um pouco mais das emoções e sentimentos que rodeiam este campo de atuação. 

 

3.1 O Estado da Arte  

 

Quanto a revisão integrativa é importante ressaltar que esta inclui a análise de 

pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática 

clínica, dando possibilidade a realização de uma síntese do estado do conhecimento de 

um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que devem ser 

preenchidas com a realização de novos estudos (BENEFIELD apud MENDES, 2008; 

POLI & HUNGLER, 2011). Este método de pesquisa permite a síntese de múltiplos 

estudos publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma particular área de 

estudo. A síntese do conhecimento, dos estudos incluídos na revisão, reduz incertezas 

sobre recomendações práticas, permite generalizações precisas sobre o fenômeno a 

partir das informações disponíveis limitadas e torna mais fácil a tomada de decisões 

com relação às intervenções que poderiam resultar no cuidado mais efetivo e de melhor 

custo/benefício (STETLER, 1998). 

 Para isso, foram feitos levantamentos em dois momentos – Maio/2011 e 

Setembro/2012 – onde se utilizou como ferramenta de busca o site da Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) nas bases Lilacs, Medline e Scielo; e as bibliotecas virtuais das 

universidades federais da região Sul do país – Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade 

Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) ;  e as bibliotecas virtuais das 

universidades federais do estado de São Paulo – Universidade de São Paulo (USP), 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade Federal de Campinas 

(UNICAMP) e Universidade Federal de São Carlos (USFCAR). Configurando-se, 

portanto nove universidades federais, das quais quatro paulistas e cinco sulistas.  
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A adição das universidades objetivou ampliar o âmbito da pesquisa, 

minimizando possíveis vieses nessa etapa do processo de elaboração da revisão 

integrativa. 

Em relação aos critérios de inclusão do material encontrado, estes foram: textos 

que possuíssem no título ou resumo aderência a temática voltada para doação de 

órgão(s) e tecidos que contivessem aspectos relacionados às subjetividades dos 

profissionais; textos completos; textos produzidos no recorte temporal de dois mil a dois 

mil e doze; idiomas inglês, espanhol e português; limites humanos.  O critério de 

inclusão específico foi utilizado para as nove universidades federais pesquisadas, tendo 

sido investigado a temática somente em teses e dissertações defendidas/armazenadas 

nas bibliotecas virtuais das respectivas instituições de ensino e pesquisa. Não houve 

restrições quanto ao tipo de documento investigado na Biblioteca Virtual em Saúde - 

BVS. 

Destaca-se ainda que para os dois momentos optou-se pela busca por descritores 

em associação com operadores booleanos, com o propósito de ser alcançado o universo 

possível de resultados mais aderentes ao tema estudado. Os termos em associação foram 

utilizados com dois operadores booleanos em momentos distintos para fins de 

comparação de resultados. Num primeiro momento utilizou-se OR e num segundo 

momento utilizou-se AND sempre com os mesmos termos, na mesma ordem. Portanto, 

as associações foram: “emoção” OR/AND “doação de órgãos”; “doação de órgão” 

OR/AND “pessoal de saúde”; e, “doação de órgão” OR/AND “entrevista”.  

Neste contexto, os objetivos da revisão foram: analisar a produção científica 

sobre elementos subjetivos produzidos pelos profissionais de saúde no processo da 

entrevista familiar para doação de órgãos e descrever estes elementos.  

  Foram encontrados um total de quatro mil quinhentos e quarenta e quatro 

textos na BVS nas bases de dados pesquisadas (LILACS, MEDLINE E SCIELO), 

sendo que destes, mil trezentos e quatro possuíam textos completos e somente treze 

textos possuíam aderência ao objetivo desta revisão. Em relação às universidades foram 

encontrados com as buscas quatro mil e oitenta e dois textos, sendo três mil setecentos e 

oitenta textos completos e possuindo aproximação com o objetivo da busca foram 

somente onze textos. Totalizando-se vinte e quatro textos a serem analisados. 

Dos textos aderentes ao tema, nove foram artigos originais, dois foram artigos 

de revisão, oito foram dissertações de mestrado, quatro foram teses de doutorado e um 

foi carta ao editor. 
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Em relação ao ano de publicação sobre o tema em questão, os anos de dois mil 

e um, dois mil e dois, dois mil e quatro, dois mil e sete, dois mil e doze apresentaram 

uma das produções cada um. Em seguida vem o crescente de produções com dois mil e 

seis e dois mil e onze com duas cada, e dois mil e oito, dois mil e nove e dois mil e dez 

com cinco cada. Na base de dados LILACS foram identificados pouco mais de oito dos 

textos aderentes a temática, logo em seguida a base MEDLINE apareceu com quatro . 

Nas universidades destacou-se a USP com quatro textos, seguida da UNICAMP e 

UFRGS com três produções cada uma. 

Portanto, textos - sejam artigos, dissertações e teses sobre elementos subjetivos 

na doação, mais particularmente no processo da entrevista familiar - se destacaram nos 

últimos quatro anos, a se iniciar em dois mil e oito, ano em que se completou dez anos 

de vigor da Lei nº 9434 que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo 

humano para fins de transplante e tratamento, que rege a política de transplantes no país 

(BRASIL, 1997). 

Já no que diz respeito aos idiomas, identificou-se vinte textos em português, 

três em espanhol e um em inglês. Diversos textos foram analisados, sendo a produção 

em inglês bastante significativa, no entanto, foi escassa a produção de textos que 

abarcassem o tema aqui investigado. Os textos em espanhol foram produzidos no Chile 

e Espanha, sendo este último, país de destaque mundial no cenário dos transplantes há 

quase vinte anos, apresentando taxas de doadores maiores que União Europeia, Estados 

Unidos e outras regiões do mundo (BRASIL, 2009).  

As fontes de dados nacionais se destacaram em relação às internacionais 

abarcando vinte dos textos aderentes ao estudo versus quatro da produção publicada 

pela Revista Médica do Chile (um), Revista Med Heath Care and Philos (um), La 

Biblioteca Cochrare Plus (um) e Revista Enfermería Global (um) . No país, São Paulo 

saiu na frente com (dois) artigos, somado a (três) dissertações de mestrado e (quatro) 

teses de doutorado totalizando nove dos textos investigados. Logo em seguida aparece a 

região sul representada por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Curitiba 

com três artigos e quatro dissertações de mestrado totalizando cerca de sete dos textos. 

Apresentaram produções discretas Rio de Janeiro dois sendo uma dissertação de 

mestrado da UERJ e um artigo de reflexão da revista Ciência e Saúde Coletiva, Recife e 

Brasília com um artigo cada. 

Ainda no período de dois mil e oito a dois mil e dez, houve um aumento de 

dezesseis por cento no número total de transplantes realizado no país, número que 
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traduz a realização de pouco mais de mil implantes de enxertos advindos de indivíduos 

vivos e falecidos. Embora tenha havido crescimento, este se deu de forma discreta, onde 

foram destacados os estados de São Paulo e Santa Catarina, que possuem as estruturas 

bem definidas e organizadas para o funcionamento do processo de gerência e 

coordenação de transplantes: a Central de Notificação, Captação e Distribuição de 

Órgãos (CNCDO), Organização de Procura de Órgãos (OPO), e Coordenações Intra 

Hospitalares de Distribuição de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) 

(NETO, 2012).  Ao trabalharem em ambientes organizados e estruturados com recursos 

materiais e humanos, os profissionais encontram qualidade de vida integrada ao 

ambiente de trabalho, esta que abrange aspectos como bem-estar, segurança física, 

mental e social, e capacitação para realizar tarefas com segurança e bom uso da energia 

pessoal (LIMONGI-FRANÇA, 2002). 

Em relação à formação, a área de Enfermagem apresentou maior número de 

autores (quatorze). A Medicina aparece logo em seguida com (treze) autores. A área de 

Educação vem em seguida com (três) autores. Psicologia e Ética representam áreas com 

menor destaque neste cenário, com (dois) profissionais que publicaram sobre o assunto 

aqui tratado, respectivamente. 

Podemos apontar que a produção de dissertações de mestrado e teses de 

doutorado foi mais incidente nas universidades públicas paulistas, e representaram sete 

dos estudos analisados.  

Dentre os textos analisados os objetivos introduziram os assuntos que também 

compõem o processo da entrevista, e alguns já indicavam o caráter subjetivo envolvido 

neste momento. Foram eles: familiares e doação de órgãos (cinco) ; equipes 

multiprofissionais: representações e percepções sobre morte, organização do trabalho, 

influência do trabalho no desgaste físico e emocional, comunicação com familiares de 

pacientes, sentimentos dos enfermeiros que trabalham com captação de órgãos e 

entrevista familiar (oito); emoções/aprendizagem emocional (três); educação e 

profissionais de saúde (dois); educação e doação de órgãos; cuidado aos cuidadores; 

profissionais de saúde e doação de órgãos; adolescentes e perspectivas sobre doação de 

órgãos; familiares, profissionais e transplantes; e, enfermeiros, ética e doação de órgãos 

apareceram com um cada.  

Assim, percebemos que a maioria dos textos evidenciou logo em seus objetivos 

a necessidade de entenderem mais sobre representações e percepções sejam dos 

familiares ou dos profissionais sobre temas embutidos neste processo. Diante disso, 
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estudo revela que “Muitas atividades têm hoje em dia um componente cognitivo intenso 

e complexo. Assim, deve ser realizada uma análise precisa das atividades mentais no 

trabalho (percepção, identificação, decisão, memória de curta duração, programa de 

ação). Esta análise deve ser vinculada, não ao que os trabalhadores supostamente fazem, 

e sim ao que eles realmente fazem para responderem às exigências do sistema.” 

(WISNER apud BOUYER, 2009). 

Em relação aos principais achados, dados subjetivos aparecem de forma mais 

explícita, principalmente no que diz respeito à qualidade da abordagem familiar. De 

acordo com  sete das produções esta deve ser segura, clara, objetiva, realizada de forma 

humana, atenciosa, com profissionais prestativos, que compreendem o sofrimento da 

família, carismáticos, cautelosos, capacitados, dedicados e preparados; com isso as taxas 

de consentimento familiar se elevam. Ainda inseridos na dimensão subjetiva, mas 

focando outro tema; dois dos estudos verificaram que a representação da morte para os 

profissionais é traduzida como: passagem, verdade, sono, natural, tristeza, retorno, 

mistério, perda, abstrata, fim, experiência macabra, finitude, renascimento e 

contradição. 

Outro ponto de destaque foi que embora carreguem praticamente a mesma 

palavra, os termos “atitude positiva”, “positivo” e “decisão positiva” são traduzidos de 

diferentes maneiras, representando um conjunto de boas ações que se traduzem como: 

altruísmo e generosidade; trabalhar ao lado de pessoas conhecidas, com as quais se tem 

empatia e se conhece as manias, criando um tipo de confiança e vínculo como se fosse o 

familiar; e, maior probabilidade da família ser doadora.  

Relacionados à dimensão cognitivo-emocional, sete dos estudos encontraram 

que: grande responsabilidade, exigência cognitiva e exigências emocionais no ambiente 

de trabalho afetam a saúde física e mental do profissional de saúde. Voltado para a 

subjetividade dos profissionais três dos textos identificaram suas percepções da doação 

traduzidas como: cura, salvar vidas, gratidão, solidariedade, continuidade, altruísmo, 

fragmentação do corpo, momento muito difícil, sentimento de dano ao corpo, 

desamparo, desprendimento, oportunidade de vida e contradição. Ainda no campo 

subjetivo três apontaram sobre o (des)conhecimento das emoções, o desenvolvimento 

emocional e as emoções envolvidas na aprendizagem emocional. Evidenciou-se também 

que em dois dos textos, a educação funciona como forma de produzir resultados 

interprofissionais positivos.  
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Diante disso, podemos inferir que foram identificadas qualidades interpessoais e 

transpessoais como a congruência (compartilhamento da mesma visão sobre o mesmo 

assunto – familiares e profissionais), empatia (profissionais que compreendem o 

sofrimento da família, abordagem de forma humana) e emoção (segurança, clareza, 

atenção, carisma, cautela) (WATSON, 1985 apud FAVERO, 2009). Diante disso, 

ressaltamos que o cuidado transpessoal é componente essencial do cuidado, 

manifestando-se no encontro daqueles que estão envolvidos no ato de cuidar 

(WATSON, 1988 apud CARRARO, [s.d]).  

Dentre os resultados dos estudos analisados foi apontado sobre a dimensão 

subjetiva: a necessidade de melhorias na abordagem possibilitando assistência mais 

humanizada e holística (três); que  as emoções são transformadas pela significação na 

história sócio-individual (dois); que a entrevista é complexa por envolver dentre 

comunicações como a da morte, o emocional do entrevistador e dos entrevistados (um); 

que representações e percepções da morte, e doação de órgãos reforçam a importância 

da dimensão subjetiva no processo de doação (quatro); e que a aprendizagem emocional 

pode funcionar como arma potente para emancipação do indivíduo e da sociedade (um); 

que os conflitos éticos presentes no processo de doação de órgãos geram dificuldade e 

resistência para lidar com a morte encefálica e suspensão de suporte terapêutico (um). 

Com isso, destacou-se a importância das representações e percepções dos 

profissionais para com as temáticas que emergiram (morte, doação, ambiente de 

trabalho e aprendizagem envolvendo a emoção), pois “ser humano é sentir- e a maior 

parte das vezes as pessoas permitem-se pensar os seus sentimentos, mas não sentir os 

seus sentimentos e quem não é sensível aos seus próprios sentimentos dificilmente será 

sensível aos sentimentos dos outros” (CASASSUS, 2009). 

Evidenciou-se ainda resultados que tratavam de outros aspectos inseridos no 

processo da doação, foram eles: o ambiente de trabalho dos profissionais de saúde que 

lidam com o óbito, agrega os principais fatores de adoecimento (cinco); que a educação 

não imposta pode  modificar a opinião de familiares quanto a doação, e também pode 

promover efeitos positivos sobre a prática profissional (quatro);  e que profissionais que 

trabalham com captação e doação de órgãos precisam de cuidados por vivenciarem 

conflitos existenciais e dilemas morais  freqüentemente (três). 

Dessa maneira, nos resultados, foram postos in voga: o ambiente de trabalho e 

os fatores de adoecimentos dele precedentes, a educação voltada tanto para familiares 

quanto para os próprios profissionais de saúde, e a necessidade de cuidado mental e 
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suporte emocional por parte dos profissionais que lidam diariamente com conflitos 

morais/éticos. Tais fatores estão contemplados no conjunto dos fatores estruturais que 

devem ser compreendidos no cuidado de acordo com Watson, como a provisão de um 

meio ambiente físico, mental, sócio-cultural e espiritual adequado, de suporte e 

proteção; a promoção de ensino-aprendizado interpessoal; e a formação de um sistema 

de valores humanístico-altruístico, com o cultivo da sensibilidade de nosso próprio eu e 

dos outras (WATSON apud BEAVIS, 1989). 

Ainda sobre a educação e a aprendizagem emocional, estudo evidencia que um 

currículo direcionado para o cuidar/cuidado, o qual é fundado nos princípios de uma 

educação emancipatória ou libertadora, é um compromisso político, filosófico, ético e 

moral, reforçando portanto, a necessidade de ambos elementos na realidade de 

profissionais e familiares (CASASSUS, 2009). 

Frente aos resultados que emergiram, confirmamos a ausência de estudos que 

tratem do objeto aqui pretendido e ainda a necessidade que deles emergiu de estudos 

que colaborassem com investimentos na formação dos profissionais que atuam neste 

processo, melhorando e /ou possibilitando seu suporte emocional (ALMEIDA, 2011). 

  

3.2 O acolhimento aos profissionais de saúde em dificuldades emocionais 

 

Ao realizar levantamento das produções sobre as condições emocionais dos 

profissionais de saúde, o estresse acaba por se destacar como grande fator que leva ao 

início dos danos na saúde mental do trabalhador.  

Jodas e Haddad (2009), em seu estudo afirmam que enfermeiros e técnicos de 

enfermagem que atuam em um pronto socorro de hospital universitário apresentaram, de 

acordo com os limites estabelecidos pelo Núcleo de Estudos Avançados sobre a 

Síndrome de Burnout (NEPASB), que pouco mais de vinte por cento dos profissionais 

apresentaram alta classificação para exaustão emocional, aproximadamente trinta por 

cento alta classificação para despersonalização e pouco mais de vinte e cinco por cento 

e baixa classificação para a realização profissional, características estas que estabelecem 

diagnóstico para manifestação de burnout. 

Tal estudo, mediante os resultados alcançados, indica como fator minimizador 

do estresse produzido não somente pelo trabalho, mas também pelo ambiente deste 

trabalho – um pronto socorro -  a atividade física, que reduz tensões (MENEGAZ, 2004; 

BENEVIDES-PEREIRA, 2002) e diminui o estresse atuando na manutenção não 
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somente das condições de trabalho, mas também da integridade, seja parcial, da saúde 

mental destes profissionais.  

Em pesquisa que trata da saúde mental dos profissionais de saúde, Nogueira-

Martins (2003) indica medidas para prevenir o que chama de “consequências da 

insalubridade psicológica do trabalho médico”, que são: inclusão do ensino de 

Psicologia Médica centrada nas vicissitudes do curso médico e do exercício da 

medicina, afim de que o estudante tenha espaço para entrar em contato com seus 

sentimentos e emoções, priorizando a reflexão e a troca de experiências; criação de 

serviços de orientação psicopedagógica e psicológica, onde possam ser expostas 

angústias, temores, dificuldades ligadas ao exercício profissional; criação de grupos de 

discussão e reflexão, com possibilidade de atendimento individual para os profissionais 

em dificuldade profissional e pessoal, para identificação de dificuldades emocionais e 

de grupos de risco; criação de equipes interdisciplinares e multiprofissionais nos 

serviços de saúde, possibilitando a troca de experiências, permitindo o 

compartilhamento de situações difíceis que se apresentam na rotina de trabalho; e 

discussão sobre as próprias vulnerabilidades, limitações e patologias.  

O autor finaliza reiterando que toda e qualquer medida profilática envolve um 

processo de conscientização com mudança de atitudes, e que isso de certa forma leva 

tempo e não é realizado sem derrotas (NOGUEIRA-MARTINS, 2003). 

Malagris e Fiorito (2006) trazem em seu estudo sobre avaliação do nível de 

estresse de uma equipe multiprofissional - contendo enfermeiros, dentistas, 

fisioterapeutas, médicos, técnicos em laboratório e radiologia - de uma unidade de saúde 

naval, que segundo o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp foi 

revelado que: dos trinta e quatro sujeitos avaliados, vinte e seis se encontravam 

estressados. Desses, vinte se encontravam na fase de resistência e seis na quase 

exaustão, não havendo técnicos nas demais fases (alerta e exaustão).  

Com isso demonstrou-se que dentre os estressados houve uma maior incidência 

de manifestação de sintomas psicológicos (vinte e três), seguindo-se dos físicos (nove) e 

dos dois concomitantemente (MALAGRIS E FIORITO, 2006). A partir disso, os 

autores sugeriram como estratégias para a melhoria do ambiente hospitalar atingindo 

diretamente estes profissionais: a investigação mais profunda de estressores 

ocupacionais destes profissionais de acordo com o setor de atuação, objetivando 

diminui-los; elaboração de folheto informativo sobre estresse e sobre as formas de sua 

prevenção e controle; implantação de sessões de relaxamento semanais, em grupo, para 
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aqueles que desejarem; e, implantação de espaço para atividade física orientada na 

própria unidade. 

Com os estudos acima citados podemos perceber que uma vez que se 

identifique, analise e avalie as condições que geram o estresse ou as dificuldades 

emocionais no ambiente de trabalho, pode-se trabalhar para que sejam encontradas 

medidas ou meios para que sejam minimizados os efeitos deletérios ocasionados por 

difíceis condições laborais. 
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Fonte: www.google.com.br/imagens 

 

 

 “Não tenho tempo pra mais nada, ser feliz me consome muito.” 
 

 

Clarice Lispector 
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CAPÍTULO 4 – As Emoções e seus caminhos de afluência  

 

Neste capítulo caminharemos pela história, iniciando com revelação de que o 

cérebro evoluiu a partir dos centros emocionais, falaremos sobre a parte fisiológica que 

envolve as emoções e mais a frente sobre o que os filósofos ao longo dos anos tomaram 

como conceito/ideia a respeito das emoções. Em seguida adentraremos nos principais 

tipos de emoções definindo-as, e finalizaremos com a influência que os parentes de 

nossos pacientes exercem em nós - profissionais de saúde - quando nos colocam em 

contato com suas emoções. 

 

  

4.1 Começando pelo começo – A evolução do cérebro 

 

 Para que tracemos os caminhos que pretendemos neste capítulo, iniciaremos 

naturalmente com o primeiro passo, ao afirmar que os centros emocionais surgiram da 

mais primitiva raiz, o tronco cerebral. Bem mais tarde, cerca de milhões de anos depois, 

com o evoluir das áreas emocionais, se desenvolvera o cérebro denominado “pensante”, 

ou neocórtex: o grande bulbo de tecidos ondulados que forma as camadas externas. 

Com isso existiu um cérebro emocional muito antes do surgimento do cérebro racional, 

tendo, portanto o cérebro pensante se desenvolvido a partir das emoções. Se comparado 

ao antigo córtex de somente duas camadas, o neocórtex oferecia incrível vantagem 

intelectiva (GOLEMAN, 2007). 

Afirma-se ainda que o olfato, ou mais exatamente, o lobo olfativo - onde estão 

as células que absorvem e analisam o cheiro - representa o primeiro grande ponto de 

partida de nossa vida emocional. É deste lobo que começaram a evoluir os antigos 

centros de emoção, que se tornaram grandes o suficiente para envolver o topo do tronco 

cerebral. Nos estágios rudimentares, o centro olfativo era composto de tênues camadas 

de neurônios agrupados para analisar o cheiro. Uma camada destas células era 

responsável por receber o que era cheirado, classificando em categorias importantes 

como: tóxico ou comestível, inimigo, sexualmente acessível ou comida. Já a segunda 

camada de células enviava para o sistema nervoso, mensagens reflexivas, informando o 

que o corpo deveria fazer: cuspir, morder, abordar, fugir, caçar (GOLEMAN, 2007). 
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Ao surgirem os primeiros mamíferos, apareceram novas e decisivas camadas-

chave do cérebro emocional. Por cercar o tronco cerebral esta parte foi denominada 

sistema límbico, sendo limbus palavra latina que significa “margem”. Com o advento 

deste novo território neural foram adicionadas emoções propriamente ditas ao repertório 

cerebral. Como exemplifica Goleman (2007), o sistema límbico é quem nos tem em seu 

poder quando estamos dominados por anseios ou fúria, apaixonados ou apavorados. 

Realmente acreditava-se inicialmente que o lobo límbico descrito por Pierre Paul 

Broca - primeiro a cartografar as funções cerebrais - estaria relacionado ao olfato, mas 

Joseph Papez levantou a hipótese de que as estruturas do lobo límbico constituiriam o 

substrato neural das emoções (BRANDÃO, 2004 p.126). Demonstrou por sua vez, que 

suas diferentes porções estavam juntas e coordenadas entre si, formando uma espécie de 

circuito, que compreendia o córtex cingulado, o hipocampo, o hipotálamo e os núcleos 

anteriores do tálamo (PAPEZ, 1937 apud ESPERIDIÃO- ANTONIO, 2008; 

BRANDÃO, 2004). 

 A partir daí, o Sistema Límbico (SL) passou a ser denominado como circuito 

neural relacionado às respostas emocionais e aos impulsos motivacionais, tendo sido 

incluídas em sua alçada, estruturas como o hipotálamo, a amígdala, núcleos da base, 

área frontal, cerebelo e septo, sendo o hipocampo a princípio inserido, no entanto, este 

não parece ter participação decisiva nos mecanismos neurais das emoções, tendo sua 

função mais voltada para a consolidação da memória, incluída aquela de conteúdo 

emocional. Daí a relação, mas destaca-se que este último elemento não constitui o SL 

(PERGHER, 2006; PAPEZ, 1937 apud ESPERIDIÃO- ANTONIO, 2008). 

Mais tarde em 1970, o conceito de Sistema Límbico foi expandido por Paul 

McLean, que incluiu outras regiões do hipotálamo, a área septal, o núcleo accumbens 

(parte do estriado) e áreas neocorticais como o córtex orbitofrontal. Compunha o SL 

ainda, a amígdala e o subículo (estrutura de matéria cinzenta interposta entre o córtex 

primitivo do hipocampo e o tecido neocortical do córtex temporal, que constitui a 

origem das fibras do fórnix que inervam o hipotálamo) (BRANDÃO, 2004). 

Neste caminho, Brandão (2004) afirma que as bases anatômicas do 

comportamento emocional localizam-se mesmo no sistema límbico, onde se sobreleva o 

papel do hipotálamo, que possui inúmeras evidências que indicam que sua estimulação 

produz efeitos autonômicos, endócrinos e motores semelhantes àqueles observados em 

diversos estados emocionais, o que sugere que toda esta estrutura coordena e integra de 

fato as emoções. 
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Mesmo frente a estas constatações de pesquisa, ainda hoje não existe um perfeito 

acordo sobre os componentes do SL, ainda que a classificação sistema límbico seja 

usada até então para designar componentes envolvidos nos circuitos cerebrais das 

emoções. Esta denominação vem sofrendo críticas em diferentes níveis, não havendo 

critérios largamente aceitos para se decidir sobre sua constituição, já que têm sido 

identificados diferentes circuitos e áreas do Sistema Nervoso Central (SNC) que se 

interconectam aos diversos estados classificados como emoções (ESPERIDIÃO- 

ANTONIO, 2008). 

 

 
      Figura 2. Estruturas do Sistema Límbico. 

     Fonte: ESPERIDIÃO- ANTONIO, V et al. Neurobiologia das emoções. 2008. 
 

Em relação ainda ao neocórtex, este é denominado a sede do pensamento, pois 

contém os centros que reúnem e compreendem o que os sentidos percebem. Ele permite 

que tenhamos sentimentos sobre arte, símbolos, ideias e imagens. Ao longo da 

evolução, o neocórtex possibilitou um fino aprimoramento que, indubitavelmente, 

acrescentou grandes vantagens na capacidade de um organismo sobreviver à 

adversidade, tornando mais possível que sua progênie passasse adiante os genes que 

contém esses mesmos circuitos neurais. Portanto, segundo Goleman (2007) os triunfos 

da arte, civilização e cultura são todos frutos desta peça tão relevante que é o neocórtex. 

 Com o acréscimo promovido com o surgimento do neocórtex, se introduziu 

novos aspectos à vida emocional, como por exemplo, o amor. As estruturas pertencentes 

ao sistema límbico geram sentimentos de prazer e desejo sexual, emoções estas que 

alimentam a paixão sexual. Mas com o aparecimento do neocórtex e suas conexões com 

este sistema foi criada a ligação mãe-filho, que é a base da união da família e do 
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compromisso oferecido, a longo prazo, a partir da criação dos filhos, tornando possível 

o desenvolvimento humano.  O autor esclarece que espécies, como os répteis, que não 

possuem neocórtex, carecem de afeição materna, tendo logo que nascem que se 

esconder para não serem canibalizados. 

 Daí a importância tamanha do desenvolvimento do neocórtex que abriga a 

sutileza e a complexidade da vida emocional, como por exemplo, a capacidade de 

termos sentimentos sobre nossos próprios sentimentos (GOLEMAN, 2007). 

 Goleman (2007) destaca ainda que esses centros superiores não controlam toda a 

vida emocional, pois nos problemas mais críticos que tratam sobre o coração e, mais 

exatamente, nas emergências emocionais, pode-se dizer que eles se sujeitam ao sistema 

límbico. Então, do neocórtex os sinais são enviados para o cérebro límbico, e de lá a 

resposta mais adequada se irradia pelo cérebro e pelo resto do corpo na maior parte do 

tempo. Goleman (2007) relata que estudos realizados por LeDoux (1997) – principal 

expoente de estudos sobre neurofisiologia do cérebro emocional - revelaram que além 

daqueles que seguem pelo caminho mais longo de neurônios até o córtex, há um 

pequeno feixe neural que vai direto do tálamo à amígdala cortical. Este “corte de 

caminho” permite que a amígdala receba alguns recursos direto dos sentidos e inicie 

uma resposta antes que eles sejam plenamente registrados pelo neocórtex.  

 Como traz Goleman (2007), as descobertas feitas por LeDoux revolucionaram a 

compreensão da vida emocional porque tal pesquisa foi a primeira a estabelecer os 

caminhos neurais de sentimentos que contornam o neocórtex. 

 LeDoux afirma, de acordo com Goleman (2007) que anatomicamente, o sistema 

emocional pode agir de modo independente do neocórtex, pois algumas reações e 

lembranças emocionais podem se formar sem que haja nenhuma participação consciente 

e cognitiva. E é na amígdala que essas lembranças e repertórios de respostas que por 

vezes interpretamos sem entender muito bem porque o fazemos, ficam guardadas, já que 

o atalho do tálamo à amígdala contorna completamente o neocórtex. Essa viela neural 

permite que a amígdala seja um repositório de impressões emocionais e lembranças de 

que na verdade, não temos plena consciência. Com isso, nossas emoções tem uma 

mente própria que pode ter opiniões divergentes da nossa mente racional. 

Portanto, no sistema límbico, a amígdala ocupa papel central, que segundo 

Casassus (2009) funciona como fosse um computador avaliando e julgando o conteúdo 

emocional dos estímulos que chegam. Estes que podem ser preceitos simples – som ou 
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visão – ou complexos – aqueles dependentes de reconhecimento inconsciente ou 

consciente para que sejam determinados seus significados.  

Desta maneira, a amígdala transmite um sinal não-verbal, ou seja, elétrico a 

diferentes partes cerebrais que mudam a atenção e começam respostas fisiológicas ao 

evento que disparou aquela reação, que irá variar de acordo com o lugar para onde 

foram enviados os sinais. Exemplifica Casassus (2009, p.93): 

 

Diante de um sinal de medo, se os impulsos forem enviados para o centro de 
massa cinzenta, a pessoa fica paralisada; se forem enviados para o 
hipotálamo lateral, a pressão sanguínea se altera; se forem enviados para o 
hipotálamo paraventricular, os hormônios da tensão são ativados; se forem 
enviados para o centro reticular, ativam-se os reflexos da ação. 

  

 

Assim nossa mente emocional é bem mais rápida que a racional, agindo 

irrefletidamente, sem parar para pensar. 

 

 

4.2 A mente emocional – um breve apanhado 

 

Através de estudos de um modelo científico da mente emocional é que se 

conheceu o motivo de muitas de nossas ações serem determinadas por nossas emoções, 

e o porquê de sermos tão racionais em determinados momentos e irracionais em outros, 

entendeu-se ainda que as emoções têm uma razão e lógica que lhe são peculiares 

(GOLEMAN, 2007). 

Sabe-se que a mente emocional acaba excluindo a reflexão deliberada, analítica, 

que a distingue da mente racional por sua rapidez. Com isso, as ações que são 

desencadeadas pela mente emocional trazem forte sensação de certeza, que é um 

subproduto de um tipo de comportamento bem simples, de encarar coisas que para a 

mente racional, são mais complexas. Exemplo da diferença de velocidade das mentes 

racional e emocional é em uma determinada situação quando nos acalmamos, ou ainda 

durante a reação, pensamos: “Mas porque fiz isso?”. O se questionar desta maneira é 

indicador que a mente racional percebeu o que aconteceu, depois que a mente 

emocional já agiu (GOLEMAN, 2007). 

Para se ter uma noção, o intervalo que dispara uma emoção e a sua erupção é 

praticamente nulo, porque os mecanismos que avaliam a percepção de uma situação são 
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extremamente velozes, mesmo se levando em consideração o tempo cerebral que gira 

em torno de milésimos de segundo. Por conta disso, somos tomados por reação emotiva 

que segundo Goleman (2007) é “rápida e rasteira”, e isso acontece geralmente bem 

antes de sabermos exatamente o que se passa. 

Mas tamanha velocidade nos proporciona rapidez, no entanto, perdemos 

precisão, e daí surgem aquelas “primeiras impressões”, já que reagimos ao panorama 

global ou aos aspectos mais gritantes. A vantagem disso é que a mente emocional capta 

rapidamente uma emoção percebendo logo “ele está alegre”, “ele está mentindo”, com 

isso nos são traduzidos modos de enfrentar aquele acontecimento, nos acautelando, 

sabendo em quem confiar, observando quem está com problemas.  

Assim, para Goleman (2007), em termos práticos a mente emocional funciona 

como um radar para o perigo, já que o autor chega à conclusão de que se fôssemos 

esperar que a mente racional tomasse uma decisão, seria possível sim, que não 

tivéssemos cometido erros, mas teríamos, certamente, desaparecido como espécie. 

Goleman reitera ainda que a tamanha rapidez das impressões e julgamentos intuitivos 

no modo de percepção traz também desvantagens, uma vez que podem ser equivocados 

e direcionados ao alvo errado. 

Com isso, estudo afirma que as emoções são disparadas por avaliações 

cognitivas de acontecimentos externos, avaliações estas que podem ser conscientes ou 

inconscientes (OATLEY apud CASASSUS, 2007). Tal diferenciação é relevante, pois 

mostra que a explicação de grande parte de nossas ações não está nos estímulos 

externos, e sim em nossas próprias condições pessoais, independente da rapidez com 

que acontecem, e elas podem ser conscientes ou inconscientes (CASASSUS, 2009). 

Neste contexto, a experiência emocional é de fato um fenômeno múltiplo, sendo 

resultado de vários eventos, que variam de pessoa para pessoa. Em uma situação 

simplificada a emoção se expressa por um ato motor, de natureza motivacional, que é 

desencadeado por sensações que são provocadas através de estímulos sensoriais do 

meio onde se encontra o indivíduo. No entanto, a emoção tem a possibilidade de incluir 

uma gama de pensamentos e planos sobre evento já ocorrido, que está ocorrendo ou que 

vai ocorrer e com isso, expressa-se sob expressões faciais características. Em paralelo, 

podem acontecer importantes alterações endócrinas e autonômicas, como por exemplo: 

garganta e boca secas, sudorese nas axilas e mãos, taquicardia e taquipnéia, rubor facial, 

tremores em extremidades, e variando de acordo com a intensidade da emoção, 

incontinência intestinal e urinária (BRANDÃO, 2004).  
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Assim, segundo Casassus (2009) as emoções se relacionam com situações 

vivenciadas de tal forma que uma emoção vivida, quando relacionada com um 

determinado acontecimento, também se determina por processos mentais que são 

próprios do sistema que estimula e interpreta o estímulo. Desta maneira, entende-se o 

porquê de as razões de nossas ações estarem “dentro” de nós e não serem “causadas”, 

mas sim, “disparadas” por um evento externo. Diante deste cenário, o autor entende 

que as diferenças nas reações acontecem porque existe uma relação entre crenças e 

emoções, sendo as crenças das pessoas sobre situações externas, o estopim para serem 

disparadas as reações emocionais. 

 A partir desta ideia, podemos observar o quanto nossa bagagem emocional, ou 

nossas reservas, são importantes para podermos lidar com as situações que demandam o 

disparar de nossas emoções, ou seja, quanto mais soubermos sobre as emoções que 

dispomos, mais teremos conhecimento daquelas que serão disparadas quando 

emergirem. 

 

 

4.3 Quais são as emoções que conhecemos? 

 

 “Na verdade existem mais sutilezas de emoções do que palavras que temos para defini-las.” 

Daniel Goleman 

 

 As palavras de Daniel Goleman confortam, já que alguém de seu calibre, admite 

que há rudeza demais nas palavras para definir todas as emoções. Termo este, já  

discutido por psicólogos, filósofos e pesquisadores no assunto há mais de um século. Ao 

longo deste tempo, foram construídos conceitos e definições que vão sofrendo 

adaptações e atualizações ao passo que novas descobertas são feitas. 

 Segundo o dicionário (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2010, p. 478) 

emoção é uma reação afetiva provocada por diferentes situações, agradáveis ou 

desagradáveis, que se manifesta por meio de sentimentos como raiva, alegria etc.  

Para Juan Casassus (2009, p. 87): 

 

 [...] as emoções são energias vitais, tratando-se de um tipo de energia que 
une os acontecimentos externos aos acontecimentos internos. Por essa 
qualidade de ligar o externo com o interno, as emoções estão no centro da 
experiência humana interna e social. 
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Para Daniel Goleman (2007, p. 303) [...] emoção se refere a um sentimento e 

seus pensamentos distintos, estados psicológicos e biológicos, e a uma gama de 

tendências a agir. 

 Podemos afirmar que, logo num primeiro momento parece haver um senso 

comum no que diz respeito ao entendimento entre as pessoas do que seja emoção, no 

entanto, ao ter que defini-la constata-se tamanha dificuldade que esta tarefa envolve. 

Além do mais, embora várias pessoas utilizem a mesma palavra numa tentativa de 

definição, não quer dizer que o entendimento seja o mesmo entre elas, por isso o 

conhecimento das emoções é ainda parcial e fragmentado, e muitas são as questões que 

se encontram ainda em aberto, principalmente para os estudiosos (ROAZZI, 2011). 

 Mas afinal, há tipos de emoções? Ao partirmos de nossa vivência, 

empiricamente, podemos constatar que sim, há diferentes tipos de emoções. E, 

historicamente foram percebidas tais diferenças. O povo grego antigo distinguiu quatro 

temperamentos básicos na natureza humana: colérico, sanguíneo, melancólico e 

fleumático. Ainda na antiguidade, os médicos chineses também acreditavam que os 

seres humanos possuíam quatro emoções básicas: felicidade, raiva, tristeza e medo, que 

estariam conectadas, respectivamente, às atividades do coração, fígado, pulmões e rins 

(BRANDÃ0, 2004).  

Atualmente, há um consenso geral que nomeia como emoções primárias, básicas 

ou fundamentais: o medo, a raiva, a tristeza e a alegria (CASASSUS, 2009).  

Goleman (2007) traz que Paul Ekman, da Universidade da Califórnia- em São 

Francisco (EUA), observou que as expressões faciais do medo, da ira, da tristeza e da 

alegria são reconhecidas por povos de culturas de todovii o mundo, inclusive povos 

denominados pré-letrados, que se pressupõe serem intocados pela exposição ao cinema 

ou a televisão, o que sugere a universalidade destas emoções.  

A razão para serem primárias ou básicas é que são biologicamente primitivas, 

pois aparecem poucos meses depois do nascimento, afirma Casassus (2009). A emoção 

também é considerada como primária quando ela ocorre sem que necessariamente haja 

uma causa conhecida ou exista algum objeto aparente. Estas emoções têm expressões 

faciais universais, sendo reconhecíveis por todos os indivíduos de uma espécie, reitera 

Casassus (2009), corroborando com as ideias de Goleman e Ekman. 

                                                           
vii

 Grifo da autora. 
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No entanto, Casassus (2009, p. 95) destaca ainda algumas diferenças trazidas por 

outros autores no que tange a classificação deste tipo de emoção: 

 

Alguns autores incluem outras emoções entre as básicas ou primárias. S. 
Bloch e H. Maturana (1996) incluem duas formas de amor, o amor erótico e o 
amor ternura. D. Goleman (1995) acrescenta o desgosto, a surpresa e a 
vergonha. K. Oatley e P. N Johnson-Laird (1998) também falam do apego, do 
amor paterno e do repúdio. O que diferencia essas emoções das quatro 
primeiras é que, para senti-las, é necessário ter uma pessoa ou objeto. 

  

  

 Neste sentido, Brandão (2004) informa que as taxonomias mais modernas das 

emoções humanas consideram um espectro mais amplo, que inclui: o prazer, a surpresa, 

a agonia, a curiosidade, o desprezo e o pânico. Adiciona ainda que com as pesquisas 

psiconeurais atuais é possível delinear circuitos emocionais no cérebro para algumas 

delas como: medo, raiva, prazer (recompensa) e pânico.    

Além das emoções primárias, a literatura classifica as emoções como 

secundárias ou derivadas, que na verdade podem ser uma combinação das primárias 

como nas cores (primárias: azul, amarelo e vermelho; secundárias, produto de mistura: 

amarelo + azul= verde, azul + vermelho= violeta, vermelho + amarelo = laranja), ou 

simplesmente podem não seguir esta regra. De qualquer maneira, a teoria que é 

amplamente aceita entende que para que as emoções secundárias possam surgir, é  

preciso um desenvolvimento de “autoreferência de”, ou seja, um desenvolvimento da 

imagem de si mesmo ou desenvolvimento do ego, e ainda um dado desenvolvimento 

cognitivo, onde por exemplo o medo e a raiva seriam considerados emoções primárias, 

e a vergonha e a inveja emoções secundárias, já que demandam um reconhecimento de 

si mesmo perante o outro, para que dessa maneira possam emergir (CASASSUS, 2009). 

 No quadro abaixo se encontram dispostos o conjunto de características relativas 

a cada emoção como disposto nas publicações de Casassus (2009) e Goleman (2007), 

grifados de maneiras distintas, de modo que se destaque em ambos, quais famílias estes 

autores consideram como constituintes ou caracterizadoras das emoções principais.  
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Quadro 1: As famílias básicas de emoções e seus membros 
Fonte: Casassus (2009, p. 96-97); Goleman (2007, p. 303) 
 

Emoção Características 

Raiva Agressão, repugnância, ira, fúria, ódio, cólera, 

irritação, desgosto, exasperação. 

Tristeza 

Tristeza 

Aflição. Pesar, melancolia, pessimismo, 

abatimento, desespero, depressão, impotência, 

descontentamento. 

Sofrimento, mágoa, desânimo, desalento, 

melancolia, autopiedade, solidão, desamparo, 

desespero, e quando patológica, severa depressão. 

Medo 

Medo 

Angústia, inquietação, horror, espanto, temor, 

terror, ansiedade, apreensão, pânico. 

Ansiedade, apreensão, nervosismo, preocupação, 

consternação, cautela, escrúpulo, inquietação, 

pavor, susto, terror e, como psicopatologia, fobia 

e pânico. 

Alegria Riso, felicidade, contentamento, entusiasmo, 

bom humor, comicidade, prazer, júbilo, 

diversão. 

Amor 

Amor 

Amizade, afetividade, abertura, ternura, 

confiança, simpatia, adoração. 

Aceitação, amizade, confiança, afinidade, 

dedicação, adoração, paixão, ágape. 

Ira Fúria, revolta, ressentimento, raiva, exasperação, 

indignação, vexame, acrimônia, animosidade, 

aborrecimento, irritabilidade, hostilidade e, talvez 

no extremo, ódio e violência patológicos. 

Prazer Felicidade, alegria, alívio, contentamento, deleite, 

diversão, orgulho, prazer sensual, emoção, 

arrebatamento, gratificação, satisfação, bom 

humor, euforia, êxtase e, no extremo, mania. 

Surpresa Choque, espanto, pasmo, maravilha. 

Nojo Desprezo, desdém, antipatia, aversão, 

repugnância, repulsa. 

Vergonha Culpa, vexame, mágoa, remorso, humilhação, 

arrependimento, mortificação e contrição. 
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 Os autores reiteram que mesmo com a lista disposta acima, não se elucida a lista 

de caracterização das emoções, já que poderíamos ter combinações diferentes entre si 

como exemplifica Goleman (2007), como o que seria o ciúme, representando uma 

variante da ira, misturado com tristeza e medo? E as virtudes esperança, fé, perdão? O 

autor indica que ainda não há respostas claras para tais questões e que o debate 

científico em torno da classificação das emoções está em vigor. 

 

   

4.4 A família e sua influência no campo emocional dos profissionais de 

saúde 

 

No momento da entrevista, a família acaba sendo o principal sujeito com o qual 

lidamos. Com isso, esta não poderia deixar de ter destaque neste estudo, no que 

concerne as influências emocionais que pode causar quando em contato com os 

profissionais de saúde.  

 Mas para que iniciemos este momento, é relevante saber no que de fato consiste 

a família. De acordo com Elsen (2002) o conceito de família voltado para saúde pode 

ser entendido como: 

 

[...] um sistema no qual se conjugam valores, crenças,conhecimentos e 
práticas, formando um modelo explicativo de saúde doença, através do qual a 
família desenvolve sua dinâmica de funcionamento, promovendo a saúde, 
prevenindo e tratando a doença de seus membros. (ELSEN, 2002, p. 20) 
 

 

 

Trazendo esta família para o momento da entrevista onde, idealmente, já tenha 

sido esclarecido o quadro de morte do potencial doador, encontramo-la em situação de 

luto, em que tristeza, rancor, raiva, negação quanto ao quadro são emoções que podem 

ser observadas. E, nesta circunstância, estudos indicam que este núcleo sempre resiste a 

mudanças. Por exemplo, os pais durante o luto, têm necessidades espirituais intensas, 

precisando de palavras e ações para promover confiança e conforto (ROSENBLATT, 

2000; SHARMAN, 2005).  

E, para que os familiares recebam o feedback esperado da equipe de saúde, esta 

precisa lançar mão de ações humanizadas e também de suas reservas emocionais. Mas o 
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indivíduo que lida com situações difíceis e está na linha de frente do atendimento à 

população nem sempre está preparado para este tipo de doação/ação/contribuição.    

A respeito disso, Pitta (1994) explana que os sentimentos "negativos" trazem 

uma carga emocional grande ao trabalhador e esses deveriam ser discutidos no grupo, 

para ser trabalhado o sofrimento psíquico. Isto porque, um fator psicossocial estressor 

tem efeito patogênico igual a agentes químicos, físicos ou biológicos e daí a 

importância dele ser superado. 

Neste contexto, podemos entender que uma vez inserida no processo de doação, 

a família vivencia grandes momentos de estresse além do luto, requerendo do 

profissional de saúde também grandes demandas emocionais. 

Estudo desenvolvido por Cinque (2008) mostra claramente tais fatores de 

estresse vivenciados pelos familiares no processo de doação de órgãos e tecidos desde a 

internação até a liberação do corpo de seu parente, de 16 familiares, realizado na 

Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Hospital das Clínicas em São Paulo, no 

ano de 2007. Neste, foram identificados os seguintes estressores:  

1. insatisfação com atendimento prestado à família e ao doador, durante a 

internação (cinco); 

2. receber a notícia da morte encefálica (ME) de forma intranqüila (dez); 

3. dificuldades para a tomada de decisão quanto à doação (cinco);  

4. medo e desconfiança de forjar o quadro clínico da ME e a sensação de “assinar 

a morte” do familiar (três);  

5. não conhecer os receptores dos órgãos (dois); 

6. e a demora para a liberação do corpo (dez). Constatou-se que a liberação do 

corpo foi o momento mais desgastante vivenciado pelos familiares (cinco).  

 

Note-se que os itens grifados acima representam momentos que acontecem 

diretamente com os profissionais de saúde, tanto na internação que antecede o momento 

da entrevista como mostra o item 1 e 2, quanto na entrevista em si, quando da assinatura 

do termo de autorização para a doação como traz o item 4.  

Daí, podemos perceber o quanto há a exposição destes trabalhadores a 

momentos que requerem de sua sensibilidade, altruísmo, humanidade, empatia. 

Trazendo para o campo da enfermagem questões relacionadas com a família, 

pesquisa realizada com vinte e uma enfermeiras que atuam em UTI - ambiente onde 

normalmente são identificados os possíveis doadores - mostrou que onze delas 
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declararam que sentem alguma dificuldade com a permanência dos familiares junto aos 

pacientes, sendo que nove afirmaram possuir problemas relacionados a incompreensão 

dos familiares quanto aos horários de procedimentos, visitas e passagens de plantões 

(CARLOS, 2004). 

Em outro estudo, realizado por Domingues, Santini e Silva (1999) que trata 

sobre a orientação aos familiares na UTI, perguntou-se para as enfermeiras deste setor: 

"Você encontra dificuldades em orientar os familiares? Quais?". Cinco entrevistadas 

afirmaram encontrar dificuldades neste momento; sendo que uma referiu ter 

dificuldades às vezes e outra não percebeu este problema. 

As dificuldades declaradas foram: estado emocional alterado do familiar, 

comunicação, falta de informação a respeito do paciente, tempo escasso, desencontro 

com familiares e incerteza de poder ou não transmitir questões clínicas do paciente 

(DOMINGUES, 1999).  

Sobre isso Daley apud Domingues (1999) expõe que freqüentemente as 

necessidades dos familiares são ignoradas ou esquecidas devido: ao fator tempo, a falta 

de conhecimento em como lidar com os membros da família e a falta de compreensão 

de suas reais necessidades. Ainda afirma que, geralmente, o contato da equipe com as 

famílias é breve e quando isto ocorre os assuntos discutidos são muitas vezes os 

problemas vistos pela enfermeira e não pelo familiar.  

Por outro lado, em relação à postura do enfermeiro com os familiares, estudo 

revela que a enfermeira sente-se preparada para lidar com os pacientes na presença dos 

familiares, porém acredita que os mesmos dão trabalho devido a suas expectativas, e por 

quererem que alguém lhes dê alguma certeza (SILVA, 2000). 

Neste contexto, Pitta (1994) menciona que o lidar cotidiano com doenças e 

morte provoca e transforma impulsos primitivos dos trabalhadores de hospitais. E o 

ambiente de trabalho é um grande gerador de emoções fortes e contraditórias na 

enfermeira. Os pacientes e parentes nutrem sentimentos complicados em relação ao 

hospital, que são expressos particularmente e mais diretamente às enfermeiras, o que 

lhes promove confusão e angústia. Como forma de enfrentamento, tal autora relata que, 

elas se utilizam do distanciamento e da negação de sentimentos onde estes têm de ser 

controlados, sendo o envolvimento refreado e as identificações perturbadoras evitadas. 

Mas até que ponto podemos entender que não estamos nos envolvendo? Será 

que temos o discernimento de saber nos afastar, de modo que não sejamos profissionais 

frios e distantes, sem deixar de sermos humanos e altruístas? Será que, refrear nossas 
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emoções ou evitá-las - se é que isso é possível – traz benefícios ou mesmo não afeta em 

nada nossa saúde mental? Sim, muitos questionamentos que nos levam a pensar, o 

quanto saber lidar com nossas emoções é importante para a nossa saúde mental, e 

consequentemente para nossa vida. 
Diante disso, para que a família não se torne um bicho-de-sete-cabeças, é 

preciso, segundo estudo, enfrentá-la no sentido de questioná-la sobre suas dúvidas, 

observar-lhe as reações e os comportamentos, tentando entender suas emoções. Com 

isso, o contato com a família deve ser para além do presencial, sendo preciso “trabalhá-

la” para que se potencialize o trabalho do enfermeiro (GOMES, 1988).   
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Fonte: www.google.com.br/imagens 
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CAPÍTULO 5 – Referenciais: Teórico e Conceituais 

 

 5.1 Jean Watson e a Ciência do Cuidado como Ciência Sagrada  

 

 Jean Watson freqüentou a Lewis Gale School of Nursing em Roanoke, Virginia 

e obteve o grau de bacharel em enfermagem, mestrado em ciência em enfermagem 

psiquiátrica – saúde mental e doutorado em psicologia educacional e aconselhamento, 

todos na University of Colorado (Neil apud McEwen & Wills, 2009). Watson é autora 

que publica textos em todo mundo, tendo escrito livros, capítulos e artigos sobre a 

ciência do atendimento humano (Watson, 1994; Watson, 1996a,b; Watson, 1999; 

Watson, 2005). 

 Sua teoria denominada Ciência do Cuidado como Ciência Sagrada, baseia-se no 

trabalho anterior intitulado Nursing: Human Science and Human Care: A Theory of 

Nursing. A autora entende o ser humano como holístico e interativo, posicionamento 

que fica mais claro quando o descreve como um campo de energia, ela explica ainda  

saúde e doença como manifestações do padrão humano. A Teoria do Cuidado Humano 

e a Arte e Ciência da Enfermagem traduz de melhor maneira as teorias da enfermagem 

do processo interativo, e tem sido usada por enfermeiros em diversos contextos, tendo 

sido implantados, por exemplo, em unidades perioperatórias e de transplante 

(WATSON, 1996b apud McEWEN & WILLS, 2009). 

 Em relação aos fundamentos filosóficos da teoria, Watson lança mão de 

Nightingale e Rogers, e ainda utiliza conceitos dos psicólogos Giorgi, Johnson e Kock, 

assim como também da filosofia. Em seu trabalho mais recente (2005), a autora procura 

a união de paradigmas e aponta na direção de modelos que possam transformar o séc. 

XXI (McEWEN & WILLS, 2009). 

 Sua teoria do Cuidado Humano possui como sistema de valor um “profundo 

respeito pelas maravilhas e mistérios da vida” (WATSON [1988, p.34] apud McEWEN 

& WILLS, 2009) e reconhece ainda que as dimensões espirituais e éticas são os 

principais elementos do processo de cuidado humano. 

Já como pressuposto da teoria da Ciência do Cuidado como Ciência Sagrada, 

ela acredita que os profissionais de saúde fazem contribuições sociais, morais e 

científicas para a humanidade como um todo e que o “ideal de atendimento” a ser 
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realizado por enfermeiros pode afetar o ser humano em seu nível de desenvolvimento 

(McEWEN & WILLS, 2009). 

Na década de 80, Watson enumera 10 fatores caritativos que representam as 

necessidades de cuidado específicas em relação às experiências humanas que devem ser 

abordadas por enfermeiros com seus clientes no momento do atendimento.  

 

Os 10 fatores caritativos de Watson 

1. Sistema de valores humanísticos e altruísticos 

2. Fé/ esperança 

3. Sensibilidade para si e para os outros 

4. Desenvolvimento das relações de auxílio, confiança, cuidado 

5. Expressão dos sentimentos e emoções, positivas e negativas 

6.  Processo de cuidado criativo e individualizado para solução de problema 

7. Ensino e aprendizado transpessoais 

8. Ambiente sustentador, protetor e/ou corretivo, mental, físico, social e 

espiritual 

9. Assistência às necessidades humanas 

10. Forças existencial-fenomenológicas e espirituais 

Quadro 2: Os 10 fatores caritativos de Watson 
Fonte: Watson [1988, 2005] apud McEwen & Wills, 2009 

 

A autora traz ainda no mesmo período, diferentes conceitos e termos que 

auxiliam no entendimento da Ciência do Cuidado Humano, como o de: Ser Humano, 

Saúde, Enfermagem, Ocasião real de atendimento, Campo fenomenal, Eu, Tempo e 

Transpessoal. A definição deste último que se segue logo abaixo pautou as relações da 

teoria que Watson aperfeiçoou e atualizou para que se pudesse entender o cuidado 

humano e a espiritualidade. 

 

Transpessoal: relacionamento intersubjetivo ser-humano-para-ser-humano, 
no qual o enfermeiro afeta e é afetado pelo outro. Ambos estão totalmente 
presentes no momento e sentem a união com o outro; compartilham o campo 
fenomenal que se torna parte da história da vida dos dois. (WATSON [1999] 
apud McEWEN & WILLS, 2009, p. 217)  

 

 

 Desta maneira foram apresentadas algumas relações da teoria para que fosse 

possível serem analisadas suas crenças sobre atendimento, espiritualidade e campos 
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humanos e energéticos. Logo ao lado estão dispostas considerações breves de como tais 

relações estão diretamente associadas com o contexto do estudo. São elas: 

 

AA  TTEEOORRIIAA  EE  SSUUAASS  RREELLAAÇÇÕÕEESS  

CCOOMM  OO  AATTEENNDDIIMMEENNTTOO,,  

EESSPPIIRRIITTUUAALLIIDDAADDEE,,  CCAAMMPPOOSS  

HHUUMMAANNOOSS  EE  EENNEERRGGÉÉTTIICCOOSS  

CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  SSOOBBRREE  AASS  

RREELLAAÇÇÕÕEESS  DDAA  TTEEOORRIIAA  NNOO  

CCOONNTTEEXXTTOO  DDOO  EESSTTUUDDOO  

O campo de atendimento transpessoal 

reside no campo unitário da 

consciência e da energia que 

transcende o tempo, o espaço e a 

fisicalidade.   

Profundidade de envolvimento 

energético, envolvendo elementos da 

consciência. 

O relacionamento de atendimento 

transpessoal tem conotação como uma 

conexão unitária espírito-para-espírito 

dentro de um momento de cuidado, 

honrando o espírito incorporado do 

profissional e do paciente, dentro de 

um campo unitário de conscientização.  

O momento da entrevista onde agem os 

elementos conscientes e inconscientes 

(reações espontâneas/emoções). 

O relacionamento de atendimento 

transpessoal transcende o nível do ego 

do profissional e do paciente, criando 

um campo de cuidado com novas 

possibilidades de como se posicionar 

no momento. 

Cada entrevista envolve reações 

diferentes onde também são encontradas 

diferentes/novas formas de emoções. 

A intenção e a conscientização 

autêntica de atendimento do 

profissional tem uma freqüência de 

energia mais alta do que a consciência 

de não-atendimento, abrindo conexões 

para o campo de consciência universal 

e maior acesso ao curador interno da 

pessoa. 

A realização da entrevista abre 

possibilidades de, independente da 

maneira com a qual a família se 

comportar, se haver um preparo 

emocional para o lidar com aquela 

situação, aumentando a freqüência da 

energia de quem entrevista. 
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O atendimento transpessoal é 

comunicado por meio dos padrões 

energéticos de consciência, 

intencionalidade e presença autêntica 

do profissional no relacionamento de 

cuidado.  

Comportamento emocional. 

 

As modalidades de atendimento/cura 

pertencem, com freqüência, àquelas do 

campo energético ambiental não-

invasivas, não-intrusivas e 

naturais/humanas.  

Força da educação e inteligência 

emocional para atingir os momentos de 

fraqueza energética. 

O atendimento transpessoal promove 

padrões e possibilidades de 

autoconhecimento, autocontrole e 

autocura. 

Procura ir além do técnico, permitindo-

se entender que há troca de energias no 

contato profissional e entrevistado. 

As modalidades avançadas de 

atendimento transpessoal baseiam-se 

em várias maneiras de conhecer e ser; 

englobam o atendimento ético e 

relacional e as modalidades de 

consciência intelectual, que são de 

natureza energética (p. ex., forma, cor, 

luz, som, toque, visão, olfato) e honram 

a totalidade, a cura, o conforto, o 

equilíbrio, a harmonia e o bem estar.  

Procurar o atendimento transpessoal 

aos entrevistados pela técnica propostas 

por Jung utilizada no momento da 

entrevista dos sujeitos. 

Quadro 3: As relaçãoes da Teoria de J. Watson no contexto do estudo 
Fonte: Watson [2005, p. 6] apud McEwen & Wills, 2009.     
 
 

 Os grifos acima carregam relação direta com o proposto neste estudo, uma vez 

que elaboram de maneira sensível e criteriosa que há de fato trocas de energias no 

relacionamento do profissional com o paciente, denominado transpessoal. Em termos do 

que tratamos nesta investigação, a energia/cuidado transpessoal que se lança mão é a 

dos profissionais entrevistadores e dos familiares de doadores ou não. 
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A relação que é necessária ser estabelecida com estas pessoas em um momento 

de tantos encontros e confusões emocionais, devem, assim como afirma Watson, honrar 

a totalidade daqueles seres humanos, seu conforto, sua harmonia e seu bem estar.  

Acontecendo desta maneira, acredito que uma vez repassado de modo 

transpessoal para o receptor da mensagem, o interlocutor da mesma forma pode senti-la 

de maneira natural. Mas para que se dê conta disso, é preciso que se estabeleça critérios, 

maneiras, formas de perceber essa troca. Acredito ainda que isso possa se dar pelo 

autoconhecimento e autocontrole assim como cita Watson. Mas como podemos chegar 

mais próximos do autoconhecimento para atingirmos maior autocontrole?  

 Para esta pergunta, apresentaremos os conceitos de Inteligência Emocional, 

propostos por Daniel Goleman e logo em seguida, conceitos propostos por Carlos 

Casassus sobre Educação Emocional. 

 

 

 5.2 Inteligência Emocional 

 

  

5.2.1 O autor – Daniel Goleman 

 

Goleman é psicólogo formado pela Harvard Univesity, tendo escrito sobre 

psicologia e ciências do cérebro para o New York Times por 12 anos. Chegou a ser 

indicado para o prêmio Pulitzer que é um prêmio norte americano outorgado a pessoas 

que realizem trabalhos de excelência na área do jornalismo, literatura e música,  

administrado pela Universidade de Colúmbia em Nova York. 

É co-diretor de um grupo que recomenda práticas de desenvolvimento de 

habilidades de inteligência emocional, e promove pesquisas rigorosas sobre a 

contribuição da inteligência emocional no ambiente de trabalho (GOLEMAN, 2007). 

 

5.2.2 Ideias Centrais 

 

O estudo contará ainda com os conceitos de Inteligência Emocional que é 

definida como:[...]capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e os dos 

outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e em 

nossos relacionamentos (GOLEMAN, 1995 p.337). 
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Daniel Goleman (2007) traz em seu livro “Inteligência Emocional – Por que 

ela pode ser mais importante que o QI” sua experiência enquanto jornalista, psicólogo 

e pesquisador sobre o quanto as emoções estão no comando de nossas decisões, 

atitudes, pensamentos sejam conscientes ou inconscientes. Ao longo de sua explanação, 

busca diferentes exemplos de como em situações cotidianas somos tomados pelas 

emoções, e ainda demonstra através de experiências bem sucedidas realizadas com 

diferentes pessoas, em diversos estudos que cita ao longo do livro, que como reverter 

alguns modos de agir e pensar, trazem mudanças profundas no viver de quem lança mão 

da inteligência emocional, ao se dispor ao autoconhecimento. 

Ele coloca que as demonstrações de emoção, de fato causam um impacto 

imediato. Exemplifica isso com a criança que aprende a regra “Disfarce seus 

verdadeiros sentimentos para não magoar alguém que você ama, demonstre, em vez 

disso, um sentimento falso, porém menos ofensivo” (GOLEMAN, 2007, p.135). O autor 

entende que estas regras de como expressar as emoções vão além de regras de um 

manual de boas maneiras sociais, pois elas ditam como nossos sentimentos se refletem 

em outra pessoa. E, segui-las significa produzir impacto social ideal, já não segui-las ou 

segui-las de forma que não atenda exatamente às demandas sociais, implica na geração 

de uma devastação emocional.  

Em outro ponto, ao discorrer sobre a existência de vida inteligente nas emoções, 

Goleman traz estudos realizados por Peter Salovey, psicólogo da Universidade de Yale, 

EUA, que estabeleceu em detalhes as formas de como se pode levar inteligência às 

emoções.  Junto a John Mayer, também pesquisador, ambos propuseram uma definição 

elaborada de inteligência emocional, ao expandir aptidões em cinco grandes domínios 

que são brevemente comentados pelo próprio Goleman, e que ao longo dos capítulos 

seguintes do livro são explanados de maneira aprofundada. Eis os domínios 

(GOLEMAN, 2007 p. 67): 

 

1. Conhecer as próprias emoções  

Autoconsciência – reconhecer um sentimento quando ele ocorreviii – é a pedra de 

toque da inteligência emocional. Goleman (2007) diz que a capacidade de controle dos 

sentimentos a cada momento é fundamental para que haja o discernimento emocional e 

autocompreensão. O contrário disso, ou seja, a incapacidade de observar nossos 

                                                           
viii

 Grifo do autor. 
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sentimentos verdadeiros nos deixa à revelia deles. Reitera que pessoas mais seguras a 

respeito de seus sentimentos são melhores “pilotos” de suas vidas, tendo desta forma 

uma consciência mais abrangente de como se sentem em relação às próprias decisões, e 

isso vai desde com quem se casam até qual emprego aceitam.  

 

2. Lidar com as emoções 

Goleman explica que uma aptidão que está no desenvolvimento da 

autoconsciência é o lidar com os sentimentos para que sejam apropriados. Temos a 

capacidade de nos confortamos, nos livrarmos da ansiedade, irritabilidade ou tristeza 

que nos incapacitam, mas se não conseguimos fazer isso teremos de lidar com as 

conseqüências resultantes do fracasso nessa aptidão emocional básica, que basicamente 

é viver lutando contra sentimentos de desespero, enquanto quem não encara a situação 

desta forma, consegue se recuperar mais rapidamente dos reveses e perturbações que 

acontecem na vida. 

 

3. Motivar-se 

Aqui o autor enfatiza a importância de se trabalhar as emoções a serviço de uma 

meta afim de que se centre a atenção para automotivação, criatividade, e o controle. 

Este autocontrole emocional, que é o saber adiar a satisfação e conter a impulsividade, é 

o pano de fundo de qualquer tipo de realização, afirma. Pessoas que possuem esta 

capacidade de entrar em estado de “fluxo” demonstram desempenhos excepcionais, 

tendendo a ser mais produtivas e eficazes em qualquer que seja a atividade que 

exerçam.  

 

4. Reconhecer emoções nos outros 

Goleman reconhece como “aptidão pessoal” fundamental a empatia, que é outra 

capacidade que cresce na autoconsciência emocional. Relata que pessoas empáticas 

estão estreitamente sintonizadas com sinais sutis do mundo externo que indicam o que 

os outros precisam ou querem. Com isso, se tornam bons profissionais principalmente 

no que concerne o campo assistencial, e outros como: o ensino, administração e vendas. 

 

5. Lidar com relacionamentos 

O autor entende que o se relacionar é uma arte e esta está largamente conectada 

com a aptidão de lidar com as emoções dos outros. Afirma que estas aptidões são quem 
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determinam a popularidade, a liderança e a eficiência interpessoal. Finaliza dizendo que 

pessoas excelentes nas aptidões de lidar com relacionamentos se dão bem em qualquer 

coisa que dependa da interação tranquila com outros. 

Goleman dedica um capítulo ao autoconhecimento e traz considerações sobre a 

autoconsciência. Refere John Mayer (acima citado) - reconhecido com um dos co-

fundadores da teoria da inteligência emocional – para definir autoconsciência que diz 

que esta é (p.71) [...] estar ‘consciente’ ao mesmo tempo de nosso estado de espírito e 

de nossos pensamentos sobre este estado de espírito. Já Goleman a defende como 

podendo ser uma atenção não reativa e não julgadora de estados interiores.  

 A seguir destacamos dois grandes pontos-base da construção da inteligência 

emocional levantados por Goleman. 

 

5.2.2.1 A autoconsciência 

 

O autor explicita ainda que a autoconsciência tem um efeito mais potente sobre 

aqueles sentimentos fortes, como de aversão. A compreensão sobre que se está sentindo 

por exemplo “ o que estou sentindo é raiva”, oferece uma maior grau de liberdade, não 

somente a opção de não agir movido pela raiva em si, mas oferta a mais uma opção de 

tentar se livrar dela.   

  Aborda que a autoconsciência é um elemento fundamental para a intuição 

psicológica, que faz parte do modelo da inteligência intrapsíquica da Howard Gardner 

baseado nas descobertas de Freud, que concluiu que grande parte da vida emocional é 

inconsciente. Sendo que nem sempre cruzam o limiar da consciência os sentimentos que 

possuímos guardados em nós. Goleman na tentativa de exemplificar empiricamente o 

fato das emoções inconscientes, coloca a descoberta de pessoas que tomam gosto 

definitivo por coisas que sequer têm consciência de terem visto antes, e diz ainda que 

qualquer emoção pode ser, e na verdade, muitas vezes é, inconsciente. 

Ele afirma que existem primeiros sinais psicológicos de uma emoção, que 

ocorrem normalmente antes que a pessoa esteja consciente de seu próprio sentimento. 

De posse disso, exemplifica tal situação ao falar sobre pessoas com medo de cobra que 

quando em contato com a foto de cobra, os sensores de sua pele identificam o 

surgimento de suor – sinal de ansiedade – embora esses indivíduos argumentem não 

sentir medo algum. Então, ao passo que as denominadas agitações emocionais pré- 

conscientes crescem, tornam-se fortes o bastante para irromperem a consciência. Sendo 
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assim, nomeiam-se dois tipos de emoções: consciente e inconsciente. Ao passar para a 

consciência a emoção assinala seu registro no córtex frontal (GOLEMAN, 2007). 

Embora não tenhamos ideia da atuação das emoções que ficam abaixo do limiar 

da consciência, elas podem ter poderoso impacto na maneira de como percebemos e 

agimos. O autor traz uma situação passível de acontecer com qualquer um de nós: 

 

É o caso de alguém que no início do dia se aborrece com uma coisa 
desagradável e permanece ranzinza horas depois, ofendendo-se e 
respondendo mal às pessoas sem motivo plausível. É possível que não 
perceba sua continuada irritabilidade e ficará surpreso se alguém chamar a 
atenção para ela, embora esse sentimento esteja pouco aquém de sua 
consciência e justifique suas respostas bruscas. Mas assim que essa reação é 
trazida à consciência – assim que se registra no córtex - , ele pode avaliar de 
novo as coisas, decidir abandonar os sentimentos que ficaram do início do dia 
e mudar de perspectiva e de estado de espírito (GOLEMAN, 2007 p. 79). 

 

 

Goleman finaliza a ideia reforçando que a autoconsciência emocional é o pano 

de fundo da inteligência emocional, sendo capaz de afastar um estado de espírito 

negativo. 

 

5.2.2.2 O autocontrole 

 

Goleman destaca que o objetivo do autocontrole é o equilíbrio e não a supressão 

das emoções que sentimos, já que cada uma delas tem seu valor e significado. Ele 

lembra Aristóteles quando o mesmo observou que o que é necessário é a emoção na 

dose certaix, sendo proporcional à circunstância. Ressalta de maneira pertinente que 

quando as emoções são abafadas, geram além de frieza, embotamento; e ainda, quando 

conseguem escapar ao nosso controle, são extremadas e renitentes, tornando-se desta 

forma, patológicas, como no quadro depressivo no qual o paciente torna-se paralisado, 

ou na ansiedade generalizada que aniquila, na agitação do estado maníaco e na raiva 

demente. 

O autor esclarece que o projeto do cérebro demonstra que muitas vezes temos 

pouco ou nenhum controle sobre quando somos arrebatados pela emoção que sentimos 

e ainda qual é essa emoção da qual de certa maneira ficamos reféns. O aspecto positivo 

nesta situação é a possibilidade de decidirmos quanto durará uma emoção, afirma 

                                                           
ix
 Grifo do autor. 
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Goleman (2007). Ele declara que o problema não está na tristeza, preocupação ou raiva 

ocasionais; pois, normalmente eles passam com paciência e tempo, mas sim, quando 

eles são muito intensos e acabam ultrapassando um limite denominado razoável, 

atingindo desta maneira seus perturbadores extremos, como a ansiedade crônica, a 

depressão e a ira sem controle. Num ponto mais extremado e insuportável, para serem 

diminuídos ou finalizados seria necessário o uso de medicamentos, psicoterapia ou 

ambas.   

Neste contexto, Goleman (2007, p. 102) traz ainda o conceito de “memória 

funcional” que é a capacidade de ter em mente toda informação relevante para a 

execução de uma determinada tarefa e afirma que quando as emoções dominam a 

concentração, é esta memória que está sendo soterrada. Ele diz que coisas banais como 

algarismos de número de telefone ou as linhas de um romance investigativo é que 

ocupam este tipo de memória, que tem a função executiva por excelência na vida 

mental, pois possibilita todos os outros esforços intelectuais, que vão desde pronunciar 

uma frase até enfrentar uma complexa proposição de lógica. Em sequência ele cita o 

córtex pré-frontal como executor da memória funcional, ressaltando que é aqui, neste 

córtex que os sentimentos e emoções se encontramx. Ressalta que quando os circuitos 

límbicos que convergem no córtex pré-frontal encontram-se tomados por angústia 

emocional, quem é atingida é a memória funcional, fazendo com que não consigamos 

pensar direito. 

Portanto, ao passo que as emoções ampliam ou dificultam nossa capacidade de 

pensar e planejar para seguir e alcançar uma meta distante ou para elucidar problemas 

ou coisas assim, elas definem os limites do nosso poder de usar nossas próprias 

capacidades mentais inatas, e desta maneira acabam determinando como nos saímos na 

vida.  Dependendo do grau em que somos motivados por sentimentos de entusiasmo e 

de prazer no que executamos, ou mesmo por uma medida ideal de ansiedade, esses 

sentimentos nos levam ao êxito. É por este caminho que a inteligência emocional é uma 

aptidão mestra, afirma Goleman (2007, p. 103), sendo uma capacidade que afeta 

profundamente todas as outras, facilitando ou interferindo nelas. 

  

                                                           
x
 Há diferença entre sentimento e emoção. O primeiro, sentimento, é um meio discriminar valores. O 

sentimento não apresenta manifestações físicas ou fisiológicas tangíveis, ao passo que a emoção se faz 
acompanhar de tais alterações. Esta última, emoção, o indivíduo fica tão alterado como se uma explosão o 
tivesse arremessado para fora dos limites de sua pessoa. E nesse momento existe uma condição física 
realmente tangível e observável, sendo portanto as emoções mais contagiantes, verdadeiramente 
desencadeadoras de uma epidemia mental (JUNG, 2008 p.12).  
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5.3 Educação Emocional 

 

5.3.1 O autor – Juan Casassus 

 

 Juan Casassus é chileno de nascimento, trabalhou durante vários anos como 

especialista principal do Escritório Regional de Educação para América Latina e Caribe 

(OREALC/UNESCO). É licenciado em sociologia pela Universidade Católica do Chile 

e em filosofia pela Universidade de Notre Dame (USA). Tem DEA em economia da 

educação (Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, França) e o doutorado em 

sociologia da educação pela Universidade René Descartes, Paris V.  

 Atualmente dirige vários programas de formação em educação emocional e é 

diretor do Centro de Formação INDIGO, no Chile. Seu enfoque sobre educação 

emocional vem sendo desenvolvido em várias universidades latino-americanas. 

 

5.3.2 Ideias Centrais 

 

 Educação Emocional pode ser entendida como: [...] um conjunto de habilidades 

que o indivíduo adquire para auxiliar no desenvolvimento das suas emoções e 

sentimentos, ensinando-o a manifestá-las de uma maneira melhor, orientando o 

indivíduo a ter um autocontrole sobre seu comportamento emocional (CARDOSO, 2004 

p.67). 

 Em termos mais palpáveis, Casassus diz que se somos incapazes de sentir 

tristeza ou alegria, não poderemos nos sentir tristes ou alegres com a tristeza ou alegria 

do outro. Portanto, se alguém não puder ver e compreender o mundo emocional de 

maneira experiencial em si mesmo, dificilmente poderá compreender o mundo 

emocional dos outros. Por isso, o desenvolvimento da compreensão emocional através 

do autoconhecimento permite trabalhar eficientemente com outras pessoas. 

 Ele aborda em seu livro “Fundamentos da Educação Emocional” desde a 

constituição da mente emocional englobando elementos que envolvem a neurociência 

até como modular e expressar as emoções. 

 Com isso, destacamos a seguir, pontos que consideramos chave nesta literatura. 
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 5.3.2.1 Os ciclos das emoções vividas inconsciente e conscientemente 

  

 Casassus destaca a existência das emoções vividas em dois níveis: o 

inconsciente e a consciência.  

Em se tratando do primeiro, ele afirma que o processo inconsciente se inicia em 

um evento o qual não possuímos controle e que é finalizado numa reação inconsciente, 

sendo assim, uma vez que não tenhamos consciência do que ocorre com nossas 

emoções, nós nos sentimos dominados por elas. Desta maneira, acabamos sentindo pela 

experiência habitual que as emoções nos acontecem de maneira independente de nós 

mesmos, o que, reitera o autor, é verdade. Ele diz ainda que quando reagimos 

inconscientemente aos estímulos externos, o mais freqüente é agirmos 

descontroladamente, nos levando ao arrependimento de nossos atos quando nos damos 

conta dele (CASASSUS, 2009). 

O autor traz ainda que quando não temos consciência de nossas próprias 

emoções, nos afastamos dos outros, já que não conseguindo perceber, sentir e 

reconhecer nossas emoções, não as perceberemos, sentiremos e reconheceremos nos 

outros. Assim, acabamos limitados a viver na incompreensão do que acontece com as 

pessoas com as quais nos relacionamos, o que nos mantém na incompreensão 

emocional, aprisionando-nos no espaço racional o que nos leva a não enxergarmos as 

possibilidades que o mundo emocional nos oferece (CASASSUS, 2009). 

Mas Casassus (2009) entende que quando se consegue enxergar o mecanismo 

segundo o qual esse processo acontece, permite-se que seja iniciado o caminho de se 

tornar a experiência emocional mais consciente, o que abre a porta para uma vida mais 

plena. Plena não somente em nível individual, mas também em relação ao outros, o 

coletivo. 
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Abaixo, o autor ilustra o ciclo das emoções vivido inconscientemente e em 

seguida explica os planos os quais circulam a experiência emocional (CASASSUS, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Ciclo das emoções vivido inconscientemente.   
Fonte: Casassus, 2009 p.104 

 

 

- Primeiro plano: o Condicionamento. 

É o mais amplo e exterior, e significa o plano do contexto e da configuração do 

mundo no qual estamos inseridos. Aqui estão localizados: o evento que inicia a emoção, 

a cultura e a ideologia. Domínios que ocorrem fora do indivíduo e que estimulam 

reações automáticas diante do experienciar um evento, uma cultura e uma ideologia. 

 

- Segundo plano: a Expressão. 

Inclui-se aqui o lugar onde é realizado o fato emocional. É um plano mais 

interno onde se encontram: o corpo e as lingüísticas – nomear e julgar. 

 

- Terceiro plano: da Ação. 

É o menor e mais interno, o que não significa menos importante, pelo contrário, 

é o mais importante, já que é onde se concretiza nossa forma de conhecer e lançar mão 

de nossas emoções. É neste plano que são incluídos os principais atos do processo 

emocional, como sentir uma emoção, conhecê-la pela palavra e reconhecê-la. 

 

O autor observa ao final desta classificação que a experiência emocional ocorre 

muito rapidamente, acontecendo numa fração de segundo, geralmente de forma 

automática. 

Evento         Cultura          Ideologia 

Corpo                  Linguagem                 Julgamento 

Sentir   Conhecer                   Reconhecer 

CCOONNDDIICCIIOONNAAMMEENNTTOO  

LLUUGGAARR  DDEE  EEXXPPRREESSSSÃÃOO  

RREEAAÇÇÃÃOO  
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Finaliza este ciclo de emoções inconscientes relatando que em nossa cultura 

aprendemos desde pequenos a reprimir as mais diferentes expressões emocionais, e 

exemplifica como observamos abaixo: 

 

[...] uma criança que chora e que recebe, reiteradamente, uma resposta 
negativa vai aprender que seu choro não é aceito. Como uma criança aprende 
a reprimir suas emoções? Ela retém a respiração, contrai a garganta, o peito, a 
cara e, por meio dessa contração, retém as lágrimas. Com o tempo, essas 
tensões se tornam cada vez mais sutis e, assim, menos conscientes. Dessa 
forma, a pessoa vai limitando sua capacidade de sentir e de expressar certas 
emoções e, com isso, perde parte de sua vitalidade natural. Para desenvolver 
a capacidade de sentir e expressar as próprias emoções, é importante 
descobrir quão necessário é poder fazê-lo ao mesmo tempo em que se 
encontra a situação adequada para tal (CASASSUS, 2009 p. 110). 

 

 

Ao iniciar o ciclo das emoções vividas conscientemente Casassus (2009) afirma 

que na verdade não há um ciclo neste caso, e que quando uma pessoa foi educada 

emocionalmente e é emocionalmente madura, o que ocorre é que ela acaba sentindo a 

emoção em si mesma e entra em sintonia com ela, já que não precisa do primeiro plano 

(mais externo) para se conscientizar da emoção. Não sendo ainda necessário um evento 

particular, porque o mundo inteiro é o evento que está se expressando e a consciência 

disso é a emoção. 

Mas o autor traz ainda que as emoções surgem de situações que estão além de 

nosso controle e reitera que é importante notarmos que existem mecanismos que as 

regem, como por exemplo: a tristeza, vem de situações conhecidas como a perda de 

alguém no âmbito pessoal; a alegria, de encontros com pessoas queridas; a raiva, 

geralmente vem das frustrações. Isso, ele declara, é universal e sempre se manifesta por 

determinadas regularidades.  

Isso se traduz na lei do intercâmbio entre o interno e externo para Casassus. 

Nesta lei se manifesta a energia vital, como se entrasse em nós uma perda e saísse uma 

tristeza; entrasse um encontro desejado e saísse uma alegria; entrasse uma frustração e 

saísse uma ira. Ele esclarece que um mesmo evento é interiorizado de formas diversas 

em diferentes pessoas, por isso é de se esperar que o que sai nem sempre é igual para 

todos. Isso dependerá diretamente das estruturas de significação que a pessoa terá, do 

que ela pensa a respeito daquela situação, do seu nível de consciência sobre o que está 

acontecendo e ainda sobre o grau de abertura em relação às leis. Constitui uma situação 

o que a pessoa percebe e avalia, declara o autor.  
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Então, o que o indivíduo avalia depende não somente do ambiente externo, mas 

também de sua experiência interna. Com isso, o autor compreende que uma vez que o 

papel da percepção particular varia de indivíduo para indivíduo, as emoções além de se 

ligarem a uma realidade objetiva também se vinculam a uma realidade interna, mais 

subjetiva (CASASSUS, 2009).  

 

5.3.2.2 A importância da consciência emocional 

 

Casassus (2009) afirma que as emoções ocorrem no corpo, num espaço pré-

consciente, e por conta disso é preciso tomar consciência delas. Assim, indica que o 

primeiro passo para tanto é possuirmos a consciência emocional. Isto significa ter 

conhecimento de seu próprio mundo emocional, e só pode ser feito em primeira 

pessoaxi. O autor atenta para o fato de que a palavra educação, no sentido original e-

ducare (tirar para fora), tem sua significação atendida plenamente na educação 

emocional, já que cada aluno deve buscar em si mesmo, o conteúdo real do ensino. 

Ele diz que aprender as próprias emoções é uma viagem de autodescoberta, e 

isso acontece pela observação de como se desenvolvem as expressões de si mesmo no 

próprio corpo. Ele afirma que há uma grande distância entre pensar e refletir sobre 

mim mesmo e ter consciência do que está me ocorrendo (CASASSUS, 2009 p. 134). 

Reitera tal afirmativa dizendo que a reflexão intelectual acerca das emoções é algo que 

afeta nosso cérebro cognitivo, mas a experiência afeta nosso cérebro emocional. 

O autor reafirma neste momento a grande relevância acerca do conhecimento 

das emoções, já que há uma ponte entre nossa realidade interior e a realidade externa 

que rodeia o mundo o qual habitamos.  

Em sequência ressalta que a educação emocional, está longe do âmbito do 

conhecimento estruturado e ordenado do dever ser conceitual. Com isso esclarece as 

diferenças de focos entre inteligência emocional e educação emocional ao dizer que esta 

última não representa apenas um meio de aquisição de habilidades, mas uma educação 

de união em que professor e aprendiz são a mesma pessoa. Ele prossegue a ideia 

declarando que ao embarcar no processo de educação emocional, abrimos possibilidade 

para a transformação pessoal. 

                                                           
xi
 Grifo do autor. 
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Mas para que isso aconteça é necessário disposição de abertura, que se trata da 

necessidade de estar disposto à experienciar e o pano de fundo disso é o desejo de que 

assim seja, tendo boa vontade para olhar os obstáculos que impedem que enxerguemos. 

Uma vez essa primeira barreira rompida, descobrimos novas dimensões de nós mesmos 

e do mundo.  

Com isso o autor alerta que às vezes a descoberta pode ser agradável, ou não, já 

que geralmente tendemos a nos esconder debaixo de muitas camadas de coisas que não 

nos agradam sobre nós mesmos ou que nos disseram que não são agradáveis. 

Finaliza com o sentir os aspectos que englobam a autoconsciência emocional. 

Esclarece que sentir não é um ato intelectual, mas sim uma experiência emocional e que 

é em nosso corpo sensível que encontramos o suporte interno das emoções. Sendo, 

portanto, necessário haver a confluência do sentir e conhecer num mesmo ato para que 

consigamos essa consciência. 

 

5.3.2.3 A incompetência e competência emocional   

 

No que tange a incompetência emocional, o autor refere não ser difícil sentir as 

emoções quando estas são externalizadas com alta intensidade, em especial as emoções 

básicas. No entanto, é mais complicado percebê-las quando estão num momento de 

baixa intensidade, e muito mais complexo é acessar as emoções inconscientes. Mas 

independente do grau de facilidade ou dificuldade que tenhamos nesse acesso, as 

emoções possuem uma forte influência sobre nós, pois são processadas por nosso 

cérebro nos predispondo à ação. 

Com isso o fato de ignorarmosxii nossas ações não significa que elas não nos 

influenciam, apenas não percebemos a influência delas quando recaem no nosso agir 

(CASASSUS, 2009). 

Casassus levanta pontos e exemplos que nos mostram em que situações e 

momentos somos incompetentes ou competentes emocionais. Estas estão descritas nos 

quadros abaixo.  

 

 

 

                                                           
xii

 Grifo da autora. Assim como podemos perceber nas palavras de Casassus, não conseguimos ignorar as 

emoções inconscientes. 
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A INCOMPETENCIA EMOCIONAL 

• Incompetência Emocional em relação a si mesmo 

             

Não se dar conta do que sente por falta de contato consciente com o corpo e com a energia afetiva 
pessoal. Em termos práticos, isso significa: 
 
          - Ter a sensação de “não sentir nada”, de viver a própria emoção com frieza, rigidez ou 
estereotipia; 
 
          - Não reconhecer a emoção ou o estado de ânimo em que se está ou ter uma vaga consciência, 
sentir-se mal e não se dar conta, ser irritável, pessimista ou desanimado sem assumir responsabilidade 
por esse estado, achando que o mundo e a vida são assim; e 
 
          - Fazer confusão ao nomear as emoções sentidas, pensando ter mágoa quando tem raiva ou ter 
raiva quando tem mágoa. 
 

 
Maneiras de ser incompetente em relação à própria experiência emocional: 
 
          - Não conseguir nomear e/ou comunicar as próprias emoções, ou seja, não saber falar para si 
mesmo ou para os outros, da experiência emocional; 
 
          - Não reconhecer o que lhe faz estar assim: não saber se é o tempo, a correria, algo que o outro fez, 
trechos da própria história. Não reconhecer as circunstâncias que disparam as próprias emoções. Não 
reconhecer o diálogo interno que produz e mantém a emoção; 
 
          - Não aceitar a própria experiência emocional. Decidir o que se “deveria” sentir e não sentir. 
Pensar que se deveria ter outra emoção do que a que se tem; e 
 
          - Pensar que não há forma de sair do estado em que se está: enxergar as emoções como todo-
poderosas e como algo que gruda na pessoa.  

• Incompetência Emocional em relação ao outro 

 

Algumas maneiras de entrar nesse espaço são: 
 
          - Falta de contato, o que não permite ver as emoções no outro, reconhecer que “acontecem coisas” 
ao outro; 
 
           - Não entender por que o outro sente o que sente, as circunstâncias que disparam seus estados 
emocionais; 
 
          - Não aceitar a emoção do outro, julgá-la como correta ou incorreta e não como algo que é; 
 
           - Pensar que o outro sente o mesmo que sentimos ou que deveria senti-lo, não reconhecer o outro; 
 
           - Não reconhecer as emoções da relação; 
 
          - Não poder acolher, acalmar, apoiar o outro na sua emoção; e 
           
          - Não reconhecer o filtro de interpretação no olhar que dirijo ao outro. Não reconhecer as lentes 
com que olho.  
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• Incompetência Emocional em relação aos ambientes em que convivemos 

 

Algumas maneiras que a ignorância emocional se manifesta nesse espaço são: 
 
          - Não reconhecer os estados de ânimo e as emoções dos ambientes nos quais circulamos; 
 
          - Não saber sintonizar nem agir de acordo com as circunstâncias; e 
 
           - Não saber transformar atmosferas emocionais (por não acreditar, por exemplo, que possa fazer 
isso ou simplesmente por não se perceber com clareza ou como alguém relevante).  
 

Quadro 4. Incompetência emocional e suas relações – com o eu, os outros e o ambiente. 
Fonte: Casassus, 2009 p. 137-139. 
 

 

 

AS COMPETENCIAS EMOCIONAIS 

• Competências para conhecer e agir no mundo emocional 

             

          - a capacidade de estar aberto ao mundo emocional; 
 
          - A capacidade de estar atento: escutar, perceber, ponderar, nomear e dar sentido a uma ou várias 
emoções; 
 
          - A capacidade de ligar emoção e pensamento; 
 
          - A capacidade de compreender e analisar as informações relacionadas com o mundo emocional; 
 
          - A capacidade de regular a emoção; 
 
          - A capacidade de modular a emoção; e, 
 
          - A capacidade de acolher, acalmar e apoiar o outro. 
Quadro 5. Competências para conhecer e agir no mundo emocional. 
Fonte: Casassus, 2009 p. 139-140. 
 

Destacamos a partir o item grifado acima afim de que fique mais bem 

esclarecido o tipo de proposta trazida pelo autor.  

Então, a Capacidade de Regulação Emocional é algo que se faz internamente, 

sendo possível fazê-la no momento em que a emoção é percebida, afirma Casassus 

(2009). O autor dividiu sua ocorrência em três momentos, que são: a tomada de 

consciência, o reconhecimento e a domesticação da emoção. Ele entende que se não 

possuirmos a capacidade de ver o que está nos acontecendo internamente quando 

estamos sentindo uma emoção, acabamos nos transformando em seus escravos, sendo a 

regulação emocional quem evita essa relação de dependência. 
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Casassus informa que o primeiro passo para a consciência emocional é saber o 

que estamos sentindo e quais as emoções que estão presentes. Não fazer isso, é contar 

somente com as emoções inconscientes que não podem ser reguladas. Em resumo, é o 

se dar conta do que se passa conosco. Para isso o autor lança mão da pergunta chave: 

“Como estou me sentindo?” que deve ser feita várias vezes ao longo do dia. Esse 

exercício permitirá a pessoa perceber que neste tempo a resposta mudará algumas vezes. 

O autor exemplifica esta situação tomando por base nossas atividades diárias, como o 

trabalho: a pessoa perceberá que quando está no trabalho se sentirá de uma maneira; 

quando está comendo, de outra; quando volta pra casa, de outra.  

Sugere então que um caminho para desenvolver esta habilidade de conhecer o 

que nos passa emocionalmente é escrevendo a resposta e registrando-a o mais próximo 

possível do momento em que está acontecendo, já que quanto mais tardio o tempo de 

registro maior a imprecisão ou distorção da emoção sentida. Com isso chegará um 

momento em que a energia emocional surgirá simultaneamente acompanhada da energia 

da consciência. Ao passo que aumentamos nossa competência emocional mais nos 

tornaremos capazes de detectar rapidamente as emoções não somente de alta 

intensidade, mas também as mais sutis (CASASSUS, 2009). 

Num segundo momento o autor defende que temos que nomear e reconhecer a 

emoção quando ela aparece. Após entrarmos no ritmo de fazer a pergunta chave, 

naturalmente estaremos conscientes do que nos ocorre. 

Isso é importante, pois [...] as emoções são como ondas de energia que nos 

ocorrem (CASASSUS, 2009 p. 152). Com isso, ao se diferenciarem de nós, teremos 

como observá-las como formações mentais que contem uma vibração que vem e vão 

embora. Esta identificação nos permite observar logo quando começa uma emoção, e 

uma vez que consigamos isso, poderemos observar sua evolução do começo ao fim. 

 Com o embasamento proporcionado por Casassus, podemos perceber o quanto é 

possível, através de um trabalho próximo aos sujeitos, que sejam realizadas orientações 

e indicados meios para sua educação emocional. 
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5.4 A Imaginação Ativa e Jung  

 

Ao investigar sobre emoções, a busca de complementariedade de fonte que 

traduzisse maiores detalhes sobre o que os sujeitos têm a expressar além das palavras 

verbalizadas em seus discursos, se fez necessária. 

Com isso, buscamos amparo nos conceitos de Carl Gustav Jung que em seu 

trabalho lançou mão da linguagem expressiva ou artística como parte de tratamento 

psicoterápico, por acreditar que a arte poderia (e provou que pode) ser usada como 

elemento de cura, através dos símbolos que constam nas produções do imaginário, 

como expressões artísticas, sonhos, fantasias...  

Para Jung o imaginário é a porta da faculdade da criação que tem como base a 

combinação de ideias. Ele não o entende como ilusório ou fictício. Por ser simbólico, 

inconsciente e coletivo, ele mostra que este inconsciente coletivo é alicerçado de uma 

imagem primordial denominada arquétipo, que é um tipo [...] de marca-impressão, um 

agrupamento definido de caracteres arcaicos, que, em forma e significado encerra 

motivos mitológicos, os quais surgem em forma pura nos contos de fadas, mitos, nas 

lendas, e no folclore (JUNG, 2008a, p. 33-34). 

Por terem surgido na época da Mitologia, os arquétipos vem acompanhando o 

desenvolvimento da humanidade reaparecendo sempre quando a imaginação ativa é 

livremente expressa, acredita Jung. Desse modo, as imagens mantém seu sentido 

essencial. Com isso, Jung entende que a verdade e a realidade da imagem são criadas e 

também existem naquilo que é criado, na imagem em si.  

Portanto, para Jung, o que conhecemos é transmitido por meio de imagens 

psíquicas, sendo a imaginação o pano de fundo de todos os processos perceptuais e 

cognitivos. Por conta da forma das imagens, a libidoxiii poderá ser apreendida viva, e 

não esfiapada pelo repuxamento das tentativas de interpretações racionais, já que a 

imagem não é só um produto da percepção do real, ela é idêntica a sua significação 

(TAVARES, 1998; p. 56). 

É sabido que na história das práticas de saúde a imaginação sempre foi uma 

parte essencial do processo terapêutico. Pois a imaginação intervém nos cuidados com a 

                                                           
xiii Intensidade do processo psíquico, seu valor psicológico. Libido é apetite, instinto permanente de vida 
que se manifesta pela forma, sede, sexualidade, agressividade, necessidades e os mais diversos interesses. 
Acrescenta que todos os fenômenos psíquicos são de natureza energética. Os complexos são nós de 
energia, os arquétipos são núcleos de energia em estado virtual, os símbolos são máquinas 
transformadoras de energia (JUNG, 2008a). 
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saúde fazendo parte de tratamento empregados e consequentemente o processo de cura. 

(TAVARES, 1998) 

Desta maneira, para acessar a face obscura da mente humana, como ele coloca, o 

autor utiliza três métodos de análise: o teste de associação de palavras, a análise de 

sonhos e a imaginação ativa (JUNG, 2008a). 

Para Jung o conceito de Imaginação Ativa (IA) engloba todas as formas de 

realização do símbolo, através de uma continuação visual do símbolo na imaginação ou 

de modo mais representativo, através de sua realização por meio da pintura, escultura. 

Ele menciona o termo pela primeira vez em “A Função Transcendente” de 1916, onde 

escreve sobre a Teoria da Formação Simbólica, embora neste momento ele não trate 

diretamente da conceituação da IA. O destaque dado aqui é sobre o fato de que as 

imagens ou palavras interiores são percebidas, registradas e guardadas, sendo 

manifestadas e representadas por meio de mãos ou todo o corpo (KAST, 1997). 

Jung ressalta que a arte do “deixar acontecer psíquico” quer dizer o mesmo que 

o “deixar fluir” das imagens interiores, mas ele esclarece que para que isso aconteça é 

preciso haver um desligamento do senso crítico durante a imaginação (KAST, 1997).  

Portanto, compreende o conceito de Imaginação Ativa, todas as formas de 

realização do símbolo, seja ela uma continuação visual do símbolo na imaginação, seja 

um modo mais representativo, por meio de expressão artística (TAVARES, 1998). A IA 

é recheada de propósitos criadores, pois as imagens, acredita Jung, tem vida própria e os 

acontecimentos simbólicos são desenvolvidos por meio de um entendimento peculiar. 

Para se colocar em prática esta técnica Jung indica os seguintes passos (JUNG, 

2008a; TAVARES, 1998): 

 

1. Começa-se pela concentração num ponto de partida, que pode ser um 

objeto, uma paisagem, uma lembrança, etc; 

2. Posteriormente o quadro mental vai ganhando movimento, a imagem se 

enriquece de detalhes, se dinamiza, se desenvolve. Aconselha-se neste 

momento não interromper o fluxo natural dos acontecimentos com 

racionalizações conscientes, assim o inconsciente produzirá uma série de 

imagens que farão uma história completa; 

3. Expressa-se por meio de símbolos ou através de uma técnica artística 

(pintura, modelagem, tecelagem, costura, dança...) o material sonhado. 
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4. Finaliza-se estabelecendo comparações com outras ideias, sonhos, 

realidades culturais, sentidos simbólicos ou poéticos. 

 

Neste último momento conhecido como amplificação da consciência um 

terapeuta pode ajudar o paciente a tomar consciência das mais diversas opções de 

sentidos do conteúdo que acabara de se elaborado por sua imaginação, auxiliando-o, 

portanto, a compreender suas imagens arquetípicas (TAVARES, 1998).   
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  Fonte: www.google.com.br/imagens 

 

“O melhor sorriso é o que vem da alma”. 

Autor desconhecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

CAPÍTULO 6 – Caminho Metodológico 

 

6.1 Abordagem e Tipo de Estudo  

A abordagem metodológica do estudo é a qualitativa, pois enfatiza a 

compreensão da experiência humana como é vivida, coletando e analisando materiais 

narrativos e subjetivos (POLIT & HUNGLER, 2011). A escolha por esta abordagem se 

justifica, pois este tipo de estudo resulta em informações ricas e profundas, que 

possibilitam o esclarecimento de múltiplas dimensões de um fenômeno complexo. Seus 

resultados são tipicamente baseados nas experiências da vida real de pessoas com 

conhecimento do fenômeno em primeira mão (POLIT & HUNGLER, 2011). 

 O tipo de estudo é de caráter descritivo- interpretativo. No que concerne a parte 

descritiva, esta se caracteriza por explicar minuciosamente as variáveis estudadas, 

utilizando os resultados encontrados para demonstrar as práticas vigentes. O 

pesquisador que conduz a investigação descritiva, observa, conta, descreve e classifica 

(LOBIONDO–WOOD, 2001 e POLIT & HUNGLER, 2011). Já no que diz respeito a 

parte interpretativa, ou seja, a hermenêutica: 

 

Esta abordagem traz uma distinção entre o significado subjetivo que uma 
atividade ou enunciado possui para um ou mais participantes e seu 
significado objetivo, sendo que este último é compreendido através do 
conceito de uma “estrutura latente de sentido” de uma atividade. Essa 
estrutura pode ser investigada apenas com a aplicação do esquema de um 
procedimento científico-interpretativo com etapas múltiplas (FLICK, 2009 p. 
311). 

 

 

Ainda sobre a investigação hermenêutica Polit & Hungler (2011) trazem que 

esta, frequentemente, enfoca o significado – que envolve como os sujeitos, social e 

historicamente condicionados, interpretam o mundo, inseridos em um dado contexto. 

 

 

6.2 Cenário e Sujeitos 

 

O local de estudo é a Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos 

(CNCDO), do estado do Rio de Janeiro. Também conhecida como Central de 

Transplantes, atualmente se encontra no bairro da Praça da Bandeira. Conta com uma 
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estrutura que dispõe de: sala para reuniões, para Educação Continuada, para 

Coordenação Familiar, para Pesquisa, para alocação da equipe da CNCDO, para 

Coordenação de Tecidos, para a Gerência da Qualidade, copa, (2) quartos de descanso 

para plantonistas e expurgo. 

Em relação aos sujeitos, estes foram profissionais de diferentes formações 

(enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e médicos) que compõem ou já 

compuseram a equipe que atua como coordenadora do processo de notificação, captação 

e doação de órgãos. A questão da multiprofissionalidade justifica-se, pois este fator 

pode vir a enriquecer os dados colhidos pela oportunidade de revelação das diferenças. 

Utilizou-se como critério de inclusão: profissionais que realizaram ou realizam 

entrevistas familiares para doação de órgãos e que estavam trabalhando no período de 

coleta de dados na equipe da Central de Transplantes. Já os critérios de exclusão, foram: 

profissionais que não realizam ou nunca realizaram entrevistas familiares, e ainda 

aqueles que mesmo tendo realizado entrevistas familiares não atuassem mais na 

CNCDO em questão no período de coleta de dados.  

O número de participantes da pesquisa variou de acordo com o aceite dos 

sujeitos em participar da mesma, tendo sido abordados cerca de noventa e sete por cento 

daqueles elegíveis a esta investigação, totalizando vinte e quatro sujeitos entrevistados, 

sendo dentre eles: (dezessete) enfermeiras, (dois) assistentes sociais, (dois) médicos e 

(três) psicólogos. O percentual não participante encontrava-se indisponível para 

participação no estudo, com justificativas como licença-maternidade e licença por 

doença. 

As entrevistas foram iniciadas a partir de abordagem informal com os sujeitos 

explicando-lhes brevemente sobre pontos principais do estudo e a importância de sua 

participação na investigação. Ressalta-se que todos os sujeitos abordados prontamente 

aceitaram participar da entrevista não havendo, portanto recusas à participação no 

estudo. 

Estes estão representados por nomes de cores encontradas nos tubos de tinta para 

pintura em tela. 

 

6.3 Técnica de Coleta de Dados 

A técnica de coleta de dados foi à entrevista semi-estruturada, e se deu através 

de dois instrumentos: questionário sócio cultural, e questionário contendo questões 

centrais para entrevista semi estruturada (ambos em Apêndice 2). Esta última permite 
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que dados mais ricos e complexos sejam coletados. Também denominadas entrevistas 

enfocadas, tais entrevistas são usadas quando o pesquisador tem uma lista de tópicos 

que devem ser cobertos. O entrevistador se serve de um guia de tópicos para garantir 

que todas as questões sejam cobertas. Ao entrevistador cabe ainda a função de 

incentivar os participantes a falarem livremente sobre os tópicos dispostos no guia 

(LOBIONDO–WOOD, 2001 e POLIT & HUNGLER, 2011).  

O questionário sociocultural fora composto por quinze perguntas, sendo dez 

fechadas, quatro mistas (questão fechada seguida de aberta) e uma aberta. O roteiro 

principal buscou abordar em oito questões: a opinião acerca da Entrevista Familiar 

(E.F.); a preparação emocional para realizar a E.F.; o relato de uma E.F. marcante; o 

manejo das emoções no ato da E.F.; aspectos que facilitam e que dificultam a E.F. do 

ponto de vista emocional; fator/situação que torna a E.F. difícil; a opinião sobre a 

necessidade de suporte emocional para os profissionais que atuam na E.F.; e por fim, a 

percepção do entrevistado quanto a suas próprias emoções explanadas na entrevista. 

Em relação ao ambiente de realização das entrevistas, este foi reservado, buscou-

se a utilização de iluminação agradável, já que o cenário possui luzes brancas que 

deixam o ambiente com um clima formal, quase tensional. 

Desta maneira, abaixo ilustra-se a conformação do ambiente da entrevista. 

 

 
Figura 4: Ambiente da entrevista com os sujeitos. CNCDO, Rio de Janeiro, 2011. 
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Em preparado o ambiente, a entrevista foi dividida em três momentos:  

 

1) Explicação mais detalhada sobre a proposta do trabalho com posterior 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1); 

2) Momento de preenchimento do questionário de caracterização sociocultural, 

seguido de entrevista com roteiro semi-estruturado;  

3) Momento final, se ouviu música para relaxamento (Música Relaxante, autor 

desconhecido, retirado do canal Youtube)  com duração três minutos e quarenta e oito 

segundos que mostrava fotos da natureza em clipe ao fundo, com posterior aplicação da 

técnica da Imaginação Ativa proposta por Jung, onde através de pintura em folha branca 

A4 com giz de cera pastel, o sujeito respondeu a seguinte questão somente por meio de 

desenho, portanto sem a utilização de palavras escritas:  “Quando falo sobre emoções 

na entrevista familiar qual é a imagem que lhe recorre?” . Tendo o sujeito terminado o 

desenho, logo em seguida foi solicitada a explicação do mesmo. Tendo os passos sido 

realizados, a entrevista era finalizada. 

 A duração das entrevistas girou em torno de quinze a trinta minutos.   

 No que concerne ao período de coleta de dados este foi de janeiro a maio de 

2012. 

 

6.4 Análise e Categorização dos Dados 

 

A análise dos dados se deu por análise de conteúdo que está ligada a uma 

afirmação sobre um determinado assunto. Tal análise comporta relações e pode ser 

graficamente apresentada por meio de uma palavra, frase, resumo (POLIT & 

HUNGLER, 2004; BARDIN, 2004).  Para isso serão feitas leituras dos textos, afim de 

que sejam realizadas associações e categorizações dos dados.  

Este tipo de análise é definida por diferentes autores que trazem que: é uma 

técnica visando à inferência através da identificação objetiva e sistemática de 

características específicas das mensagens (HOLSTI apud OLIVEIRA, 2008); é uma 

técnica para produzir inferências replicáveis e práticas partindo dos dados em direção a 

seu contexto (KRIPPENDORFF apud OLIVEIRA, 2008); é um conjunto de 

procedimentos para produzir inferências válidas de um texto sobre emissores, a própria 

mensagem ou audiência da mensagem (WEBER apud OLIVEIRA, 2008); ou ainda,  é 

como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 
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sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (BARDIN, 2010, p. 

40). 

Sendo assim, a análise de conteúdo consiste em descobrir os núcleos de sentidos 

que compõem uma comunicação, cuja presença ou freqüência signifiquem algo para o 

objeto visado. Serão desdobrados os resultados em fase de: análise, exploração de 

material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação, assim como proposto na 

literatura (LOBIONDO–WOOD, 2001 e POLIT & HUNGLER, 2004). 

Para Bardin (2010), autor cujos passos da análise de conteúdo seguiremos neste 

estudo para analisar o material obtido nas entrevistas, o objetivo principal da análise de 

conteúdo pode ser sintetizado em manipulação das mensagens, tanto do seu conteúdo 

quanto da expressão desse conteúdo, para colocar em evidência indicadores que 

permitam inferir sobre outra realidade que não a mesma da mensagem.  

Em termos de aplicação, a análise de conteúdo permite o acesso a diversos 

conteúdos, explícitos ou não, presentes em um texto, sejam eles expressos na axiologia 

subjacente ao texto analisado; implicação do contexto político nos discursos; exploração 

da moralidade de dada época; análise das representações sociais sobre determinado 

objeto; inconsciente coletivo em determinado tema; repertório semântico ou sintático de 

determinado grupo social ou profissional; análise da comunicação cotidiana, seja ela 

verbal ou escrita, entre outros. (OLIVEIRA, 2008)  

Assim como acima mencionado, os passos propostos por Bardin (2010) para 

análise de conteúdo seguidos neste estudo foram: 

 

• Primeira Etapa: pré-análise 

Nesta etapa são desenvolvidas as operações preparatórias para a análise 

propriamente dita. Consiste num processo de escolha dos documentos ou definição do 

corpus de análise; formulação das hipóteses e dos objetivos da análise; elaboração dos 

indicadores que fundamentam a interpretação final. 

Nesta investigação este movimento se deu primeiro a partir do instrumento de 

coleta de dados sócio culturais, onde as informações foram agrupadas e analisadas de 

acordo o que cada item abordou. O segundo momento desta etapa se deu com o segundo 

instrumento, o questionário principal, onde se avaliou a complementaridade das 

perguntas para uma análise mais coesa e coerente das questões abordadas. Portanto, a 

divisão da pré-análise por questão ficou da seguinte maneira: analisar as questões de 

número 1, 2, 3 e 6; e as outras num momento posterior. 
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Antes da leitura das entrevistas foram determinados tópicos principais relativos 

às perguntas, afim de que fosse mantido o foco sobre as respostas, assim, por exemplo, 

na pergunta 1  “Na sua opinião qual é a importância da entrevista familiar dentro dos 

passos da doação de órgãos? Que conhecimentos julga necessário ter para realizá-

la?” foram denominados os tópicos: opinião/ importância e conhecimentos. Tais 

elementos tiveram o intuito de auxiliar e nortear a identificação das unidades de 

significação dentro das falas dos sujeitos. 

 

• Segunda Etapa: exploração do material ou codificação 

Consiste no processo através do qual os dados brutos são transformados 

sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma descrição exata das 

características pertinentes ao conteúdo expresso no texto. 

Neste momento os elementos principais das perguntas são destacados, para que 

se norteassem as buscas das unidades de significação respondentes às questões postas. 

Realizou-se leitura focada na busca das respostas que atenderiam as perguntas indicadas 

no instrumento principal, e daí foram surgindo as unidades de significação, as unidades 

de contexto e trechos relevantes que traduzem de maneira detalhada situações que 

auxiliam o leitor a entrar um pouco no mundo do sujeito que vivencia as circunstâncias 

que envolvem a entrevista familiar para doação de órgãos.  

 

• Terceira Etapa: tratamento dos resultados - inferência e interpretação 

Busca-se, nesta etapa, colocar em relevo as informações fornecidas pela análise, 

através de quantificação simples (freqüência) ou mais complexas como a análise 

fatorial, permitindo apresentar os dados em diagramas, figuras, modelos etc.  

Para cada sujeito foram surgindo às unidades de significação que foram sendo 

agrupadas em tabela, e ao passo que as respostas iam se repetindo, sua freqüência ia 

sendo registrada por código do entrevistado ao lado das falas. 

Neste momento as unidades de significação foram sendo identificadas e 

destacadas com uma cor, enquanto as unidades de contexto foram sendo destacadas com 

cor diferente. Trechos que explicassem determinada situação que fosse julgada 

relevante para se constar na análise e que trouxesse mais riqueza de detalhes da situação 

emocional que vivenciam os sujeitos também foram destacados de cor diferente.  

Uma vez identificadas as unidades de significação de cada pergunta, foram 

construídas tabelas divididas pelas respostas que atendessem as perguntas. A partir 
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destas respostas foram identificados os caracteres comuns desses elementos que foram 

agrupados formando as categorias.  

 

6.5 Aspectos Éticos 

 

O estudo foi submetido, e aprovado em novembro de 2011 pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário Antonio Pedro sob o nº 321/11, CAAE: 

0336.0.258.000-11 (ANEXO I), respeitando desta forma os princípios éticos que cabem 

em pesquisas com seres humanos, como disposto na Resolução nº 466/2012 (BRASIL, 

2012). 

Em relação aos participantes da pesquisa, estes receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1) e foram orientados quanto: ao 

objetivo do estudo;  a forma de armazenamento dos dados; quanto a possibilidade de 

desistência em caso de desconforto; quanto as contribuições que poderão advir do 

estudo;  ao sigilo das informações fornecidas, que serão exclusivamente utilizadas para 

fins de pesquisa; ao asseguramento da preservação de seu anonimato; a ausência de 

custos (remuneração ou pagamento) relacionados a participação na pesquisa; e quanto a 

liberdade de desistirem de sua participação no decorrer do estudo. 
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Fonte: www.google.com.br/imagens 

 

“Nada como se sentir livre... 

 Nada como se sentir vivo.  

Nada como se permitir.”  
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CAPÍTULO 7-  Resultados e Discussão 

 

Neste capítulo estão divulgados os resultados da investigação. Inicialmente estão 

explanados resultados do questionário sócio cultural aplicado aos entrevistados, e em 

seguida temos as categorias formadas de acordo com o conteúdo que se sobrelevou na 

fala dos sujeitos. 

 

 

7.1 O Perfil Sociocultural 

 

Aqui foram abordados dados como: gênero; classificação etária; classificação de 

cor; estado civil; se o sujeito possui filhos; tempo de atuação na Central de 

Transplantes; existência de outro(s) vínculo(s) empregatício(s), e tempo desta atuação; 

sobre formação e pós-graduação; realização de plantões extras na Central de 

Transplantes; recebimento de treinamento e/ou capacitação para o serviço; realização de 

acompanhamento psicológico; e existência de lazer na rotina do sujeito. 

Assim, foram entrevistados vinte e quatro sujeitos. Abaixo segue a sua 

caracterização. 

  

IDENTIFICAÇÃO GEN. IDADE FORMAÇÃO TEMPO 
DE 

CENTRAL 

ACOMP. 
PSIC. 

LAZER 

Sombra Natural F 29 Enfermeira 1-2 a Não Sim 

Amarelo Ocre F 51 Enfermeira 2-3 a Não Sim 

Magenta F 30 Enfermeira 2-3 a Não Sim 

Verde Inglês F 31 Enfermeira 2-3 a Não Sim 

Amarelo de Cádmio F 31 Assistente social 3 a Não Sim 

Laca Orquídea F 45 Enfermeira 2-3 a Não Sim 

Amarelo Nápoles F 34 Enfermeira 2-3 a Não Não 

Terra Verde F 34 Enfermeira 2 a Não Sim 

Terra Siena 

Queimada 

F 27 Enfermeira 2-3 a Não Sim 

Vermelho Claro F 41 Psicóloga 10 a Sim Sim 

Verde Hooker F 49 Enfermeira 11 a Não Sim 

Carmin F 29 Enfermeira 5-6 a Não Sim 

Azul Turquesa F 33 Assistente social 10 a Não Não 

Azul Ultramar M 39 Enfermeiro/médico 10 a Não Não 
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Grys de Paine M 38 Médico 11 a Não Sim 

Violeta Permanente 

Escuro 

F 40 Enfermeira 5 a Não Sim 

Amarelo Limão F 47 Enfermeira 1 a Não Sim 

Violeta Cobalto F 46 Enfermeira 3 a Não Sim 

Vermelho Laca 

Gerânio 

F 47 Psicóloga 3 a Sim Sim 

Verde Oliva F 46 Psicóloga 2-3 a Não Sim 

Azul Cobalto F 40 Enfermeira 11 a Não Sim 

Laranja de Cádmio F 29 Enfermeira 2 a Não Sim 

Azul Hortência F 48 Enfermeira 4 a Não Não 

Rosa Escuro F 46 Enfermeira 11 a Não Sim 

Quadro 6 : Caracterização dos sujeitos. 

 

 

 
Gráfico 1 : Faixa etária da equipe multiprofissional da CNCDO/RJ, 2013 
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      Gráfico 2: Gênero da equipe multiprofissional da CNCDO/RJ, 2013 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Classificação por cor segundo o IBGE da equipe multiprofissional da CNCDO/RJ, 

2013. 

 

A média da faixa etária foi de trinta e oito ponto sete anos, a maioria dos sujeitos 

eram do sexo feminino e também a maioria se autodenominou branco. Em relação ao 

estado civil, a maioria (onze) são casados, os solteiros vêm logo em seguida (oito), e os 

divorciados (cinco). Já no que diz respeito a possuir filhos, dos treze que informaram 

ter, pouco mais de sete relataram ter duas crianças, cinco tem somente um filho e um 

tem três. 



86 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Tempo de atuação da equipe multiprofissional da CNCDO/RJ, 2013 

 

Em relação ao gráfico acima, doze coordenadores atuam na instituição entre dois 

e três anos, o que representa o grande grupo que entrou no serviço através de concurso 

público temporário realizado em dois mil e nove, e somente quatro desenvolvem esta 

atividade há mais de dez anos, sendo estes últimos servidores de vínculo estatutário. 

 

 
Gráfico 5: Ano(s) de graduação da equipe multiprofissional da CNCDO/RJ, 2013  

 

A média do tempo de graduação é de doze ponto oito anos. 
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Gráfico 6: Título de Pós Graduação da equipe multiprofissional da CNCDO/RJ, 2013  

 

Dos pós-graduados, dezessete são latu sensu com especialidades que variam de 

Estomatoterapia à Auditoria de Sistemas de Saúde. Do restante (três), dois possuem 

mestrado em saúde coletiva e um mestrado em ciências sociais em andamento.  

 

PÓS GRADUAÇÃO ESPECIALIDADE n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latu Sensu 

Saúde Pública 

Licenciatura Plena 

Terapia Intensiva 

Enfermagem do Trabalho 

Cirurgia Geral 

Cardiologia 

Clínica Médica 

Gestão em Saúde 

Administração Hospitalar 

Estomatoterapia 

Oncologia 

Enfermagem Médico 

Cirúrgica 

Auditoria em Sistemas de 

2 

1 

4 

4 

4 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

 

1 
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Saúde  

1 

2 

1 

 

1 

Psicologia Clínica 

Nefrologia 

Residência em Clínica 

Geral 

Enfermagem Pediátrica 

 

Strictu Sensu 

Mestrado em Saúde 

Coletiva 

Mestrado em Ciências 

Sociais em andamento 

2 

 

1 

Quadro 7: Especialidades de pós graduação da equipe multiprofissional da CNCDO/RJ, 2013 

 

Sobre a atuação em outro local de trabalho, em torno de vinte e três afirmaram 

ter outro vínculo, restando um que relatou não trabalhar em outro local. No gráfico 

abaixo podemos observar as cargas horárias demandantes destes outros vínculos. 

 

 

 
Gráfico 7 : Carga horária de atuação em outro vínculo de trabalho da equipe 
multiprofissional da   CNCDO/RJ, 2013  

Ao observarmos o gráfico acima, destacam-se as cargas horárias de trinta e 

quarenta horas, o que somado ao horário de trabalho na Central de Transplantes gera 
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entre cinqüenta e quatro e sessenta e quatro horas de trabalho/semana, para a metade 

dos entrevistados. 

Outras cargas horárias dignas de nota são a de cinqüenta horas e setenta e duas 

horas e meia de trabalho por outros vínculos, o que somado a carga horária da Central 

de Transplantes resulta em setenta e quatro horas e noventa e seis horas e meia de 

trabalho por uma semana inteira que contém cento e sessenta e oito horas. Isso significa 

um comprometimento de aproximadamente sessenta por cento do tempo de uma 

semana, onde os outros quarenta por cento devem ser divididos entre atividades 

essenciais como o sono, atividades do lar, tempos de deslocamento com transporte, 

lazer, atividades de subsistência, etc...  

 

 

 Gráfico 8: Plantões extras realizados pela equipe multiprofissional da CNCDO/RJ, 2013  

 

 Daqueles que realizam plantões extras, seis o fazem eventualmente e 

informaram que isso se dá uma vez na semana, o que aumenta a carga horária semanal 

na CNCDO de vinte e quatro horas para até quarenta e oito horas/semana. Já um 

informou que faz dois plantões extras na semana, o que expande sua carga horária para 

até setenta e duas horas; um declarou que, eventualmente, faz três plantões na semana, o 

que corresponde trabalhar até noventa e seis horas na mesma semana; e também um 

relatou realizar dois plantões extras no mês.  

Duas pessoas afirmaram ter assumido plantões fixos além do seu, por duas vezes 

na semana, o que lhes dá, somente na CNCDO, uma carga horária semanal de setenta e 

duas horas de trabalho, já somada sua carga horária fixa, totalizando ao fim do mês 
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duzentos e oitenta e oito horas/mês, enquanto que aquele que não faz plantões extras, e 

cumpre sua carga horária obrigatória completa noventa e seis horas/mêsxiv. 

Quanto a esta questão estudo reitera que a duração da atividade, hora, ou 

execução da tarefa, e pressão dos ritmos e de horários do meio social são elementos 

decisivos da dificuldade laboral, sendo importantes fatores de processos fisiológicos e 

psicológicos para o trabalho (BULHÕES apud FERRAREZE, 2006).. 

Autor ressalta sobre este assunto (HELLER apud MEDEIROS, 2006) que o que 

o ser humano deseja da vida cotidiana é que ela lhe permita o mínimo de esforços para 

que esteja enquadrado na reprodução social. O menor deles seria identificar-se com as 

necessidades normais dos indivíduos. Diante da carga horária excessiva de trabalho, os 

trabalhadores da enfermagem não usufruem desse menor esforço para ter uma vida de 

lazer, de convívio social, de integração familiar.  

É importante destacar que o trabalho de um Coordenador Avançado em 

Transplantes é essencialmente gerencial, ou seja, independente da formação, o 

Coordenador Avançado realiza a gerência do processo de notificação, doação e 

distribuição do órgão. A respeito disso, pesquisa entre enfermeiros envolvidos nas 

questões gerenciais, demonstrou que esses profissionais apresentaram seis vezes mais 

chances de apresentar altos níveis de estresse quando comparados a outros enfermeiros 

que não atuavam nessa área (LINDHOLM apud SCHMIDT, 2009). 

  

 
Gráfico 9: Carga horária de treinamento(s) e/ou capacitação(ões) da equipe multiprofissional da 
CNCDO/RJ, 2013  

                                                           
xiv

 Considerando um mês com 4 semanas. 
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Em relação a treinamento(s) e capacitação(ões) a maioria (treze) informou não 

ter participado de tais atividades nos últimos meses. Daqueles que informaram ter 

participado (onze), nove mencionaram o curso de imersão de quarenta horas realizado 

em Outubro de 2011, chamado Transplant Procurement Management (TPM) oferecido 

pela Secretaria Estadual de Saúde em parceria com a Universidad de Barcelona. 

Minorias declaram como treinamento e/ou capacitação, a participação no Encontro 

Nacional das Comissões Intra Hospitalares de Distribuição de Órgãos e Tecidos para 

Transplantes – ENCIHDOTT, com duração de oito horas; realização de Curso sobre 

Comunicação de Más Notícias com duração de dois dias; Curso de Coordenação Básica 

para Comissão Intra Hospitalar para Distribuição de Órgãos e Tecidos para Transplante 

– CIHDOTT, com duração de 6h; Curso Master Aliance em Organ Donation, com 

duração de dois meses; todos realizados entre fevereiro e novembro de dois mil e onze. 

 

 
Gráfico 10: Acompanhamento psicológico realizado pela equipe multiprofissional da CNCDO/RJ, 
2013  

  

 Podemos observar no gráfico o pequeno percentual daqueles que investem num 

cuidado para sua saúde mental. Aqueles que o fazem, realizam terapia. 

Em estudo realizado sobre as condições de trabalho, saúde e condições de vida 

de profissionais de enfermagem no ambiente hospitalar, identificou-se que a maioria das 

entrevistadas negou, em um primeiro momento, a ocorrência de problemas de saúde, 
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principalmente os relacionados à saúde mental. No entanto, com o decorrer das 

entrevistas muitas relataram a ocorrência de episódios de enxaqueca, estresse, irritação, 

desgaste físico, depressão, dores nas pernas, varizes e pressão alta. Diante disso, os 

próprios autores ressaltam que as entrevistadas declaram estas queixas, mas não as 

reconhecem como indícios de abalos psicológicos, o que invariavelmente não as levam 

a procurarem serviços que auxiliam na manutenção de sua saúde mental (ELIAS, 2006).  

 Por tanto, é de suma importância para a saúde física e mental desses 

profissionais que eles saibam identificar as manifestações do processo de estresse, e que 

aprendam a detectar quais são os estressores que desencadeiam este processo, pois dessa 

forma, poderão utilizar “mecanismos de enfrentamento” eficientes para a adaptação ao 

estressor e, conseqüentemente, interrupção ou moderação da evolução do processo de 

estresse (MEIRELES, 2003; MIQUELIM, 2004; COSTA, 2003; DA SILVA-BRITO, 

2004; FERRAREZE, 2006). 

 

 
Gráfico 11: Lazer da equipe multiprofissional da CNCDO/RJ, 2013  
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ATIVIDADE DE LAZER TIPO n 

 

 

Atividades Culturais 

Assistir filme 

Teatro 

Cinema 

Leitura 

Ir a show  

1 

3 

9 

3 

2 

 

 

Atividades que envolvem a Prática de 
Esportes 

Natação 

Lutar 

Correr 

Dançar 

Fazer trilha 

Mergulhar 

Caminhar 

Andar de 
Bicicleta 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

 

 

 

 

Atividades Livres  

Sair para Bar 

Viajar 

Passear com os 
filhos 

Praia 

Casa da Praia 

Shopping 

Ir a piscina 

Assistir TV 

Estar com 
amigos 

Estar com a 
família 

Passear 

2 

6 

2 

 
11 
 
2 
 
5 
 
1 
 
3 
 
1 
 
 
 
3 
 
 
1 

Quadro 8: Atividades de lazer da equipe multiprofissional da 

CNCDO/RJ, 2013 
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Assim como observamos no quadro acima, as Atividades Livres foram as que 

mais se destacaram no contexto do lazer, sendo aproximadamente três vezes mais 

citadas do que as Atividades que envolvem a Prática de Esporte, por exemplo. De 

qualquer maneira, independente da classificação, a atividade que se destina a um 

momento de relaxamento mental, diversão e prazer saudáveis, é válida para a 

manutenção da saúde mental. O bem estar ocasionado pelas atividades desde culturais 

às livres proporciona ao sujeito maior bem estar psicossocial, o que diretamente 

corrobora para a determinação e condicionamento da saúde, assim como está previsto 

no próprio conceito de saúde declarado pela OMS, que norteia as Leis Orgânicas do 

Sistema Único de Saúde. 

 

 Art. 3º - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do País (LEI Nº 8.080/90, p.1) 

 

 

Neste contexto, destacaram-se quatro entrevistados que responderam não possuir 

nenhum tipo de lazer. Isso pode significar um alarme vermelho a saúde mental destes 

sujeitos uma vez que a união de estresse e pressão produzidas no trabalho, mais grandes 

cargas horárias laborais, somadas a ausência de atividades de lazer, levam a exaustão 

destas pessoas que não reservam um momento para saírem de suas rotinas e aliviarem 

suas tensões. Sobre isso, é sabido que [...] o lazer tem papel fundamental enquanto meio 

alternativo para o relaxamento e alívio dos problemas advindos da contextualidade e 

do cotidiano do indivíduo, seja no nível pessoal ou profissional (PEREIRA, 1997 p.75). 

Para Dumazedier (1973), importante autor que trata sobre o lazer, este, enquanto 

promotor da saúde, engloba o descanso, o divertimento e o desenvolvimento da 

personalidade. Corroboram com esta ideia alguns estudos que declaram que a primeira 

função do lazer é a de descanso, descontração ou recuperação, e que esta ocorre quando 

o lazer é um reparador das deteriorações das forças físicas e mentais, que são 

provocadas por tensões resultantes das obrigações do cotidiano e, mais especificamente, 

as laborais. A segunda função seria a de divertimento, entretenimento e recreação entre 

as quais, o indivíduo pode optar livremente, colocando-se contra o tédio ou estresse, que 

são causados pela rotina diária de trabalho. Tal função abarca também as ocupações 
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inspiradas pela necessidade de distração, com ou sem predominância artística. Já a 

terceira e última função, estaria ligada ao desenvolvimento da personalidade, se 

processando quando o indivíduo é capaz de agir e de pensar, livre de condicionamentos 

automatizantes de ação e pensamento. Portanto, a prática das atividades de lazer fornece 

ao sujeito, condições de melhor desenvolvimento, conforme este aumente ou receba 

elementos que, de maneira desinteressada, o formam. Tal função ressalta os elementos 

que conduzem o indivíduo ao desenvolvimento mais completo, pleno, possibilitando um 

bem estar social e participação mais ativa no atendimento das necessidades de ordem 

individual, familiar, profissional, cultural e comunitária (DUMAZEDIER,1973; 

MAGNANE, 1969; REQUIXA, s.d. apud PEREIRA, 1997). 
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7.2 A Entrevista Principal 
  

Assim como mencionado anteriormente, o questionário principal constou de oito 

perguntas que buscavam atender ao disposto nos objetivos desta investigação. A seguir, 

poderemos observar os achados de cada uma delas, e desvendar a cada questão as 

categorias que emergiram das respostas dos sujeitos em cada momento.  

Então para começarmos a entender os sujeitos que foram entrevistados, 

iniciamos trazendo os argumentos que formaram categorias, sobre o que torna a 

entrevista familiar importante e sobre quais conhecimentos são necessários para se 

realizar a entrevista. 

Portanto, na pergunta um formou-se categorias de acordo com cada 

questionamento realizado neste momento. Sendo assim emergiram as seguintes 

categorias: 1) A Entrevista Familiar como Decisiva/ Determinante para o Processo de 

Doação; 2) A Entrevista Familiar como Meio Educativo; 3) A Entrevista Familiar como 

Meio de Apoio Emocional; 4) Conhecer, Saber e Acreditar no Processo da Doação; 5) 

Características Pessoais e Profissionais Adquiridas pelo Entrevistador; 6) O Lidar com o 

Familiar, 7) Conhecimentos técnicos acerca do Potencial Doador. 

Abaixo podemos observar o quadro onde estão as unidades de registro que 

formaram as categorias acima descritas. 

 

 1) A Entrevista Familiar como Decisiva/ Determinante para o Processo de Doação 

Nº DA 
CATEGORIA 

UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 

Mais importante do processo 
 
 
 
 

Sombra Natural, Amarelo 
Ocre, Amarelo de Cádmio, 
Verde Hooker, Grys de Paine, 
Amarelo Limão, Verde Oliva 
(7). 

Muito importante/Extrema Importância/ 
Fundamental importância 
 
 
 
 
 
 

Laca Orquídea, Terra Siena 
Queimada, Vermelho Claro, 
Azul Ultramar, Violeta 
Permanente Escuro, Violeta 
Cobalto, Vermelho Laca 
Gerânio, Laranja de Cádmio, 
Azul Hortênsia, Rosa Escuro  
(10).  

Ponto Crucial/ Primordial Carmin, Violeta Permanente 
Escuro, Azul Cobalto (3). 
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Começa a doação Sombra Natural (1). 

Determina a continuidade ou interrupção do 
processo / Sem o aval da família não tem 
doação 

Amarelo Ocre, Laca 
Orquídea, Terra Verde, Terra 
Siena Queimada, Vermelho 
Claro, Azul Ultramar, Grys de 
Paine, Azul Cobalto e Laranja 
de Cádmio (9). 

Etapa que tem que olhar com mais cuidado Magenta, Grys de Paine (2) 

 
Quadro 9: Unidades de registro identificadas na pergunta 1A do questionário principal - A Entrevista 
Familiar como Decisiva/ Determinante para o Processo de Doação 

 

Neste momento os sujeitos identificaram, dentre os passos do processo de 

captação, doação e distribuição de órgãos, a entrevista familiar como ponto decisivo 

para a continuidade do processo, sendo esta a parte mais importante deste processo, 

ponto crucial, ponto primordial. 

Neste sentido algumas falas trouxeram: 

 

[...] a entrevista familiar é que determina a continuidade ou a interrupção do 
processo, então acho que ela é... eu considero a parte mais importante do 
processo. (Amarelo Ocre) 
 
Eu acho muito importante porque dependendo de como essa abordagem é 
feita, vai acontecer ou não a doação. (Laca Orquídea) 
 
Total, porque a entrevista... é ela quem define se existe a doação ou 
não.(Vermelho Claro) 

 
 
 

Outros sujeitos reiteraram que a Entrevista Familiar é a parte mais importante do 

processo, e explicitaram para esclarecer isso, os diferentes motivos que os levaram a 

indicar este momento tão relevante. Podemos entender melhor tais argumentos nas falas 

a seguir: 

 

 
[...] é uma das etapas mais importantes na doação de órgãos porque é o 
momento em que o profissional vai detectar é como é que esta a estrutura    
dessa família em relação a morte de um ente querido e é o momento em que a 
gente tem enquanto profissional de esclarecer as dúvidas e muitas vezes 
converter uma potencial negativa em uma doação de órgãos[...]. (Verde 
Hooker) 
 

[...] eu considero a entrevista familiar como um ponto crucial [...] (Carmin) 
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Sobre isso, Santos (2010) considera que há autores que entendem a Entrevista 

Familiar como a etapa mais importante do processo, a ponto de considerá-la 

determinante na tomada de decisão quanto à opção ou não pela doação de órgãos e 

tecidos pelos familiares. Ideia que corrobora com o que os sujeitos afirmam. 

 

É de extrema importância (a entrevista familiar), seria em primeiro lugar por 
que sem o aval da família, sem a autorização da família nada no processo 
ocorre depois disso. (Laranja de Cádmio) 
 
Não adianta fazer todo o restante bom. Se nessa parte falhar, perdeu tudo. (É) 
Uma das partes mais delicadas desse processo, porque depende muito de 
quem esta fazendo essa entrevista, depende da preparação técnica dessa 
pessoa, do equilíbrio emocional que ela está passando e de conhecer todas as 
etapas para passar isso para a família com segurança. (Grys de Paine) 
 
 
 

2) A Entrevista Familiar como Meio Educativo 

Nº DA 
CATEGORIA 

UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 

 

2 

Momento de empoderar a família Amarelo de Cádmio (1). 

Momento de tirar dúvidas, esclarecer Verde Inglês, Amarelo de 
Cádmio, Verde Hooker, 
Carmin, Amarelo Limão, 
Violeta Cobalto, Azul 
Cobalto, Rosa Escuro (8). 

Possibilidade da família exercer o direito de doar Vermelho Laca Gerânio (1). 

Quadro 10: Unidades de registro identificadas na pergunta 1A do questionário principal- A Entrevista 
Familiar como Meio Educativo 

 

Algumas falas trouxeram a entrevista como um valioso e importante meio de 

educar os familiares quanto ao processo do doação/transplantes e quanto aos direitos de 

saberem que podem ou não realizar a doação de órgãos. 

 

[...] instrumento de acolhimento [...] de esclarecimento de todo o processo. 
Então, para mim, é um processo de empoderar a família para ela 
compreender todo o processo, o que que é  a morte encefálica e para no 
futuro, mesmo que ela não seja doadora, saia com uma imagem positiva da 
central, sair com uma imagem positiva do processo da doação de órgãos. É 
essa processo de transparência: para mim esse é o momento mais importante. 
(Amarelo de Cádmio) 
 

 

Ao educar os familiares esclarecendo e explicando os passos do processo de 

morte encefálica, ou orientá-los sobre o funcionamento do processo como um todo, o 
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profissional entrevistador expõe a visão do programa de transplantes e ainda a 

transparência deste processo, assim como mencionou o sujeito abaixo: 

Você tem que ter todo processo na mão por que ali você está falando 
diretamente com a família que é quem esta realizando o gesto de doação, o 
gesto de solidariedade: ali você expõe a visão de um programa de transplante; 
você expõe a central de transplante; você esclarece as dúvidas da família[...] 
(Carmin) 
 

 
Embora mencionem a questão do esclarecimento de dúvidas para a família e o 

entendimento da morte encefálica, as publicações acerca do processo de doação que 

falam sobre a Entrevista Familiar, não nominam claramente como uma característica da 

mesma, seu caráter educativo.  

O Manual de Doação da Organização de Procura dos Órgãos do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo (OPO- HCFMUSP), um dos 

estados com números mais expressivos em transplantes, segundo a Associação 

Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), reitera indiretamente o caráter educativo 

da entrevista ao reforçar que “A entrevista requer preparo por parte do profissional da 

captação, para elucidar dúvidas, compartilhar sentimentos e viabilizar o processo de 

doação.”  

O Guia de Boas Práticas espanhol (2011, p.52) traz que “É muito importante não 

misturar as diferentes fases da entrevista e certificar-se de que a família tenha 

compreendido a morte antes de se passar o passo da solicitação do consentimento” 

[traduzido]. Mais uma vez a questão educativa é abordada sem, no entanto, possuir 

como característica direta a educação.  

 
 

3) A Entrevista Familiar como Meio de Apoio Emocional. 

 

Nº DA 
CATEGORIA 

UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 
 

 
 

3 

Momento de Acolhimento/Apoio 
Verde Inglês, Azul Turquesa, 
Azul Ultramar, Verde Oliva, 
Rosa Escuro (5). 

Momento dos familiares terem seus sentimentos 
aliviados/ Captar as emoções dos familiares 

Azul Turquesa, Rosa Escuro 
(2). 

Quadro 11: Unidades de registro identificadas na pergunta 1A do questionário principal- A Entrevista 
Familiar como Meio de Apoio Emocional. 
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Neste momento, as falas se voltaram para a entrevista sendo um importante meio 

de apoio emocional, pois na visão dos sujeitos, esta serve de canal para a captação das 

emoções dos familiares e também representa um momento onde podem ser aliviados 

seus sentimentos.  

É você ser um instrumento ali, não necessariamente do sim, mas, de que 
forma aquele momento que a família teve com você pode fazer com que ela 
se sinta acolhida... tenha sentimentos aliviados, não saia pesada. (Azul 
Turquesa) 
 
Principalmente por que é nesse momento que você vai está esclarecendo 
aquele familiar do doador a cerca do conceito de morte encefálica, você vai 
estar naquele é momento captando aquelas emoções daquele familiar. Acho 
de fundamental importância no momento da entrevista você estar dando todo 
o apoio para aquela família. (Rosa Escuro) 

 
 

Quanto a essa troca, Watson (2005 apud McEwen & Wills, 2009, p.6) traz nos 

escritos sobre a relação de sua teoria com o atendimento, a espiritualidade e os campos 

humanos e energéticos, que “O relacionamento de atendimento transpessoal transcende 

o nível do ego do profissional e do paciente, criando um campo de cuidado com novas 

possibilidades de como se posicionar no momento”. Lançando mão deste argumento no 

contexto das entrevistas familiares, temos que cada entrevista envolverá diferentes 

reações, dentre elas, emocionais, que serão captadas pelos entrevistadores. Estes por sua 

vez, ao entrarem em contato com esta energia, terão a possibilidade de cuidar destes 

familiares se reposicionando de maneira a acolhê-los. 

Já no que diz respeito a lado emocional, pessoas que têm a capacidade de estar 

atentas: escutar, perceber, ponderar, nomear e dar sentido a uma ou várias emoções; e 

a capacidade de acolher, acalmar e apoiar o outro, fazem parte segundo Casassus 

(2009, p.139-140) do grupo que possui Competência Emocional, uma vez que sabem 

identificar a emoção em si, para reconhecê-las no outro, ponderando em seguida ações 

de cuidado como a escuta terapêutica e o acolhimento, por exemplo. 

Já em relação aos conhecimentos necessários para que se realize uma entrevista 

familiar os sujeitos destacaram pontos como: 
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4) Conhecer, Saber e Acreditar no Processo da Doação 

 

Nº DA 
CATEGORIA UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Conhecer todo o processo de doação/ Estar 
capacitado em relação a todo o processo de 
doação 
 

Rosa Escuro, Azul Hortência, 
Laranja de Cádmio, Azul 
Cobalto, Grys de Paine, Azul 
Ultramar, Carmin, Vermelho 
Claro e Terra Verde (9). 

Saber tudo sobre a Morte Encefálica e o 
processo de doação 

Rosa Escuro, Azul Cobalto, 
Verde Oliva, Amarelo de 
Cádmio e Verde Inglês (5). 

Conhecimento técnico da Morte Encefálica 
(ME)/ Parte fisiológica do processo de 
ME/Saber do Protocolo de ME/ Conhecer o 
processo da ME 

Violeta Cobalto, Amarelo 
Limão, Violeta Permanente 
Escuro, Azul Ultramar, 
Carmin, Terra Siena 
Queimada, Laca Orquídea (7). 

Saber as possibilidades de transplantes e 
contraindicações 

Violeta Cobalto (1). 

Conhecer a legislação brasileira Grys de Paine, Violeta 
Permanente Escuro, Amarelo 
de Cádmio (3). 

Saber como funciona a captação de órgãos Carmin (1). 

Domínio da patologia e fisiologia da ocorrência 
do que levou à ME 
 

Verde Hooker (1). 

Ética profissional Terra Verde (1). 

Acreditar no processo de doação Azul Hortência (1). 

Quadro 12: Unidades de registro identificadas na pergunta 1A do questionário principal- Conhecer, 
Saber e Acreditar no Processo da Doação 
 
 
 

Aqui entendeu-se que estar capacitado em relação a todo o processo de 

notificação, captação, doação, distribuição e transplante; saber tudo sobre a morte 

encefálica; saber as possibilidades de transplantes e contra-indicações; conhecer a 

legislação brasileira; e saber como funciona a captação de órgãos são pontos essenciais 

para que se conheça, saiba e acredite por fim, no processo de doação de órgãos.  

 

Primeiro de tudo você tem que estar capacitado em relação a todo esse 
processo de doação de transplante. (Rosa Escuro) 
 
[...] saber do protocolo, saber como funciona o processo de transplante, saber 
como funciona captação de órgãos[...] (Carmin) 
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[...]conhecimento de todo o processo, acreditar no processo que é 
fundamental. (Azul Hortência) 

 

Reitera-se aqui os argumentos explicitados nas falas, uma vez que este 

profissional entrevistador trabalha com vidas e lidar com tamanha responsabilidade de 

gerenciar um processo tão longo e que conta com tantas pessoas trabalhando para obter 

sucesso no resultado, faz-se mister conhecer todo o processo, suas etapas, as leis que o 

delimitam, até ao ponto por exemplo, de saber que maiores informações do receptor não 

podem ser fornecidas aos familiares do doador por questões éticas. 

 

5) Características Pessoais e Profissionais Adquiridas pelo Entrevistador 

Nº DA 
CATEGORIA 

UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 

 

5.1 

Carisma Amarelo Limão (1). 

Sensibilidade Violeta Permanente Escuro, 
Verde Hooker, Terra Siena 
Queimada, Sombra Natural 
(4). 

Ter bom senso Azul Ultramar (1). 

Transmitir emoção Magenta (1). 

 
 
 
 

5.2 

Empatia Laranja de Cádmio, Verde 
Oliva, Amarelo Limão, 
Amarelo Nápoles (4). 

Autoconhecimento Laranja de Cádmio (1). 

Escuta ativa/Saber ouvir/Saber ficar calado/ 
Identificar o tempo daquela família 

Verde Oliva, Vermelho Laca 
Gerânio, Violeta Permanente 
Escuro, Terra Siena 
Queimada, Magenta (5). 

Estar bem consigo mesmo/ Ter equilíbrio 
emocional 

Rosa Escuro, Azul Hortência 
(2). 

Saber lidar com o corpo Azul Hortência (1). 

 
Quadro 13: Unidades de registro identificadas na pergunta 1A do questionário principal- 
Características Pessoais e Profissionais Adquiridas pelo Entrevistador  
 

Aqui os sujeitos destacaram principalmente a sensibilidade como característica 

pessoal principal. Esta qualidade vem embutida nas seguintes ideias: 

 

Você tem que ter sensibilidade até “pra” entender que você está ali e ele 
(familiar), naquele exato momento ele não quer falar com você, ele quer ficar 
um pouco mais do lado do ente querido dele, aí dali há dez, quinze, vinte 
minutos, trinta eu não sei, é que ele vira “pra” você e diz: ah vamos 
conversar agora. (Violeta Permanente Escuro) 
 
[...] eu acho que a técnica é importante, mas ao mesmo tempo eu acho que 
sensibilidade, [...] e a técnica que é muito importante durante o 
processo.(Sombra Natural) 
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E eu também acho que tem que ter um conhecimento de “assim” de 
sensibilidade nesse momento, de você está sensível e saber que é um 
momento muito complicado para a família e aí você vai ter que utilizar sim 
da sua escuta, então são outros tipos de conhecimentos que talvez não seja o 
ali o método científico da coisa, da morte encefálica, mas que igualmente 
importante: de você ser sensível, de você saber escutar, de você propiciar ali 
um momento mais tranquilo possível dentro do caos[...] (Terra Siena 
Queimada) 

[...] tem que ter sensibilidade “é” pra ouvir a família tem que ter sensibilidade 
pra saber qual é o momento de entrar com a finalização da entrevista que 
seria a doação de órgãos muitas vezes você nem vai entrar então o 
conhecimento cientifico, a sensibilidade eu acho que são duas coisas que tem 
que estar bem estruturadas nesse processo. (Verde Hooker) 

 

Os discursos envolvem a ideia de sensibilidade como: moderador para saber a 

hora de entrevistar a família ou não, deixando-a a vontade para conversar no momento 

em que esta se sentir disposta para isso; matéria tão importante quanto a técnica no 

desenvolvimento da atividade entrevista familiar; e, como meio de se entender que não 

necessariamente o entrevistador tem de lançar mão somente do “conhecimento 

científico” para realizar esta abordagem, pois entender que os familiares precisam ser 

também ouvidos proporciona tranquilidade, harmonização para fluírem os passos 

seguintes da entrevista, o que somente os termos técnicos proferidos pelos 

entrevistadores não conseguem galgar. 

Neste contexto, pesquisas reafirmam a relevância da sensibilidade para situações 

em que se lida com a morte.  

Para estudo que trata da relação dos profissionais de saúde com a finitude 

humana para que haja o enfrentamento cotidiano da morte do outro, os profissionais de 

saúde como enfermeiros, médicos e psicólogos buscam apoio na explicação das causas 

objetivas que levam o paciente ao fim da vida e, individualmente, buscam recursos na 

própria sensibilidade e maturidade emocional para o enfrentamento da perda. 

(NOGUEIRA, 2006) 

Já em investigação que trata sobre a sensibilidade e a humanização dos cuidados 

em saúde é exaltado que O encontro com outra pessoa nos conduz para uma relação 

extraordinária, ou seja, algo diferente da experiência no sentido em que a experiência se 

detém na objetividade. Ressalta neste contexto, que a objetividade das coisas é passível 

de interpretação apenas como um objeto visível e tocado – apreendido por alguns dos 

nossos sentidos –, sem que as outras sensações tenham participado, em contrapartida o 
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encontro com o outro vai além do que pode ser apreendido pelos sentidos, é pura 

sensibilidade. (LÉVINAS, 2008; ALMEIDA, 2012;) 

A sensibilidade é um aspecto que está contemplado no conjunto dos fatores 

estruturais que devem ser compreendidos no cuidado de acordo com Watson, como a 

provisão de um meio ambiente físico, mental, sócio-cultural e espiritual adequado, de 

suporte e proteção; a promoção de ensino-aprendizado interpessoal; e a formação de um 

sistema de valores humanístico-altruístico, com o cultivo da sensibilidade de nosso 

próprio eu e dos outras (WATSON apud BEAVIS, 1989). 

Em relação às características profissionais, ou seja, aquelas adquiridas, 

destacaram-se: a empatia e a escuta ativa. Ambas encontram-se inseridas no contexto da 

sensibilidade. Uma vez que ao se colocar no lugar do outro e escutá-lo atenciosamente, 

é preciso que o profissional se sensibilize em relação a este outro. Com isso fica mais 

palpável entender que as características pessoais não estão distantes das profissionais 

quando se trata da aplicabilidade destas qualidades. 

Ressalta-se ainda que neste item, surgiram também como características 

profissionais: o autoconhecimento e estar bem consigo mesmo/ ter equilíbrio emocional. 

 
 
Então a gente tem que ter muito conhecimento da causa, do que é, de como 
fazer e também nos conhecer também, saber até onde eu como profissional 
reagiria numa situação hipotética. (Laranja de Cádmio) 
 
 
Conhecer o processo, ter equilíbrio emocional, fundamental. (Azul 

Hortência) 

 

E você tem que estar também para fazer a entrevista não só ser capacitado, 
você também ser assim, como eu posso dizer: é... você tem que estar bem 
consigo mesmo para você estar fazendo essa entrevista. Eu posso saber tudo 
de morte encefálica, saber tudo do processo de doação, mas eu não sei como 
abordar aquele familiar, eu não sei como manter um ele de empatia, eu posso 
ser uma profissional que no momento de uma situação como essa que é uma 
situação assim de luto, de perda para aquele familiar, eu não sei lidar com 
essa situação de luto, de perda então eu nem vou fazer essa entrevista. Eu 
acho que isso também é muito importante, além da capacitação é você ter 
esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio para você estar fazendo essa 
entrevista.(Rosa Escuro) 
 

 

No entanto, num universo de vinte e quatro entrevistados, somente três sujeitos, 

reconheceram a importância de características tão fundamentais ao desenvolvimento 



105 

 

 

 

pessoal e profissional. Tais elementos são essenciais na construção não somente de um 

profissional de qualidade, mas também no crescimento pessoal do sujeito. 

Baseado nos argumentos de Goleman (2007) o autoconhecimento leva ao 

equilíbrio emocional. Esta questão está posta no primeiro domínio (aptidão) necessário 

à inteligência emocional que é “Conhecer as próprias emoções”. Aqui, onde Goleman 

traz a questão da autoconsciência, ele diz que a capacidade de controlar os sentimentos 

a cada momento é fundamental para que haja o discernimento emocional e 

autocompreensão. O contrário disso, ou seja, a incapacidade de observar nossos 

sentimentos verdadeiros nos deixa à revelia deles (GOLEMAN, 2007), o que favorece 

ao rápido desequilíbrio emocional. Reitera que pessoas mais seguras a respeito de seus 

sentimentos são melhores “pilotos” de suas vidas, tendo desta forma uma consciência 

mais abrangente de como se sentem em relação às próprias decisões. 

  
6) O Lidar com o Familiar  

 

Nº DA 
CATEGORIA UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 
 

6.1 

Ter segurança para falar com a família e 
profissionais do hospital 

Azul Hortênsia, Laranja de 
Cádmio, Violeta Cobalto, 
Vermelho Claro, Magenta (5). 

Saber como lidar com o familiar Verde Oliva, Terra Verde 
Magenta (3). 

 
6.2 

Saber acolher  Azul Hortência, Verde Oliva, 
Vermelho Laca Gerânio (3). 

Saber ter disponibilidade para o outro Vermelho Laca Gerânio (1). 

 
 

6.3 

Saber como os familiares estão emocionalmente Grys de Paine, Carmin (2). 

Saber diminuir o sentimento de culpa e todas 
aquelas emoções que aparecem na entrevista 

Azul Turquesa (1). 

Conhecimento de Psicologia Terra Verde, Laca Orquídea 
(2). 

Quadro 14: Unidades de registro identificadas na pergunta 1A do questionário principal- O Lidar 
com o Familiar 

 
 

Nesta categoria fora entendido como quesito para realizar a entrevista familiar o 

6.1 Necessário para Lidar com o Familiar e 6.2 Saber Acolher que envolveu: a questão 

da segurança do entrevistador para poder falar com a família e os profissionais do 

hospital, o saber lidar com a família, e o saber ter disponibilidade para o outro.  

Também foi suscitada a questão do 6.3 Saber Lidar com as Emoções Próprias dos 

Familiares, que abarcou: o saber como os familiares estão emocionalmente, o saber 
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diminuir o sentimento de culpa e todas as emoções que aparecem na entrevista, e o 

saber de conhecimentos de psicologia. Observemos o que trouxeram as falas. 

Com o tempo eu entendi perfeitamente (a morte encefálica) “pra” poder 
passar isso com segurança para os familiares. Eu vejo não, muitos 
profissionais até hoje ainda se confundem com isso. Então eu procurei muito 
saber sobre isso, “pra” poder passar com segurança tanto para os pacientes 
quanto para os profissionais do hospital que muitas vezes ainda confundem 
um pouco isso e confundem a cabeça do, dos familiares. (Violeta Cobalto) 
 
[...]  eu acho assim, emoção, porque você não tem como num momento desse 
não transmitir emoção, mas também conseguir manter uma segurança pra 
você. Assim, num estado seguro pra você não se envolver de uma forma que 
aquilo tome conta de você, não é? Porque você ali é um veículo, você está 
dando uma oportunidade pra família, certo? (Magenta) 

Então eu acho que, o enfermeiro ele tem que ter segurança no que ele ta 
fazendo, conhecimento de todo o processo, acreditar no processo que é 
fundamental. (Azul Hortência) 

E acho que tem que ter o conhecimento também de: precisa saber como lidar 
nesse momento com o familiar, o que falar (e) o que não falar 
principalmente. Saber ouvir, saber ficar calado no momento em que tem que 
ficar. É importante você ouvir às vezes, e deixar a família falar sem 
interromper, a gente tem que saber ouvir sem interromper o familiar e 
acolher. (Verde Oliva) 

Um pouco de ética profissional, a gente acaba tendo que ter um pouco de 
conhecimento de psicologia... é... acaba tendo um lado de lidar com o outro e, 
conhecer o processo da doação.(Terra Verde) 

[...] você tem que saber um pouco sobre o acolhimento, tem que ter uma 
capacidade de presença, de estar com disponibilidade para poder estar 
escutando? o outro que a gente chama de escuta ativa de não ficar 
preocupado em falar o que tem pra dizer mas sim perceber um pouco como 
que o outro estar. [...] Assim eu acho que a pessoa tem que ter é... essa 
questão da disponibilidade pro outro, tem que uma questão super importante 
que assim que não tinha muito, é respeitar o silencio as vezes também? O 
tempo do outro. (Vermelho Laca Gerânio) 

 
Podemos observar com as falas acima que a segurança está fortemente ligada ao 

conhecimento teórico/científico do processo de doação, o que dá propriedade ao 

entrevistador em responder seguramente seja para o familiar ou para o profissional da 

unidade notificadora, quaisquer que sejam suas dúvidas. 

Em relação ao acolhimento, estão inseridos em sua esfera, segundo os sujeitos, a 

questão da escuta do familiar e o respeitar de seu tempo de entendimento da situação 

que lhe é posta a partir de então. 

É relevante lembrar que o acolhimento na entrevista familiar depende em muito 

da situação ao qual o entrevistador está exposto. Esse pode se dar ao ser oferecido um 

copo d´água até um abraço no familiar que chora. 
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7) Conhecimentos técnicos acerca do Potencial Doador 

Nº DA 
CATEGORIA UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 
 

7.1 

Saber do caso do paciente e seus detalhes (como 
foi parar no hospital, sobre os familiares e sua 
situação) 

Grys de Paine, Carmin, Verde 
Hooker, Verde Inglês (4). 

Saber sobre o que o familiar já tem de 
informação sobre a situação 

Grys de Paine, Carmin (2). 

Saber como foi o falecimento/ Qual foi a forma 
da ME 

Grys de Paine, Carmin (2). 

 
 
 

7.2 

Conhecimento técnico da entrevista familiar/ 
Curso de Comunicação de Más Notícias 

Grys de Paine, Azul 
Turquesa, Vermelho Claro, 
Amarelo Ocre (4). 

Saber como dar más notícias para as pessoas Grys de Paine,  Amarelo Ocre 
(2). 

Técnica Sombra Natural (1). 

Quadro 15: Unidades de registro identificadas na pergunta 1A do questionário principal- 
Conhecimentos técnicos acerca do Potencial Doador 
 
 

Nesta categoria, a fala dos sujeitos voltou-se para a 7.1 Singularização do 

Potencial Doador, o que abarcou: saber do caso do potencial doador e seus detalhes, 

saber o que o familiar já tem de informação sobre a situação (do potencial doador), e 

saber como foi o falecimento (do potencial doador). Também surgiu nas falas a questão 

do 7.2 Preparo Teórico do Entrevistador, que foi representado pelo: conhecimento 

teórico da entrevista familiar/ Curso de Comunicação de Más Notícias, saber como dar 

Más Notícias para as pessoas, e, possuir a técnica. 

 

Conhecer todos os detalhes do processo de doação de órgãos, conhecer bem a 
legislação do Brasil atualizada, saber bem do caso do paciente, os detalhes do 
paciente: de como se deu o falecimento dele, como ele foi parar no hospital e 
saber quem são (os) familiares (que) estão sendo entrevistados e a situação 
que eles se encontram, tanto em termos de o que já foi informado para eles, 
quanto em termos de como eles estão emocionalmente. [...] Além de ter 
conhecimento técnico de entrevista familiar, de como dar más notícias para 
uma pessoa. (Grys de Paine) 
 
 
Conhecer como foi a forma de morte encefálica, como isso foi executado. 
Conhecer o doador, o potencial doador. É... Aquela pesquisa que a gente faz 
no prontuário querendo saber: se tem doenças pré-existentes perguntando o 
que foi feito; como o paciente deu entrada no hospital; como ele foi assistido; 
como ele evolui para o quadro de morte encefálica; como a família foi 
abordada inicialmente, se a família foi abordada inicialmente. [...] eu acho 
que todos os passos são importantes para a gente conhecer qual a clínica do 
paciente, como ele evolui para a morte encefálica, conhecer um pouco da 
família, aquela família já foi abordada previamente? Como ela reagiu? De 



108 

 

 

 

como é composta essa família por que nem sempre a família é composta de 
mãe, pai e filho como são... (Carmin) 
 
 
Para doação é necessário que primeiro a pessoa tenha qualificação, que tenha 
conhecimentos de técnicas de entrevista, do acolhimento dessa família, aliado 
a conhecimentos técnicos de transplante por que nesse momento ela vai ter 
que tirar as dúvidas da família e não adianta ser a pessoa mais acolhedora 
possível se na hora de responder questões referentes ao transplante ela não 
tenha conhecimentos para isso. (Azul Turquesa)  
 
E um conhecimento seria, seria o ideal que existisse um conhecimento 
técnico também assim de entrevista, de habilidade emocional, de habilidade 
relacional, que é um conhecimento técnico também, não é um bom senso. 
(Vermelho Claro) 
 
Olha, pra mim funcionou muito bem aqueles cursos que fiz de Comunicação 
da Má Notícia, entendeu? Isso pra mim foi muito bom. As palestras que eu 
assisti quando fui no ENCIDOHTT (evento para CIHDOTTs). Das pessoas 
que já tem trabalhos publicados. (Amarelo Ocre)  

 
 

 
Assim como suscitam as falas, o conhecimento acerca da situação do potencial 

doador é muito importante, já que diversos detalhes são coletados nestas informações. 

Dentre eles, o motivo da morte, o que localiza na situação em que a família está 

passando e o ajuda a conversar com os familiares. 

Já no que diz respeito ao Preparo do Entrevistador, ressalta-se o peso do 

arcabouço teórico que subsidia o conhecimento técnico acerca da Entrevista Familiar, 

que é oferecido pelos cursos próprios, ou os denominados “Curso de Más Notícias”, 

onde se explica passos importantes que devem constar neste momento – não se 

traduzindo, necessariamente em uma lista engessada de exigências – e dos eventos que 

envolvem produções acadêmicas que discorrem sobre esta questão. No entanto, é 

significativo destacar que a produção acadêmica em torno do momento das entrevistas 

familiares ainda é incipiente. 
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Na pergunta de número (2) iniciamos o movimento de conhecer os aspectos  

emocionais dos sujeitos, e para isso abordamos a questão do preparo emocional para a 

entrevista familiar. Este preparo pode envolver desde um ritual de ações até oração, por 

exemplo. O importante é que este movimento anterior à entrevista gere segurança e 

equilíbrio emocional, conseqüências do autoconhecimento. Questionamos então, se este 

preparo é ou não feito, e as respostas na sua maioria foram que não, assim como 

veremos mais detalhadamente nas categorias que se formaram que foram: 1) O “não” 

prevalente; 2) Modo de Preparo; e, 3) (Re)conhecimento da importância da Preparação 

Emocional. 

 Segue a explanação das categorias. 

  

1) O “não” prevalente 

Nº DA 
CATEGORIA 

UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

Não Sombra Natural, Magenta, 
Amarelo de Cádmio, Amarelo 
Nápoles, Terra Verde, 
Vermelho Claro, Verde 
Hooker, Violeta Permanente 
Escuro, Amarelo Limão, 
Violeta Cobalto, Verde Oliva, 
Laranja de Cadmio, Azul 
Hortência, Rosa Escuro (14) 

Não, nunca Amarelo Ocre, Verde Inglês, 
Laca Orquídea, Terra Siena 
Queimada, Carmin, Azul 
Ultramar, Azul Cobalto (7)   

Prefiro conhecer a situação na hora  Verde Inglês (1) 

Tenta não se envolver emocionalmente Amarelo Nápoles (1) 

 
Quem está dentro do processo acha que é auto-
suficiente, que consegue manter o equilíbrio 
 

Azul Ultramar (1) 
 

Azul Ultramar (1) Desabafo com o colega do 
plantão 

Quadro 16: Unidades de registro identificadas na pergunta 2 do questionário principal- O “não” 
prevalente 

 

Este “não” apareceu das seguintes formas: Não; Não, nunca; Prefiro conhecer a 

situação na hora; Tento não me envolver emocionalmente; Quem está dentro do 

processo acha que é auto-suficiente, que consegue manter o equilíbrio. 
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Não. (Terra Verde) 

 

Na verdade emocional, não. (Sombra Natural) 

 

Não.(Magenta) 

 

Não, nunca. (Amarelo Ocre) 

 

Não, nunca fiz. (Laca Orquídea) 

 

Nunca fiz. (Azul Cobalto) 

 

[...] eu acho que é melhor não fazer. Eu acho do momento quando começa a 
pensar muito antes você acaba... ti dando uma angústia, uma ansiedade. 
Então você indo na hora, conhecendo a situação na hora faz diferença, acho 
que é melhor.(Verde Inglês) 
 
Eu tento não me envolver tanto, por que senão eu ia viver chorando. Durante 
as entrevistas, porque cada um tem uma história. Mas assim, eu tento... não 
me envolver[...] (Amarelo Nápoles) 
 
Não, nunca tive nenhum tipo de... Quem está dentro do processo às vezes 
acha que é autossuficiente, que consegue manter o equilíbrio e na verdade o 
dia a dia mostrou que não era bem assim e que nunca houve uma 
preocupação? E, desde o início o primeiro grupo, teve um grupo anterior ao 
nosso que foi um grupo de contratados, eles foram contratados e chegaram 
aos concursados... Nesse grupo vieram duas psicólogas e assim não havia 
nenhuma preocupação nem por parte... até houve um momento um esboço de 
pensar em dar suporte para a equipe técnica que era quem estava no plantão e 
quem efetivamente fazia a entrevista ,mas nunca houve isso. (Azul Ultramar) 
 

 

Para se ter uma melhor ideia, vinte e uma pessoas relataram não fazer qualquer 

preparação emocional. Algumas delas, como podemos ver nos relatos acima, entendem 

que conhecer previamente a situação as faria “sofrer” antecipadamente, e outra 

declaração coloca que não saber do caso e conhecê-lo na hora, seria o suficiente, não 

sendo necessário uma preparação emocional. Tais argumentos demonstram o 

desconhecimento acerca do que a preparação emocional envolve, ou seja, para que 

estejemos preparados emocionalmente, precisamos fazer uso dos principais pontos que 

baseiam a Inteligência Emocional e ter conhecimentos acerca da Educação Emocional 

como podemos ver a seguir. 

Em relação aos pontos relativos à Inteligência Emocional, é preciso que se 

trabalhe a autoconsciência já que esta é um elemento fundamental para a intuição 
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psicológica. Neste momento, é significativo lembrar que nem sempre cruzam o limiar 

da consciência os sentimentos que possuímos guardados em nós. Goleman (2007) 

afirma que existem primeiros sinais psicológicos de uma emoção, que ocorrem 

normalmente antes que a pessoa esteja consciente de seu próprio sentimento, com isso 

ao prestar atenção aos sinais como, por exemplo, relacionados a ansiedade que se 

instalam antes da realização da entrevista, este profissional poderá ter consciência de 

que está ficando ansioso. Goleman (2007) finaliza a ideia reforçando que a 

autoconsciência emocional é o pano de fundo da inteligência emocional, sendo capaz de 

afastar um estado de espírito negativo. 

Além da autoconsciência também o autocontrole, outro potente material  

necessário para a construção da Inteligência Emocional, auxiliam no Preparo 

Emocional. Goleman destaca que o objetivo do autocontrole é o equilíbrio e não a 

supressão das emoções que sentimos, já que cada uma delas tem seu valor e significado. 

Ressalta de maneira pertinente que quando as emoções são abafadas, geram além de 

frieza, embotamento; e ainda, quando conseguem escapar ao nosso controle, são 

extremadas e renitentes, tornando-se desta forma, patológicas. O aspecto positivo da 

autoconsciência é a possibilidade de decidirmos quanto durará uma emoção, afirma 

Goleman (2007).  

Reforçam as ideias de Goleman (2007), os argumentos de Casassus (2009) que 

diz que para que aconteça a Educação Emocional, uma possibilidade para o Preparo 

Emocional, é preciso que tenhamos Consciência Emocional, que em termos de 

conceituação se aproxima da Autoconscientização proposta por Goleman (2007). 

Casassus (2009), quando fala dos ciclos emocionais vividos consciente e 

inconscientemente, afirma que as emoções ocorrem no corpo, num espaço pré-

consciente, e por conta disso é preciso tomar consciência delas. Assim, indica que o 

primeiro passo para tanto, é possuirmos a consciência emocional. Isto significa ter 

conhecimento de seu próprio mundo emocional. Ele diz que aprender as próprias 

emoções é uma viagem de autodescoberta, e isso acontece pela observação de como se 

desenvolvem as expressões de si mesmo no próprio corpo. O autor reafirma neste 

momento a grande relevância acerca do conhecimento das emoções, já que há uma 

ponte entre nossa realidade interior e a realidade externa que rodeia o mundo o qual 

habitamos. Esclarece que sentir é uma experiência emocional e que é em nosso corpo 

sensível que encontramos o suporte interno das emoções. Sendo, portanto necessário 
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haver a confluência do sentir e conhecer num mesmo ato para que consigamos essa 

consciência. 

O autor traz ainda que quando não temos consciência de nossas próprias 

emoções, nos afastamos dos outros, já que não conseguindo perceber, sentir e 

reconhecer nossas emoções, não as perceberemos, sentiremos e reconheceremos nos 

outros. Assim, acabamos limitados a viver na incompreensão do que acontece com as 

pessoas com as quais nos relacionamos, o que nos mantém na incompreensão 

emocional, aprisionando-nos no espaço racional o que nos leva a não enxergarmos as 

possibilidades que o mundo emocional nos oferece (CASASSUS, 2009). 

Esta não-conscientização emocional, dificulta o Preparo Emocional, já que o 

indivíduo sequer reconhece em si mesmo suas emoções. E como acima mencionado, 

não se reconhecer leva a dificuldades em lidar com as emoções do outro, o que ajuda a 

tornar a entrevista um momento mais complexo. Quadro que poderia ser mudado, caso 

o entrevistador tivesse a consciência do que geralmente sente antes de enfrentar esta 

etapa, e se preparasse para realizá-lo. 

Sobre isso, Casassus (2009) entende que quando se consegue enxergar o 

mecanismo segundo o qual o processo de conscientização emocional acontece, permite-

se que seja iniciado o caminho de se tornar a experiência emocional mais consciente o 

que abre a porta para uma vida mais plena. Plena não somente em nível individual, mas 

também em relação ao outros, o coletivo. 

 

2) Modo de Preparo 

Nº DA 
CATEGORIA UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 

 

 

2 

Tentar ficar calma, acreditando que é para um 
bem maior 
 

Magenta (1) 

Sim, eu oro Azul Turquesa (1) 

Faz terapia para se preparar Vermelho Laca Gerânio (1) 

Acreditar que o órgão vai pra outra pessoa e 
acreditar na morte encefálica 

Verde Oliva (1) 
 
 

Curso de Más Notícias Azul Cobalto (1) 

Quadro 17: Unidades de registro identificadas na pergunta 2 do questionário principal- Modo de 
Preparo 
 



113 

 

 

 

Nesta categoria poderemos observar como os sujeitos relataram que se preparam 

para a entrevista, direta ou indiretamente. 

 

Não, hoje em dia eu não faço não. Assim, quando eu vou para entrevista que 
eu acho que vai ser difícil, quando no caso é criança, adulto-jovem... Eu acho 
que a preparação que eu faço é tentar ficar calma, acreditar que aquilo é pra 
um bem maior, e depois faço um agradecimento interno que, poxa foi legal, 
foi positivo ou então não deu... enfim.(Magenta) 
 
 

Eu oro.(Azul Turquesa) 
 
 

É eu acho que a questão da terapia ajuda a lidar com o outro. Na verdade 
assim no meu trabalho, antes de eu trabalhar aqui eu já trabalhava com 
questões fortes porque eu trabalho em clínica e onde eu trabalho também era 
referência em drogas, HIV então assim eu já tinha certa experiência com 
essas questões de luto e tal. Então eu acho que tem uma... Eu já tinha uma 
certa preparação emocional assim até pela minha formação clínica, mas 
assim não tinha nada especifica quando a gente entrou aqui pra poder 
fazer.(Vermelho Laca Gerânio) 
 
 
Não, preparação emocional não. Faço comigo mesmo mas nada profissional 
[...]Só mesmo a força da gente, o conhecimento que você tem, a força de 
saber que aquele órgão vai “pra” uma pessoa e vai melhorar a vida de alguém 
e acredito na morte encefálica.(Verde Oliva) 
 
 

 
O interessante a ser observado nesta categoria é que o primeiro e o último relato 

mostram inicialmente uma negação à realização de algum preparo emocional, mas logo 

em seguida descrevem algum movimento que as fortalece para enfrentar o momento da 

entrevista, como tentar ficar calma, acreditar que estará fazendo um bem maior, ter 

força e na mesma linha de pensamento, acreditar que faz um bem para melhorar outra 

vida. A projeção do que poderá acontecer de positivo a partir das nossas ações ajuda no 

fortalecimento do indivíduo trazendo-o segurança, diminuindo sua ansiedade, que é uma 

característica do medo, que é uma emoção genuína. 

Sobre isso, Goleman (2007) corrobora dizendo que dependendo do grau em que 

somos motivados por sentimentos de entusiasmo e de prazer no que executamos, ou 

mesmo por uma medida ideal de ansiedade, esses sentimentos nos levam ao êxito. É por 

este caminho que a inteligência emocional é uma aptidão mestra, afirma Goleman 

(2007, p. 103), sendo uma capacidade que afeta profundamente todas as outras, 

facilitando ou interferindo nelas.  

Outro ponto a se destacar é a presença da espiritualidade para se preparar 

emocionalmente. Vasconcelos (2011) traz que a religião é o campo de elaboração 
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subjetiva em que grande parte da população da América Latina constrói de forma 

simbólica o sentido de sua vida, buscando assim, superação para enfrentamento da crise 

existencial colocada pela doença. Entende ainda, que a religião é uma referência central 

para a organização de grande parte das mobilizações comunitárias para o enfrentamento 

dos problemas de saúde. A religião é ainda o espaço em que a maioria significativa dos 

profissionais de saúde estruturam o sentido e a motivação para seu trabalho. Com isso 

ele afirma que “valorizar esta dimensão da realidade não é uma questão de ter fé ou 

não em Deus, mas de considerar processos da realidade subjetiva e social que tem uma 

existência claramente objetiva.” (VASCONCELOS, 2011, p.9) 

Para Association of American Medical Colleges: 
 

 
“Espiritualidade é reconhecida como um fator que contribui para a saúde de 
muitas pessoas. O conceito de espiritualidade é encontrado em todas as 
culturas e sociedades. Ela é expressa nas buscas individuais para um sentido 
último através da participação na religião e ou crença em Deus, família, 
naturalismo, racionalismo, humanismo, e nas  artes. Todos estes fatores 
podem influenciar na maneira como os pacientes e os cuidadores 
profissionais da saúde percebem a saúde e a doença e como eles interagem 
uns com os outros.” (PUCHALSKI, 2001,p. 352-7) 

 

 

Vasconcelos (s/d) em estudo que trata sobre a espiritualidade na educação 

popular em saúde diz que o trabalho em saúde acaba por expor o profissional de saúde a 

um fluxo de perturbações que exige uma grande capacidade de elaboração. Com isso, a 

espiritualidade prepara para esta exposição e elaboração, evitando que as perturbações 

resultem em fechamentos e criação de mecanismos de defesa que seriam capazes de 

impedir novas relações profundas. Assim, ao mesmo tempo, o trabalho em saúde pode 

ser um instrumento de fortalecimento da espiritualidade. 

Argumento que reitera a importância da espiritualidade como potente meio de 

preparo emocional. 
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3) (Re)conhecimento da importância da Preparação Emocional 

   

 

 

 

 

3 

Julgo necessário (preparação emocional) Carmin (1) 

Adquiriu experiência/ Aprendeu fazendo Sombra Natural, Vermelho 
Claro, Azul Ultramar, 
Amarelo Limão, Vermelho 
Laca Gerânio, Rosa Escuro 
(6)  

Em alguns momentos isso me fez falta Grys de Paine (1) 
 

Formação clínica ajuda na preparação Amarelo de Cádmio, 
Vermelho Laca Gerânio (2) 
 

Quadro 18: Unidades de registro identificadas na pergunta 2 do questionário principal- 
(Re)conhecimento da importância da Preparação Emocional 
 

 

Nesta categoria emergiram relatos que compreendem a necessidade do preparo 

emocional. Podemos observá-los abaixo. 

 

Até julgo necessário, mas nunca fiz não.(Carmin) 

Não, não fiz nenhuma preparação emocional e em alguns momentos isso me 
fez falta [...] (Grys de Paine) 

É... Acho que isso é uma coisa que falha muito nas formações de área 
biomédica, mas até mesmo um diferencial de formação, vocês tem uma linha 
mais positivista de formação, da abstração do sujeito: você é um sujeito que 
pesquisa, um sujeito que se abstrai desse elemento de pesquisa porque o 
objeto de pesquisa ou é a lei ou é você. E a minha formação diz que não: eu 
também faço parte desse objeto de pesquisa por que a pesquisa é o social 
então o social é múltiplo, dimensional, plurisemiótico. Ele é plural, então 
você faz parte dele. Eu não me vejo ali como um elemento à parte, eu me 
vejo ali como um elemento que conhece um pouco mais sobre o processo de 
doação, mas eu não conheço muito mais da vida daquele sujeito do que 
aquela família. Então ali é uma troca, e essa troca é também troca de 
sentimentos, “sabe?” (Amarelo de Cádmio) 
 
Na faculdade nos não vemos isso (preparação emocional). Em momento 
nenhum da nossa, algum da nossa formação acadêmica nós temos nenhuma 
disciplina voltada para isso, para entrevista familiar nesses casos específicos 
de doação de órgãos. O que nos temos na graduação é saber dar a resposta e 
muitas vezes informar ao paciente a questão da morte. (Laranja de Cádmio) 

 

Nas declarações podemos perceber que alguns sujeitos entendem necessária uma 

preparação emocional e que não ter isso lhes fez falta. E ainda podemos ver que a 
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profissional assistente social entende que sua formação voltada para a área social lhe 

ajuda a estar mais bem preparada para lidar com o outro, o que não acontece, segundo 

sua visão, com as formações biomédicas, logo como podemos observar em seguida no 

relato da enfermeira que diz não ter tido preparação para lidar com a questão da doação 

de órgãos em uma entrevista familiar em sua faculdade. 
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Na pergunta (3) aprofundamos ainda mais a investigação sobre as emoções e as 

características emocionais que circundam as situações ou fatores difíceis que estes 

profissionais vivenciaram em momentos realmente marcantes. Fazê-los relembrar tais 

situações, os confrontou novamente com os momentos que sentiram intensamente suas 

emoções, e nossa intenção principal foi conhecê-las. Ao conseguirem nomeá-las, seria 

permitido que notassem a capacidade de identificar a partir de situações significativas, 

que as emoções estão lá, dentro deles mesmos, somente aguardando para serem 

reconhecidas, e porque não educadas? 

Portanto, nesta pergunta foram identificadas as entrevistas marcantes, as 

emoções que afloraram neste momento e ainda explorou-se a forma como manejaram 

suas emoções nas referidas situações. 

Nos relatos emergiram as seguintes categorias: 1)“É contra a história natural da 

humanidade os pais enterrarem seus filhos” – A Entrevista Familiar feita com potenciais 

doadores crianças e jovens.”; 2) O motivo da entrevista ser marcante; 3) As emoções, 

sentimentos, impressões e ações que afloraram; e, 4) O manejo do turbilhão. 

 

1)“É contra a história natural da humanidade os pais enterrarem seus filhos” – 

A Entrevista Familiar feita com potenciais doadores crianças e jovens. 

 

Nº DA 
CATEGORIA 

UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 

Hospital / Hospital Particular/ Cantina do 
Hospital 
 

Sombra Natural, Magenta, 
Verde Inglês, Laca Orquídea, 
Amarelo Nápoles, Laranja de 
Cádmio, Grys de Paine, Azul 
Ultramar, Vermelho Laca 
Gerânio, Azul Hortênsia (10). 

Criança/ Criança de 5 anos/menino Sombra Natural, Magenta, 
Amarelo de Cádmio, Terra 
Verde, Grys de Paine, Violeta 
Permanente Escuro, Azul 
Cobalto, Vermelho Laca 
Gerânio, Verde Hooker (9). 

Adolescente/ Adolescente de 12 anos/ Jovem de 
16 anos/Jovem/ Rapaz / Rapaz de 24 anos 

Verde Inglês, Amarelo de 
Cádmio, Laca Orquídea, 
Terra Siena Queimada , 
Carmin, Azul Ultramar, 
Amarelo Limão, Laranja de 
Cadmio, Rosa Escuro (9). 

Adultos: Presidiário / Senhora / Mulher de 40 
anos/ Mulher adulta 

Vermelho Claro, Amarelo 
Limão, Verde Oliva, Azul 
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Hortência (4). 

Familiares evangélicos Verde Hooker (1) 

Família Acidentada Azul Turquesa (1). 

Quadro 19: Unidades de registro identificadas na pergunta 3 do questionário principal- “É contra a 
história natural da humanidade os pais enterrarem seus filhos” – A Entrevista Familiar feita com 
potenciais doadores crianças e jovens. 
 

 

Nesta categoria destacou-se o hospital como principal local onde as histórias se 

passam. Resultado esperado, já que é no hospital notificador onde acontecem mesmo as 

entrevistas familiares. Observemos as falas. 

 

Essa família foi um caso que a gente teve há duas semanas, e a gente chegou 
o protocolo estava pra ser fechado, ele tava acompanhando o método, e a 
filha estava lá acompanhando. Só que de repente, assim num piscar de olhos, 
essa mulher sumiu. Eu falei pra ele “gente eles não vão querer doar porque 
sabem que a gente ta aqui, não é?”, mas vou lá pra poder conversar com eles, 
aí eu fui atrás e o cara [...] no telefone [...]. Aí eu fui, rodei o hospital e falei 
“gente vou procurar alguém chorando!” pra poder abordar, porque eu não 
tinha guardado a fisionomia, só sabia que era um casal. Vou procurar alguém 
chorando. Procurei o hospital nada. Aí eu fui comprar uma água, e no que eu 
fui comprar uma água eles estavam na cantina, chorando. Assim, foi a sorte 
(ênfase)! E foi ali mesmo assim a abordagem. Aí, eu me apresentei pra eles, 
perguntei se era parente, eu não precisei falar mais nada.(Amarelo Nápoles) 
 
 
 
Mas já que tenho que escolher um caso, tem um particular que foi a minha 
primeira entrevista: num hospital particular (e) pequeno da zona oeste, eu 
chego lá e me deparo, sem nenhum preparo, tinha um mês e meio que a gente 
estava na central e de repente eu me deparo com uma família que tinha 
perdido um filho de 24 anos num acidente automobilístico.(Azul Ultramar) 
 

 

Em ambientes diferentes, mas em um mesmo local, o hospital. É nele onde os 

relatos destes sujeitos se passaram. E é curioso saber que uma entrevista pode se passar 

em uma cantina, mas as circunstâncias levam a caminhos que nem sempre estão 

programados pela literatura, que por sua vez, traz que a entrevista familiar deve ser 

realizada em ambiente calmo, se possível sem movimentação de terceiros, onde haja 

lugar para que todos, entrevistadores e entrevistados, estejam sentados e acomodados 

para que possam conversar da maneira mais tranqüila possível. (ONT, 2011) 

O traço talvez mais significativo desta pergunta surge neste momento: pouco 

mais de dezessete sujeitos relataram que os casos mais marcantes, difíceis, foram 
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aqueles em que o potencial doador era uma criança, ou um adolescente ou um adulto-

jovem. Abaixo seguem as falas, que por si só exibem estas declarações. 

 

[...] era uma criança de 5 anos, é... era dia seguinte do dia das crianças, era 
uma mãe que tinha comprado uma bicicleta pro seu filho, filho que 
simplesmente pegou a bicicleta e foi pra Avenida Brasil. (pausa) Foi assim, a 
mais (ênfase) dolorosa entrevista de todas. (Sombra Natural) 

[...] com uma criança de cinco anos que era uma neuropata. E, o que mais me 
chamou atenção nessa entrevista era assim, que eu, que eu acho que eu já fui, 
assim, muito, muito, assim, com medo de não funcionar. Então na verdade eu 
acho que eu me tranquei muito, porque entrevistar um pai e uma mãe de uma 
criança... (Magenta) 

[...] é um menino de 5 anos. Esse caso me marcou muito por que “pra” mim 
foi uma morte estúpida: a mãe bateu o carro e ele estava numa cadeirinha, 
então foi o efeito chicote que levou à morte cerebral dele.(Amarelo de 
Cádmio) 

[...] foi de uma criança, e é uma coisa que eu não gosto é de fazer entrevista 
quando é caso de criança. E assim foi uma criança, e a família já tava até é... 
mais conformada, era um caso que a família já tava a mais de uma semana 
pensando sobre a doação e já tinham resolvido, aceitado a doação e 
resolveram doar. (Terra Verde) 

[...] principalmente em doação que tem criança que a gente se identifica que a 
gente sai com as lágrimas nos olhos que a gente não esquece [...] (Verde 
Hooker) 

Uma das entrevistas mais marcantes “pra” mim foi de uma criança de 5 
anos[...]Primeiro que abordar pais de crianças com menos de 15 anos, tenho 
essa dificuldade, eu sou pai, na época eu não era pai, eu sou pai e... Acho que 
é contra a história natural da humanidade os pais enterrarem os filhos, em 
geral na grande maioria dos casos, os filhos enterram os pais, por que já é 
uma dor grande, mas é aceitável acho que um pai enterrar um filho imagino 
que deve ser “pro” pai uma dor muito grande e isso também gera um pouco 
de dificuldade para terminar essa entrevista. (Grys de Paine) 

Ele era um adolescente de uns doze anos e ele foi atropelado [...](Laca 
Orquídea) 

[...] foi de uma mãe era um jovem (o) filho (potencial doador). (Rosa Escuro) 

 

Os relatos trazem uma coincidência (?) interessante em relação a maioria dos 

sujeitos que estão envolvidos nas entrevistas marcantes, crianças de 5 anos. Idade tenra, 

onde a vida brota de maneira inocente e muito ativa, onde se iniciam pequenos projetos 

lúdicos que encantam os adultos ao mostrarem criatividade e liberdade e genuinidade. 

Símbolos da vivacidade, quando confrontadas com a finitude levam à quebra de 

expectativas anunciadas quase que em senso comum sobre elas, gerando emoções e 

sentimentos de profunda comoção.  
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Também inseridos no contexto da ruptura inesperada socialmente está a morte 

de adolescentes e adultos jovens que estão começando a construir suas vidas, possuem 

normalmente ciclos sociais amplos e por um acontecimento fatal, interrompem 

bruscamente seus caminhos. 

Em estudo que trata sobre a morte de crianças e adolescentes, afirma-se que 

embora a morte e o morrer sejam aspectos inevitáveis à nossa condição humana, 

percebe-se que esta possibilidade é mais dolorosa, quando se estende à população 

infantil. Admitir a morte de uma criança ou adolescente parece retirar a esperança, 

colocando-nos diante do fim prematuro de uma existência. Diante das limitações e 

confrontos de nosso próprio fim e a dos outros fica evidente a necessidade de cuidado 

ao cuidador, seja este o profissional ou o familiar que acompanha o desenlace (SILVA 

et al., 2006). 
A morte da criança e do adolescente é interpretada como interrupção no seu 

ciclo biológico e isso provoca na equipe de enfermagem sentimentos (e emoções) de 

impotência, frustração, tristeza, dor, sofrimento e angústia (COSTA & LIMA, 2005). 

Como consta nos relatos, os sentimentos e emoções vivenciados na morte de crianças e 

adolescentes não afetam somente a equipe de enfermagem, mas num todo, afetam os 

profissionais que estão envolvidos diretamente naquela situação.  
 

 

2) O motivo da entrevista ser marcante 

Nº DA 
CATEGORIA UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 
 
 
 

2 

2.1 O GUARDAR TRAÇOS COM FAMILIARES 

Projetou o irmão ou algum familiar no potencial 
doador 

Amarelo de Cádmio, Terra 
Verde, Carmin (3) 
 

Lembrar do pai, da mãe, parente que perdeu e 
que teve sensação parecida (Remeter 
lembranças pessoais) 

Amarelo de Nápolis, Azul 
Ultramar e Azul Hortência (3) 

Caso de morte encefálica do tio de entrevistador Azul Cobalto (1) 
 

2.2) A DECISÃO FAMILIAR MARCANTE 

Homem ser sambista e família  não-doadora ter 
se sensibilizado com a doação por conta de 
escola de samba falar sobre doação  
 

Amarelo de Nápolis (1) 

Facilidade de abordagem a familiares que em 
pouco tempo se convenceram da doação 
 

Amarelo de Nápolis (1) 



121 

 

 

 

Família ter doado órgãos de um bandido, 
quando a expectativa da equipe entrevistadora 
era de não-doação 
 

Vermelho Claro (1) 

Entrevistador ter cometido um erro técnico, 
somado a reação “desarmada” da família em 
relação a este erro 
 

Azul Ultramar (1) 

Entrevistador conseguiu convencer familiar 
morador de outro estado a doar, revertendo uma 
negativa familiar/ Situação de reversão de 
Negativa familiar somado a autorização extra 
judicial 
 

Amarelo Limão, Laranja de 
Cádmio, Azul Cobalto (3) 

Familiares que passavam por sérias dificuldades 
financeiras, e diante das dificuldades tentavam 
doar 
 

Violeta Cobalto (1) 

Serenidade de pais separados de potencial 
doador criança no momento da entrevista 
familiar 
 

Vermelho Laca Gerânio (1) 
 
 

Familiar que barganha dinheiro para poder doar Rosa Escuro (1) 

2.3) A FAMÍLIA E A RELAÇÃO COM A NOTÍCIA 

Familiares que não sabiam da gravidade do caso 
no momento da entrevista familiar 
 

Laca Orquídea (1) 

Família toda na entrevista de homem recém-
casado 
 

Terra Siena Queimada (1) 

Família não acredita no diagnóstico de morte 
encefálica e é agressiva com o entrevistador/ 
Familiares agressivos 
 

Verde Hooker, Laranja de 
Cádmio, Laranja de Cádmio, 
Azul Hortência (4) 

Mulher de 40anos ter morrido repentinamente e 
entrevistador ter visto a reação dos filhos, 
principalmente quando falaram dos olhos dela 
 

Verde Oliva (1) 

2.4) O CONTEXTO PARA A ENTREVISTA 

Acidente automobilístico com uma família 
inteira no carro 
 

Azul Turquesa (1) 

Por falta de local adequado (para fazer a 
entrevista familiar) quase apanhamos/ Falta de 
lugar adequado para entrevistar 
 

Azul Turquesa, Vermelho 
Laca Gerânio (2) 

Quadro 20: Unidades de registro identificadas na pergunta 3 do questionário principal- O motivo da 
entrevista ser marcante  

 

Nesta categoria vieram à tona os motivos que tornaram as entrevistas marcantes. 

Portanto abaixo, nos depararemos com situações que mexem com diferentes emoções, 
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trazem lembranças, e fazem pensar o quanto precisamos lançar mão de nossas reservas e 

tudo mais o que possuímos para enfrentarmos a(s) vida(s). 

Neste contexto, a partir das falas as subcategorias que sobressaltaram foram: 2.1) 

O Guardar traços com familiares; 2.2) A decisão familiar marcante; 2.3) A família e a 

relação com a notícia; e, 2.4) O contexto para a entrevista.  

 

2.1) O Guardar traços com Familiares  

 

Aqui os sujeitos: projetaram algum familiar no potencial doador; e, 

rememoraram lembranças da perda de parentes próximos. Seguem as falas. 

 

A minha primeira entrevista familiar foi no caso um rapaz que sofreu um 
acidente automobilístico moto e o rapaz ele era fisicamente muito semelhante 
ao meu irmão, meu irmão mesmo, meu irmão que foi criado comigo e tal até 
a unha ruída assim ele era muito... E meu irmão também é piloto de moto, 
meu irmão também é motociclista. E assim foi muito impactante pra mim 
porque ele parecia fisicamente com o meu irmão, ele tinha a mesma idade 
que o meu irmão, ele tinha, você... eu olhei para aquela menino e assim eu 
tive que olhar a identidade, eu tive... claro que nos primeiros instantes assim: 
Ué gente, impossível! Mas assim ele era, as características: peso, altura e face 
muito parecidas com as do meu irmão e tinha sofrido um acidente 
automobilístico por moto. E assim foi impactante nem tanto a entrevista 
familiar mas assim, ver aquela cadáver que tinha uma semelhança muito 
grotesca com o meu irmão e assim: foi uma abordagem familiar muito 
complicada porque a mãe estava emocionalmente muito abalada e o pai 
também; conflitos familiares envolvidos porque a mãe já não falava mais 
com o pai o... que deu a moto para o filho que ganhou de aniversário e o 
menino morreu por acidente automobilístico no dia do aniversário com a 
moto que a mãe deu. (Carmin) 
 
A outra, foi uma situação que, eu fui abordar, era um caso de um acidente, e 
que eu tive na família um caso parecido. Então quando eu via a irmã, 
chorando muito aquilo... mesmo antes dela chorar alguma coisa eu senti uma 
relação muito forte ali em relação com a minha história. Então assim eu tive 
que manter, eu não chorei, mantive o equilíbrio, mas pra mim foi muito 
(ênfase) difícil. Porque cada hora que eu a via chorando eu voltava ao 
passado e relembrava a minha história. (Azul Hortência) 
 
É... eu tive um caso de morte encefálica na família [pausa]. Eu tive um tio 
vítima de AVE [Acidente Vascular Encefálico], e a minha família era 
totalmente contrária à doação, eu ainda não estava na Central de 
Transplantes, mas tinha vontade de trabalhar aqui e isso me deixou meio que 
de mãos atadas e meio dividida entre apoiar a família e tentar conversar com 
eles, apesar deu não ter tanta informação como eu passei a ter depois de estar 
trabalhando. Mas essa parte foi um pouco frustrante pra mim. (Azul Cobalto) 
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2.2) A decisão familiar marcante 

Os sujeitos enfrentaram situações que guardaram características peculiares, que 

foram desde o potencial doador ser sambista e a família contrária à doação ter se 

sensibilizado para a doação por ser carnaval até familiar que barganhou a doação por 

dinheiro. Vejamos alguns dos relatos. 

Essa foi a mais engraçada e mais marcante, eu tava até com o médico J.E. 
nessa entrevista... foi numa época de carnaval, e aí ele abordando a família, 
ele pegou e... começou a falar de carnaval, porque parece que teve uma 
escola de samba que... que falou sobre doação, transplante de órgãos há um 
tempo atrás. E aí, esse rapaz ele era sambista então assim, a família doou por 
conta do tema que estava tendo na escola de samba! Porque assim, de repente 
a mulher... e aí gente se ajoelhou lá fora ela tava sentada numa cadeira baixa 
assim, ela tava com uma toalha, secando as lágrimas, e a gente assim, se 
ajoelhou e ficou na altura dela. E aí ela, “Não, eu vou doar, ele também era 
sambista” e assim, a doação aconteceu por causa disso.(Amarelo Nápoles) 

 

É, foi um presidiário que tinha sido baleado e existia esse preconceito de que 
o cara era um bandido.  Assim, ninguém achava que ia rolar doação, “é” 
tinham medo de ir lá falar com a família, não sabiam se a família era família 
também de valores talvez não muito bacanas e mãe e pai de bandido talvez 
fossem bandidos também, irmãos, então assim muito... Então existia uma 
coisa como se fosse assim uma áurea negativa e quase que não tinha por que 
ir lá fazer essa entrevista, mas acabamos indo, e a resposta da mãe foi 
justamente o oposto da expectativa das pessoas, foi de que, ela falou assim: 
“que o filho dela nunca tinha feito nada de bom na vida, mas que depois de 
morto ele ia fazer”. Então assim, “pra” mim isso é um exemplo de 
singularidade porque você, assim ninguém esperava nada da família e ela, a 
força com que ela falou isso, com que ela emitiu isso assim, a virada que ela 
quis dar, até mesmo na imagem daquele filho que ia ficar no mundo. É... 
Mostra que a gente não tem que ter esses preconceitos, esses prejulgamentos  
que muitas vezes até acontece ao contrário: que às vezes a gente entra numa 
entrevista achando que vai ter a doação e acaba não tendo porque ou ali no 
momento da entrevista a coisa se perde ou porque a gente já vai achando que 
o jogo já está ganho e não está.(Vermelho Claro) 

Assim, a gente observava muito a questão da tentativa de barganha. Teve 
uma inclusive estava eu e um outro profissional e a gente estava dentro do 
quartinho dos médicos fazendo a entrevista e era assim um familiar muito 
humilde e ele estava tentando atrelar a todo momento a questão da tentativa 
de ganha nesse processo já que ele estaria doando se ele não poderia estar 
recebendo nada daquela família. A gente a todo o momento tentava explicar, 
mas ele era uma... era um ser assim ignorante mesmo, (ele) não tinha 
conhecimento do processo ele estava interessado só no dinheiro e aquilo ali 
me fez mal. E a gente acabou a entrevista assim eu e outro profissional, tipo: 
Ah não tem mais conversa, chega e vamos embora! Por que assim foi uma 
coisa... E aquilo ali mexeu comigo, pô será que a gente não explicou o 
suficiente ou ele que realmente não tinha jeito, ele só queria saber do 
dinheiro. Era uma coisa assim todo hora insistindo: Mas eu quero ganhar um 
dinheiro, um salário mínimo pelo menos então eu vou lá quero receber uma 
cesta básica, só vou doar se for... E aquela coisa assim insistindo, insistindo 
eu me senti assim bem incomodada em relação a isso. (Rosa Escuro) 
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2.3) A família e a Relação com a Notícia 

 

Os sujeitos trouxeram a reação de familiares que não sabiam da gravidade do 

caso, a comoção dos parentes presentes na entrevista de homem recém-casado, 

familiares que não acreditam no diagnóstico de morte encefálica e são agressivos com 

os entrevistadores e a reação de filhos que perderam a mãe em episódio abrupto.  

 

Teve uma que a gente fez do caso de um rapaz jovem, recém-casado que foi 
uma, uma ruptura de aneurisma, então foi uma coisa que não foi é... Foi 
muito de uma hora “pra” outra, que geralmente é no caso de morte encefálica 
mesmo, e ele tinha acabado de casar e era uma pessoa muito querida, pareceu 
ser muito querido pela família e tal e eles estavam tentando ter um filho, ele e 
a esposa. Então atrelado ao processo todo de captação estava ocorrendo 
também uma autorização judicial para ele poder é... Fazer uma captação do 
sêmen dele “pra” congelar e “pra” tentar engravidar dele depois. Então muita 
coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu lembro que foi uma entrevista muito 
difícil porque toda família dele foi participar: tinha irmão, não lembro se ele 
tinha trinta anos, era bem novinho e é... Ali os pais se colocaram muito, então 
“assim” eles colocaram “pra” gente: olha a gente teve muito carinho com ele 
a gente queria que  vocês tivessem o mesmo carinho que a gente teve, então 
“assim” muito complicado a esposa também muito sentida que é “assim”... 
Vivendo aquilo ali, aquela situação de perder o marido e ao mesmo tempo 
tentando ter um filho dele no futuro “pra” perpetuar aquilo que eles tiveram, 
então muita coisa acontecendo ao mesmo tempo [...] (Terra Siena Queimada) 

 

[...] pra mim tem uma marcante  que era uma família evangélica e que... eles 
é, eles colocaram que não iam doar por causa que eles esperavam um milagre 
ali aquela menina ia, que ela ia sobreviver. Quando eu coloquei 
cientificamente que aquele momento já era um momento de óbito, não era 
um momento de gravidade que poderia haver melhora, mas que insinuei que 
aquela pessoa estava morta, eles falaram que eu de repente não mereceria o 
milagre porque eu não acreditava na Bíblia, eu não acreditava em Deus pela 
maneira que eu falava porque para Deus tudo era possível, eles falavam 
assim que para Deus, para os filhos de Deus tudo é possível, Deus opera 
milagres então você nunca vai nos entender. Então nesse momento eu 
agradeci por terem me ouvido e coloquei para eles que eu realmente desejava 
que houvesse milagre naquela família porque a ressuscitação é um milagre e 
só quem operou foi Jesus então que... quando a gente morre isso foi um 
desígnio de Deus, o ser humano querer mudar o designo de Deus seria uma 
coisa muito maior então que a gente deveria aceitar mas que naquela situação 
eu torcia para que ocorresse o milagre da ressuscitação e agradeci deixando 
essa esperança  que era o que eu poderia ter feito mas me sugou muito porque 
quando eles falaram isso que eu não merecia, que eu não tinha fé e eles eram 
merecedores porque a fé deles era maior naquele momento eu me senti muito 
fragilizada, frágil mesmo eu saí dali meio mole e cheguei na central falando: 
nossa eu estou sem energia, eles tiraram minhas energias. E por ter sido 
assim então ficou uma coisa muito marcante pra mim, mas eu acho que eu 
agi correto eu desejei que Deus operasse o milagre naquela família e torcendo 
para que eles fossem realmente merecedores, mas lembrando que era um caso 
de ressuscitação e que eu torcia para eles, que aquela família merecesse uma 
ressuscitação e lógico que não houve ressuscitação e a morte nossa eu acho 
que, acredito que seja escrita por vários desígnios  e a gente tem que aceitar é 
uma afronta com Deus mandar Ele, a gente mandar nos desígnios. Então essa 
entrevista foi uma entrevista que me marcou muito pela sensação que eu tive 
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depois eu me senti sem forças sem energia a maneira agressiva: você não 
conhece a Bíblia, você não conhece... (Verde Hooker) 

 

2.4) O contexto para a entrevista  

Os sujeitos remeteram ideias relacionadas a situação que se estabeleceu antes da 

entrevista começar ou mesmo durante sua realização. Constam nas falas: 

É teve uma das primeiras entrevistas que eu fiz que foi com uma família de 
acidente de trânsito, uma família estava toda no carro, uma vã bateu e a filha 
... Tinha o pai dirigindo, a esposa ao lado, a filha e o filho atrás e a filha foi 
cuspida para fora do carro, a mãe sofreu um traumatismo e... ela era menor e 
a mãe estava internada na ortopedia. Como entrevistar esse pai com esse 
irmão menor diante daquele contexto familiar? Quando nos chegamos no 
hospital a informação que a gente tinha tido era que a funcionária da empresa 
do CTI era a mesma que tinha na ortopedia e foi fazer o assunto com a mãe e 
disse: “E você é a mãe da menina que morreu?” E assim que ela soube da 
morte da filha e foi nesse momento que a gente entrou para entrevistar. E eu 
lembro que o sentimento que eu entrei foi de derrota. Eu achei que a gente ia 
receber o não, mas entramos para ouvir o não. Quando chegou lá, para a 
nossa surpresa: ela tinha assistido a um programa de televisão, o globo 
repórter, ao lado da mãe e... tinha manifesto em vida o desejo de ser doadora. 
Então mesmo diante daquele sentimento, daquela situação crítica, trágica 
aquela família foi doadora em respeito da vontade da falecida. (Azul 
Turquesa) 

 

Teve uma assim que foi logo uma das minhas primeiras e foi no Miguel 
Couto e que foi feita num ambiente de corredor do hospital com umas vinte 
pessoas e aí acho que a minha emoção nessa hora foi de muita, muita 
apreensão porque era muita gente, era muito tumulto o ambiente não era 
adequado e eu fiquei muito, muito apreensiva, assim. E aí enfim tudo foi 
conversado, foi falado e tal e teve uma pessoa que era irmã do doador que 
ficou muito imobilizada e se identificou comigo e tal e ela queria de qualquer 
forma conhecer o receptor e tal assim e acabou que eu fiquei um tempo ali 
conversando com ela e tal e explicando da questão que talvez não fosse 
interessante ela conhecer e ela tinha uma fantasia de que queria ir no 
programa do Gugu com a pessoa por que ela tinha visto na televisão enfim... 
foi... (Vermelho Laca Gerânio) 

 

Diante de todas as situações que surgiram, revelou-se a diversidade de situações 

e pessoas com os quais os entrevistadores mantêm um contato, mesmo que no pouco 

tempo da entrevista familiar. Nesta diversidade pudemos notar o quanto situações como 

aquelas que guardam semelhanças com as que os sujeitos vivenciaram lhes movem 

emocionalmente, como situações que envolvem o núcleo familiar e os interesses envolta 

de valores construídos socialmente como o da justiça social e da honestidade, por 

exemplo. Mexer com estes valores significa também afetar o estado emocional destes 

sujeitos que embarcam freqüentemente em dilemas morais, assim como é mencionado 
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nos resultados de levantamento acerca da produção científica sobre esta temática, 

disposto no início deste estudo. 

3) As emoções, sentimentos, impressões e ações que afloraram 

 

Nº DA 
CATEGORIA UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 

 

 

 

 

3 

3.1 NEGATIVOS 

Dor / Dolorosa Sombra Natural, Terra Siena 
Queimada (2). 
 

Triste / Tristeza (EMOÇÃO) Sombra Natural, Amarelo de 
Cádmio, Terra Verde, Terra 
Siena Queimada, Violeta 
Permanente Escuro, Laranja 
de Cádmio, Rosa Escuro (7). 
 

Sofrimento (CARACTERISTICA DE 
EMOÇÃO DA TRISTEZA) 

Sombra Natural, Terra Verde 
(2). 

Sensação de Impotência /Impotência Sombra Natural, Amarelo de 
Cádmio (2) 

Eu choro/ Chorei muito/ Não chorei aos prantos, 
mas chorei/ Chorei lá fora 

Sombra Natural, Amarelo de 
Cádmio, Azul Ultramar, 
Verde Oliva, Azul Cobalto, 
Rosa Escuro (6) 

Pena Sombra Natural, Violeta 
Cobalto(1) 

Medo (EMOÇÃO) Magenta, Carmin, Azul 
Turquesa, Laranja de Cádmio, 
Azul Turquesa (5). 

Foi muito difícil / Não foi fácil Amarelo de Cádmio, Terra 
Vede, Terra Siena Queimada, 
Grys de Paine, Vermelho 
Laca Gerânio, Azul 
Hortência, Rosa Escuro (7)  

Apavorada/ Pavor (CARACTERISTICA DE 
EMOÇÃO DO MEDO) 

Laca Orquídea (1) 

Me senti mal / Desconfortável/ Me fez mal Laca Orquídea, Verde 
Hooker, Rosa Escuro (3) 

Nervoso[ismo] (CARACTERÍSTICA DE 
EMOÇÃO DO MEDO) 
 

Laca Orquídea (1) 

Desespero (CARACTERÍSTICA DE EMOÇÃO 
DA TRISTEZA) 
 

Terra Verde (1) 

Me senti sugada Verde Hooker (1) 

Derrota Azul Turquesa (1) 

Raiva de si / Raiva do Outro (EMOÇÃO) Azul Turqueza, Rosa Escuro 
(2) 

Angústia (CARACTERÍSTICA DE EMOÇÃO 
DO MEDO) 

Grys de Paine, Azul Hortênsia 
(2) 
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Apreensão Vermelho Laca Gerânio (1) 

Irritação (CARACTERÍSTICA DE EMOÇÃO 
DA RAIVA) 

Vermelho Laca Gerânio (1) 

Frustração Azul Cobalto, Laranja de 
Cádmio (2) 

Chateada Laranja de Cádmio (1) 

Constrangimento Azul Hortência (1) 

Momento muito ruim Rosa Escuro (1) 

3.2 POSITIVOS 

Gratidão  Sombra Natural, Vermelho 
Claro, Amarelo limão (3) 

Sentimento bom Magenta (1) 

Felicidade /Feliz (CARACTERÍSTICA DE 
EMOÇÃO DA ALEGRIA) 

Magenta, Violeta Permanente 
Escuro, Laranja de Cádmio 
(3) 

Dever cumprido Magenta (1) 

Segurança Verde Inglês (1) 

Solidariedade Azul Ultramar, Vermelho 
Laca Gerânio, Verde Oliva 
(3)  

Fraternidade  Azul Ultramar (1) 

Amor (EMOÇÃO) Azul Ultramar (1) 

Compaixão  Vermelho Laca Gerânio (1) 

Tranquilidade / Apaziguamento Vermelho Laca Gerânio (1) 

Conforto consigo mesmo Vermelho Claro, Azul 
Cobalto (2) 

Satisfação (CARACTERISTICA DE EMOÇÃO 
DO PRAZER) 

Laranja de Cádmio (1) 

3.3 IMPARCIAIS 

Emocionada / Emocionante / Acabei me 
emocionando (REFERE-SE A EMOÇÃO, SEM 
NOMEÁ-LA) 

Verde inglês, Vermelho 
Claro, Azul Ultramar, Violeta 
Permanente Escuro, Violeta 
Cobalto, Azul Cobalto (6) 
 

Surpresa ( EMOÇÃO) Amarelo Nápolis, Vermelho 
Claro, Azul Turquesa, Violeta 
Permanente Escuro (4)  
 

Compromisso Terra Siena Queimada (1) 

Comoção Violeta Colbalto (1) 
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Expectativa Vermelho Laca Gerânio (1) 

Empatia  Verde Oliva (1) 

3.4 NEGAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DA EMOÇÃO 

Nenhuma emoção Amarelo Ocre (1) 

Emocionalmente um tijolo Amarelo Ocre (1) 

Negou emoção, enquanto que refere 
envolvimento emocional no discurso  

Carmin (1) 

Não nomeou emoção e evidenciou 
envolvimento emocional no discurso / Teve 
dificuldade de nomear emoção e substituiu a 
emoção por adjetivos, impressão, ações, 
sensações ou sentimentos 

Sombra Natural, Verde inglês, 
Laca Orquídea, Verde 
Hooker, Grys de Paine, Azul 
Ultramar, Amarelo Limão, 
Violeta Cobalto, Verde Oliva, 
Vermelho Laca Gerânio, Azul 
Cobalto (11) 
  

Nomeação de sintomas físicos aos emocionais: 
dor no corpo, cabeça doendo, coluna, tudo.  

Laca Orquídea (1) 

Quadro 21: Unidades de registro identificadas na pergunta 3 do questionário principal- As emoções, 
sentimentos, impressões e ações que afloraram 

 

Neste momento da entrevista foi solicitado ao sujeito que atribuísse nome as 

emoções que ele recordara ao falar da entrevista marcante. No entanto, o que pôde se 

observar foi uma grande dificuldade na nominação destas emoções, mesmo as básicas, 

surgindo então nesta resposta aspectos desde emocionais a físicos.  

A isto Casassus (2009) nomeia incompetência emocional. O autor refere não ser 

difícil sentir as emoções quando estas são externalizadas com alta intensidade - 

diferente do que observamos nos relatos que tinham de falar sobre as emoções - em 

especial as emoções básicas. No entanto, é mais complicado percebê-las quando estão 

num momento de baixa intensidade, e muito mais complexo é acessar as emoções 

inconscientes. Mas independente do grau de facilidade ou dificuldade que tenhamos 

nesse acesso, as emoções possuem uma forte influência sobre nós, pois são processadas 

por nosso cérebro nos predispondo à ação. Com isso o fato de ignorarmos nossas ações 

não significa que elas não nos influenciam, apenas não percebemos a influência delas 

quando recaem no nosso agir (CASASSUS, 2009). 

Assim, nesta categoria em que se falou de emoções, sentimentos, impressões e 

ações que afloraram, ficou claro a divisão subcategorias: 3.1) Negativos; 3.2) Positivos; 

3.3) Imparciais; e 3.4) A Negação e/ou substituição da Emoção.  
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3.1) Negativos 

 

As emoções que apareceram quando se pensou na entrevista marcante foram: 

tristeza, medo e raiva. Como aparece nos relatos abaixo. 

 
[...] porque aquela mãe estava doando e fiquei triste porque aquela mãe 
estava perdendo uma criança e até hoje eu me emociono quando eu lembro 
disso. (Violeta Permanente Escuro) 
 
 
 
Então tem toda aquela questão de você acalmar a família, pra ela não 
ficar preocupada, explicar algumas coisas, e é muito doloroso pra 
gente não tem como você não, não ficar triste, não tem como você não 
sofrer. (Sombra Natural) 
 
Olha, muita tristeza. Eu acho que é uma, é uma, é um processo muito 
triste, muito doloroso, é difícil: a gente sente isso. (Terra Siena 
Queimada) 
 

 

Ao falar da não aceitação do diagnóstico pelos parentes do potencial doador 

(p.d), e a reação agressiva da mãe do p.d que tentara bater nos entrevistadores, e ainda 

os agredia verbalmente, insinuando que os profissionais da Central matariam seu filho 

para lhe roubarem os órgãos, Laranja de Cádmio expõe sua emoção sobre essa situação 

abaixo.  

 
Então, primeiro eu acho que qualquer ser humano teria medo da 
situação. Eu particularmente sai muito triste, muito chateada com a 
situação por que “é” pela... por entender também que foi muito 
agressivo para ela também.(Laranja de Cádmio) 
 
 

Ao ter que entrevistar os pais que perderam uma filha de cinco anos, Magenta se 

sentiu da seguinte maneira: 

  
E, o que mais me chamou atenção nessa entrevista era assim, que eu, 
que eu acho que eu já fui, assim, muito, muito, assim, com medo de 
não funcionar. (Magenta) 
 
 

Ao entrevistar familiares no corredor, local indicado pela médica do hospital 

onde a entrevista iria ocorrer, Azul Turquesa quase foi agredida pelos familiares, por o 
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local ser inadequado e os familiares não terem tido o tempo para entender a situação que 

acontecia. 

 
Medo, medo... A raiva por ação médica sermos expostos a essa situação. “É” 
Não só o medo, pela possível violência física que estaríamos prestes a viver, 
mas a raiva de você... Ali sim a gente pode observar, não é isso que eu penso 
sobre a doação de órgãos? Eu não penso que a gente leva sofrimento para a 
família, mas como se conduziu aquilo a gente estava levando sofrimento para 
a família e a raiva dessa situação por que “é”não é assim que eu gosto de 
entrar para entrevistar “entendeu?”(Azul Turquesa) 

 
 

Ao ser questionada pelo familiar do potencial doador se não haveria um 

pagamento pela doação dos órgãos, e ainda este ter insistido nesta questão da troca 

financeira como único modo de aceitar a doação, Rosa Escuro se sentiu desta maneira: 

 
Raiva, eu senti raiva daquele ser. Falei: poxa, não é possível a gente estava 
falando aqui que é um ato tão bonito, que é um ato de doar. A gente em 
momento nenhum fala essa coisa da troca, a gente fala assim que é um 
momento que ele vai estar ajudando alguém, é uma coisa dele íntima pra ele, 
pra ele se sentir bem e ele assim. Eu fiquei com raiva falei: Pô. Sai 
fora!(Rosa Escuro) 

 
 

Embora o ato de doar órgãos traga consigo a bandeira da solidariedade e o amor 

ao próximo, podemos observar que não são sempre estas características que rodeiam a 

abordagem na qual esta questão será determinada. 

Diversificadas são as situações que os profissionais de saúde vivenciam para 

permitirem acesso às informações para os familiares, esclarecê-los quanto aos seus 

direitos e mostrar-lhes suas opções naquele momento.  

Assim, suscetíveis a estas emoções, os profissionais tem de estar atentos a como 

as manejarão afim de que não sejam abafadas ou guardadas em si, comprometendo sua 

saúde mental a posteriori. 

Ainda nesta subcategoria, características das emoções básicas surgiram nas falas, 

e estas foram: sofrimento e desespero (características da Tristeza); pavor, nervosismo e 

angústia (característica do Medo); e, irritação (característica da Raiva). Como podemos 

observar as características mais proeminentes foram as do medo, que por definição é: 

1. Estado psíquico resultante da ideia de um perigo real ou aparente ou da 
presença de alguma coisa estranha ou perigosa; pavor, terror; 2.Ansiedade, 
temor ou apreensão [...] diante de algo que se quer evitar [...]; 3. Preocupação 
ou receio de ser desagradável, de ofender ou de causar algum mal [...]. 
(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2010,p.841)  
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As situações principais que envolveram o medo e suas características foram as 

que envolveram: a expectativa sobre a complexidade de entrevistar pais que haviam 

acabado de saber da morte encefálica do filho criança; a iminência de ser agredido/ 

sofrer violência física pelos familiares; e, medo da perda de alguém próximo, que no 

caso guardava semelhança com um familiar do entrevistador. 

Assim como em sua definição, o medo é uma emoção que envolve perigo, assim 

como podemos mirar nos relatos. A ansiedade que se cria com a expectativa de obter 

essa ou aquela resposta ou reação familiar também está contida no conjunto de 

características que compõe o medo. Perder alguém da família envolve o medo 

preocupante da finitude antecipada do ente querido. Seja em qualquer uma de suas 

formas, as emoções negativas, assim como as positivas, necessitam de uma dose 

equilibrada, se assim podemos dizer. Pois ao passo que elas existam e sejam 

identificadas, este reconhecimento nos motiva a ultrapassá-las, superá-las. Este 

movimento de motivação é o terceiro domínio (“Motivar-se”) necessário à construção 

de uma Inteligência Emocional, estando na sua frente os domínios “Conhecer as 

próprias emoções”, seguido do “Lidar com as emoções”.     

Outros aspectos que foram declarados e que não são classificados como 

emoções apareceram na subcategoria dos Negativos, e estes foram: dor, sensação de 

impotência, pena, “foi muito difícil”, “me senti mal”, “me senti sugada”, derrota, 

apreensão, frustração, chateada, constrangimento, “momento muito ruim”. 

Tais termos nos dão um pouco de ciência sobre o que estes entrevistadores 

sentem e passam em suas jornadas de trabalho. Assim como mostram algumas falas 

abaixo. 

 Ao entender a situação com a qual estava lidando na entrevista familiar, que era 

a de uma criança grave sem atendimento na emergência do hospital que conseguiu 

transferência para UTI, somente por ter evoluído para critérios de morte encefálica, 

desse modo se tornando um possível doador, Laca Orquídea se sentiu como relata 

abaixo:  

 

Eu fiquei muito, eu fiquei apavorada assim de ver aquele pai porque ele não 
tinha noção da gravidade do caso do filho e me senti mal também porque 
aquela criança ficou ali jogada na sala de emergência e aí sim quando houve 
a possibilidade de doação de órgão aí passaram ele “pra” UTI 
“entendeu”?[...] Ah, e o pior: na verdade ele estava tão mal que a gente não 
pode captar nada dele, nós descartamos o caso. (Laca Orquídea)  
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3.2) Positivos 

 

A única emoção identificada foi o amor. E pausa para pensarmos depois de 

tantos elementos, aspectos, sentimentos e emoções negativas... Amor: [...] 2. Sentimento 

profundo de afeição entre as pessoas; 3. Forte interesse por uma coisa, uma atividade: 

amor a natureza; 4. O ser amado (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2010 

p.134).  
Finalmente, o que a causa dos transplantes representa que são a solidariedade e o 

amor ao próximo essencialmente, aparecem, timidamente, sim. Mas aparecem. E são  

representados na fala de Azul Ultramar.  

 

Não sei bem se é uma emoção, mas é uma sensação de assim “é”... Uma 
fraternidade assim, uma solidariedade não sei, um amor fraternal tão intenso 
que eu sinto nas pessoas que estão passando por aquela situação que na 
grande maioria das vezes assim eu estou sempre muito emocionado. E... 
Aquela coisa de querer fazer mais por eles. E sinceramente a gente não pode 
fazer muita coisa. Basicamente é isso: essa coisa do amor mesmo que circula 
ali... É isso. (Azul Ultramar) 

 

A partir do momento que encontramos prazer e amor no que realizamos, seja no 

trabalho ou na vida, tudo funciona de maneira melhor. Até o que é representado quase 

que totalmente pelo caráter da complexidade, como entrevistar familiares que acabaram 

de perder seus entes queridos para lhes pedir seus órgãos. Ver amor neste momento é 

transcender os espaços difíceis, as equipes notificadoras ausentes, os familiares que não 

compreendem o diagnóstico, aqueles agressivos, e os  que querem barganhar a doação 

por dinheiro, enfim... é uma superação das tantas dificuldades que são encontradas neste 

momento.  

Para além disso, ver amor neste momento, é ainda lançar mão de alguns dos 

fatores caritativos que Watson propõe como: dar fé e esperança aos familiares ao lhes 

informar o bem que farão aos receptores com o ato da doação; ter sensibilidade para si 

e para os outros; proporcionar ensino e aprendizado transpessoais através das trocas 

energéticas entre entrevistador e familiares; e compreender que forças existencial-

fenomenológicas e espirituais estarão presentes neste processo. (Watson [1988, 2005] 

apud McEwen & Wills, 2009) 

Em relação às características de emoções, identificou-se: felicidade 

(característica emocional da Alegria) e satisfação (característica emocional do Prazer). 

As falas a seguir demonstram as características acima descritas. 
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Ah fiquei muito feliz. Eu acho que o sentimento é de satisfação por você está 
podendo ajudar não só uma pessoa, mas várias, e por entender também que a 
sua comunicação foi satisfatória. Porque de certa forma você informou e o 
familiar entendeu e você conseguiu reverter uma situação que a princípio 
seria uma negativa e depois ele voltou atrás realmente. Então assim foi muito 
satisfatório, um sentimento realmente de felicidade. (Laranja de Cádmio) 
 

Felicidade? Ai foi... foi, nas duas... Eu não senti tristeza, não senti... sabe, no 
caso da mãe da R. dessa menina, foi uma lição. Eu saí de lá pensando “Meus 
Deus, sabe, que eu leve as palavras dela, pra muitas coisas que eu vou passar 
na minha vida” e dever cumprido, porque eu acho que o nosso dever é esse, e 
quando a gente consegue a gente pensa que tem pessoas que vão receber. E 
no caso do outro também, assim, na verdade eu fiquei muito apreensiva 
assim, porque assim eu senti que a família estava se agarrando na doação, 
como, sabe assim “eu vou conseguir respirar me segurando nisso, e ele não 
vai morrer porque de certa forma alguém vai estar recebendo estes órgãos ” e, 
a gente passou a madrugada inteira procurando receptor e não tinha. Então 
quando eu saí daqui a gente já tinha disponibilizado. Mas eu saí daqui assim 
naquele sentimento de “Ai meu Deus não vai ter receptor, ele é muito 
pequeno, então não vai ter...” E aí quando foi uma oito e meia (da manhã) a  
coordenadora da equipe me ligou e falou  assiste o Jornal Nacional, que deu 
tudo certo, e uma menina de Brasília que estava em Urgência Zero recebeu o 
coração. E aí, eu não sei, eu chorava, eu ria, eu pensava Meu Deus, tudo 
(ênfase) valeu a pena! Tudo aquilo valeu a pena! Foi felicidade mesmo!  Foi 
felicidade. (Magenta) 

Ah emocionalmente... Olha é ah, foi um misto assim: eu fiquei surpresa ao 
mesmo tempo eu fiquei feliz sim, porque aquela mãe estava doando[...] 
(Violeta Permanente Escuro) 

 

As características assinaladas pelos sujeitos mostram que em uma entrevista 

familiar podemos nos deparar com a compreensão dos familiares, sua grandeza 

enquanto pessoas que compreendem e aderem a causa da doação, a mudança de opinião 

de uma “negativa não esclarecida” para um “sim orientado” e com nesse caminho, nos 

deparamos com alguns aspectos que foram levantados nestes momentos e que de 

alguma maneira representaram emoções para os sujeitos, como: a gratidão, o sentimento 

bom, a sensação de dever cumprido, a segurança, a solidariedade, a fraternidade, a 

compaixão, a tranqüilidade e o apaziguamento, e o conforto consigo mesmo. 

 

Acho que é conforto para os dois lados... eu acho que você sente conforto 
com você mesma, porque você acredita no que ta fazendo, e acredita que ta 
ajudando o outro dando informação, independente do que vá resultar aquela 
entrevista e acho que o outro se sente acolhido também, independente da 
resposta que ele também vai dar. A impressão que ele tem de você, se você 
conseguir passar, é de conforto.(Azul Cobalto) 
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É... teve uma, uma não sei se uma especie de emoção, mas uma coisa assim 
de perceber que uma pessoa ali estava com um sofrimento muito grande e aí 
eu tive uma emoção de, de talvez de solidariedade ou de compaixão para 
aquilo assim de poder estar ali com ela e ficar ali, de sustentar aquele tempo 
ali que era importante?(Vermelho Laca Gerânio) 

 

 

3.3) Imparciais  

 

A emoção que apareceu foi à surpresa. Esta foi uma das poucas que os sujeitos 

conseguiram classificar corretamente como emoção. Outros aspectos que tentaram 

representar as emoções foram: emocionada, compromisso, comoção, expectativa e 

empatia. 

Foi possível perceber o reconhecimento das emoções nos relatos de alguns 

sujeitos, como o de Verde Inglês que se sentiu sensibilizada na entrevista que 

considerou marcante de um jovem de dezesseis anos, em que os pais evangélicos, 

levaram seu pastor, que na entrevista proferiu algumas palavras. A serenidade, como 

declara Verde Inglês da família a deixou... 

 

 [...] segura, emocionada com toda situação, eu estava segura do que eu 
estava fazendo ali. (Verde Inglês) 

 

 

Já Vermelho Claro ao vivenciar a expectativa do não de uma família de um 

presidiário, tendo recebido um sim à doação na entrevista, relatou que... 

 

[...]foi muito emocionante. Por que a mãe se emocionou muito e... É foi no 
impacto da surpresa de como a gente não deve julgar as coisas, foi um 
aprendizado. (Vermelho Claro) 
 

 

Este movimento de reconhecimento de ao menos uma emoção básica nos remete 

a determinadas Competências Emocionais descritas por Casassus (2009) como: a 

capacidade de estar aberto ao mundo emocional no momento da entrevista; a capacidade 

de acolher, acalmar e apoiar o outro, como alguns dos entrevistadores relataram fazer; a 

capacidade de estar atento: escutar, perceber, ponderar, nomear e dar sentido a uma ou 

várias emoções, assim como alguns fizeram com êxito; e, por fim, a capacidade de ligar 
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emoção e pensamento, que foi o exercício realizado com sucesso por alguns, feito na 

entrevista quando lhes foi solicitado buscar em suas lembranças, quais as emoções 

afloraram na abordagem marcante. 

 

3.4) Negação e/ou Substituição da Emoção  

 

Esta subcategoria representou as falas dos sujeitos que não nomearam emoção e 

evidenciaram envolvimento emocional no discurso ou que tiveram dificuldades de 

nomear emoção e substituíram a emoção por adjetivos, impressão, ações sensações ou 

sentimentos, como se seguem nas falas. 

 

Será que eu estou ficando fria? (risos). Ai que coisa horrível estou  
lembrando disso aí... [...] Ué vitória é uma coisa “assim” gratificante porque 
você conseguiu mudar uma situação, você fez com que a pessoa enxergasse o 
ato dela e não teve nada de translado, ela doou normalmente, livre e 
espontânea vontade dela depois de toda situação ser explicada... Consegui 
reverter o quadro, então assim é vitória, não é?(Amarelo Limão) 

 

Principal emoção... É, a vontade da família saber quem ia receber o órgão 
daquele filho, eu acho que ali, ela teria mais assim, ficaria mais conformada 
se visse eu acho que ela tinha aquela ilusão de ter o filho perto, então eu vi 
que eles mostraram muito isso: querendo saber , e a gente sabe que nesse 
serviço isso não é permitido, então eu acho que eu senti muita emoção nisso. 
Ficou emocionada em saber que poderia estar contribuindo assim, mantendo 
a vida daquele filho ainda em outra. É... olhando isso me comoveu porque, 
pela emoção da família e ao mesmo tempo por eu não poder é dar essa 
identidade da pessoa que iria receber. Então é um pouco duro as vezes a 
gente fica doido “pra” falar e não poder e a família fica naquela ilusão 
achando que vai poder conhecer o receptor.(Violeta Cobalto) 

Então não tem como você não sofrer, não dá pra você não se identificar, não 
pra você não ser penalizar... eu acho que pena (ênfase) não é  bem a palavra 
correta, mas é uma pena uma mãe que está perdendo seu filho, como ela tem 
vários planos, ela tem vários projetos, uma mãe que batalhou pra criar, sabe? 
Uma mãe que poxa, tentou dar o melhor pro seu filho, o quanto ela trabalhou 
pra dar aquela bicicleta e aquela bicicleta que causou a morte do filho dela. 
Então eu achei um momento doloroso pra ela. Essa família não quis doar, a 
gente até entendeu, explicou, e na verdade foi ela que não quis, o marido 
estava inclinado até, e aí a gente chegou a gente conversou e tal, mas eu acho 
que a nossa presença já foi um grande conforto pra família, e isso pra mim é 
o que vale. Muito mais do que ter uma doação. Isso pra mim vale muito, eu 
acho que nosso papel principal, eu sempre falo como plantonista que o nosso 
principal papel é a apoiar a família, é estar junto, é mostrar que alguém está 
preocupado. E eu não falo isso pra fora não, falo isso porque faz parte do 
meu trabalho fazer isso, e quando eu vou, eu vou mesmo de coração aberto, 
se eu tiver que chorar, choro. Mas só que ali não cabia [ênfase] eu chorar, eu 
ia criar um transtorno chorando ali dentro. Mas si eu tiver que me emocionar 
porque gente é humano, não dá pra ser diferente. (Sombra Natural) 
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Destacam-se ainda mais três sujeitos:  

Amarelo Ocre que não nomeou nenhuma entrevista como sendo marcante, nem 

positiva ou negativamente, se autodenominando “emocionalmente um tijolo”. 

 

Nenhuma, nenhuma (entrevista marcante). Que tenha me marcado, assim, 
nossa essa foi... Nenhuma. Tiveram momentos coisas que aconteceram que 
eu me lembro mas não marcante pelo fato de ser... pelo lado emocional. Mas 
assim, coisas mais pelo lado bizarro da coisa do que pelo lado emocional. 
Emocionalmente um tijolo. Não teve nenhuma. Não consigo nesse momento 
me lembrar de nenhuma, e assim, já houve, já tiveram outras vezes que já me 
perguntaram isso, e eu não consigo, não vem nada. Nenhum momento assim, 
que nossa, que ficou. Não ficou! Não tenho.(Amarelo Ocre) 

 

 Carmin, que negou ter sentido alguma emoção, no entanto referiu envolvimento 

emocional em seu discurso. 

 

Medo de perder meu irmão “é”... foi inevitável por que eu vi ali um menino 
muito parecido fisicamente com o meu irmão com acidente de moto meu 
irmão também tem moto então a princípio foi medo de perder o meu irmão na 
mesma situação foi  coisa... Agora em relação à entrevista familiar assim... 
Claro que a gente lamenta pela a família e tal, mas eu não me envolvi, não 
me senti envolvida dentro daquela contexto de perda da família, não me 
envolvi, não me senti assim mas eu senti medo de perder o meu irmão com a 
mesma situação que aquele menino morreu mas não me senti envolvida com 
a perda daquela família. (Carmin) 

 

E, por último, Laca Orquídea que identificou os sinais físicos das emoções sem 

nomeá-las propriamente.  

 

É, eu me pus no lugar daqueles pais e também que eu fiquei pensando assim 
que a gente não tem, que nós não temos valor na sociedade “assim”. Parece 
que a gente não tem valor nenhum porque essa criança ficou ali jogada, 
praticamente jogada. “Pra” mim estava jogada por que como é que depois 
teve uma vaga “pra” ele lá? E talvez tivesse essa vaga essa criança ele podia 
estar (vivo) se ele tivesse ido direto “pra” UTI. Então assim essa 
desvalorização com a vida, essa falta de estrutura. [...]Eu fiquei toda acabada, 
eu saí de lá eu estava com dor no corpo todo, eu me contraí todinha. Eu 
cheguei aqui, lá no outro emprego lá no I. eu tomei vários, tomei relaxante 
muscular. Eu lembro que eu fiquei toda dolorida, a cabeça doendo, o corpo, a 
coluna, tudo. Eu me contraí toda porque eu fiquei nervosa “entendeu”? (Laca 
Orquídea) 

 

Os discursos evidenciam sujeitos que não se dão conta do que sentem por falta 

de contato consciente com o corpo e com a energia afetiva pessoal, o que traduz 
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Incompetência Emocional relacionada a si mesmo, de acordo com Casassus (2009). Em 

termos práticos, estas pessoas têm a sensação de “não sentir nada”, de viver a própria 

emoção com frieza, rigidez ou estereotipia como observado no discurso de Amarelo 

Limão. Não reconhecem a emoção ou o estado de ânimo em que se está ou tem uma 

vaga consciência, sentem-se mal e não se dão conta, sendo irritáveis, pessimistas ou 

desanimados sem assumir responsabilidade por esse estado, achando que o mundo e a 

vida são assim (CASASSUS, 2009), como fica claro no discurso de Laca Orquídea e 

Amarelo Ocre. E, fazem confusão ao nomear as emoções sentidas (CASASSUS, 2009), 

como o não assumir o medo na fala de Carmin.  

 4) O Manejo do turbilhão 

Nº DA 
CATEGORIA UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 

 

 

 

 

 

4 

4.1) CHORAR OU NÃO, EIS A QUESTÃO 

Eu tinha vontade de chorar, mas a gente tem que 
se manter/ Eu quase chorei ali na frente deles, 
fiquei segurando/ Não chorei, mantive o 
equilíbrio 
 

Verde Inglês, Laca Orquídea, 
Azul Hortência, Azul 
Hortência (4) 

Eu chorei / Se tivesse que chorar, a gente 
chorava junto, meu olho sempre encheu de 
lágrima/ Chorei muito no carro/ As lágrimas 
acabam, molhando meu rosto/ Também chorei, 
não chorei aos prantos, mas chorei/ Eu também 
chorei/ Eu fui chorar lá fora 
 

Amarelo de Cádmio, Verde 
Hooker, Azul Ultramar, 
Violeta Permanente Escuro, 
Verde Oliva, Azul Cobalto, 
Rosa Escuro (7) 

4.2) A EMPATIA E SUAS CONSEQÜÊNCIAS 

Se colocar no lugar do familiar causa o 
“sentimento” de tristeza/sofrimento 

Amarelo Nápolis, Terra 
Verde, Verde Oliva, Rosa 
Escuro, Grys de Paine (5) 
 

 
Ter sensibilidade de perceber o momento de 
começar e o momento de parar (a entrevista) 
 

 
Sombra Natural (1) 

Pensar que serve de canal de alívio da dor, para 
poder ajudar a elaborar um pouco do sentimento 
 

Azul Turquesa (1) 

4.3) A PROJEÇÃO DO QUE ESTÁ POR VIR 

Procura pensar nos receptores/ Consegui salvar 
umas três ou quatro pessoas com aqueles órgãos 
 

Terra Siena Queimada, 
Amarelo Limão (2) 

Ou vai ou vai. Carmin (1) 

Não criar expectativa quanto à decisão dos 
familiares 
 

Vermelho Laca Gerânio (1) 
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Quadro 22: Unidades de registro identificadas na pergunta 3 do questionário principal- O Manejo do 
turbilhão  

 

Nesta categoria identificamos como os entrevistadores manejaram suas 

emoções, sentimentos, ações, sensações e tudo mais que fora nomeado como 

representante emocional.  Neste contexto, surgiram as subcategorias: 4.1) Chorar ou 

não, eis a questão; 4.2) A empatia e suas conseqüências; e, 4.3) A projeção do que está 

por vir. 

Segue a explanação das categorias. 

 

4.1) Chorar ou não eis a questão 

 

Nesta subcategoria observamos que se permitir chorar pode fazer acalmar, 

reequilibrar e reharmonizar o sujeito que acaba de passar por abalos emocionais, como 

fica claro ao fim do relato de Rosa Escuro. Abaixo veremos nas falas de alguns sujeitos 

a autopermissão do choro, registrado em unidades de significação como: Eu chorei; Se 

tivesse que chorar, a gente chorava junto, meu olho sempre encheu de lágrima; Chorei 

muito no carro; As lágrimas acabaram, molhando meu rosto; Também chorei, não 

chorei aos prantos mas chorei; Eu também chorei; e, Fui chorar lá fora. 

 
E o outro caso também foi um adolescente sabe? O pai estava muito chateado 
por que ele pegou a moto escondida, aí bateu, aí o amigo e os dois morreram 
numa situação feia que resultou na morte cerebral e nesse caso “pra” mim foi 
tristeza mesmo sabe porque na época ele tinha a idade do meu irmão e o 
irmão pegava, pega, a moto escondido e ele é muito, muito irresponsável 
como todo adolescente. Aí... eu fiquei com muita tristeza porque naquele 
momento eu projetei o meu irmão sabe? Aí quando o pai chorou, eu falei 
com ele assim: Posso te dar um abraço porque eu estou vendo que o senhor 
precisa desse abraço? Aí ele me abraçou, mas chorou, chorou, chorou, 
chorou, chorou, chorou comigo, está entendendo? E eu chorei também 
porque foi um momento de tristeza que eu projetei meu irmão sabe? Ah, não 
dá nem “pra” lembrar[...] (Amarelo de Cádmio) 
 
 
E eu me lembro que eu cheguei em um determinado hospital para fazer uma 
entrevista, tinha pouco tempo de Central e existia a mãe de uma criança que 
tinha sido vítima de atropelamento, e ela dizia pra mim “ Eu vou ti escutar, 
mas eu estou ti dizendo que eu não vou doar”. E assim, eu conversei com ela, 
expliquei todo o processo, e ela virou pra mim e falou assim: “Se você 
estivesse no meu lugar e tivesse alguém na sua família com esse diagnóstico, 
eu tenho certeza que você não doaria.” E naquele momento eu fiquei tão 
emocionada que eu contei pra ela que já tinha tido e que fiquei muito 
arrependida, e depois que eu vim trabalhar na Central a minha família 
também se arrependeu, entendeu? E... ela começou a chorar, me abraçou, eu 
também chorei, e autorizou a doação.(Azul Cobalto) 
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Outra foi de uma mãe era um jovem (o) filho? E nesse ambiente que a gente 
estava pra fazer a entrevista, era um ambiente que tinha uma sala grande boa, 
que tinham disponibilizado pra gente ali naquela hora só que assim veio, 
vieram todos os familiares, a mãe, o pai, os tios, era... tinham umas trinta 
pessoas naquela sala. Os amigos do menino, eu vou ser sincera nesse 
momento eu não consegui ficar nessa entrevista, eu comecei a entrevista 
fazendo toda aquela questão do entendimento da morte encefálica, eram 
todos chorando eu só conseguia falar com o pai que estava mais sóbrio, e só o 
pai estava me ouvindo e todos choravam era a mãe os filhos era... Tinha uma 
irmã que chorava muito, os amigos aí eu eu não consegui e como a gente ia 
em dupla eu falei assim: P. fica você eu vou, eu vou lá fora por que eu não 
estava mais conseguindo ficar... Foi a primeira entrevista que eu não 
consegui ficar por que aquela situação ali me sensibilizou muito aí eu esqueci 
tudo me coloquei no papel daquela mãe e falei: chega, não deixei 
transparecer, mas eu falei: Chega! Eu falei assim: então agora eu vou passar a 
entrevista para o P? P. então você por favor continue e eu fui saindo sem que 
ninguém percebesse. Aí eu fui chorar lá fora e tal e tudo bem. (Rosa Escuro) 

 

O movimento de se permitir chorar é o início do reconhecimento da própria 

situação emocional, uma vez que não se abafa ou silencia o que se está sentindo. Com 

isso um dos itens da Competência Emocional, que é A capacidade de regular a emoção, 

proposto por Casassus (2009), é atendido, já que em sentindo os sinais da emoção, é 

permitido que ela se aflore e em seguida “tudo bem” como dito na fala de Rosa Escuro. 

Este “tudo bem” é o sinal que a emoção sentida tem início, meio e fim e que este 

movimento está sendo regulado por quem a está sentindo, sinal de Educação 

Emocional.  

No entanto, esta permissão nem sempre é autoconcedida, principalmente quando 

se trata da relação profissional de saúde e cliente. Assim como podemos observar em 

algumas falas, onde as unidades de significação que emergiram foram: eu tinha vontade 

de chorar, mas a gente tem que se manter; Eu quase chorei ali na frente deles, fiquei 

segurando; Não chorei, mantive o equilíbrio. 

 

[...] eu senti uma relação muito forte ali em relação com a minha história. 
Então assim eu tive que manter, eu não chorei, mantive o equilíbrio, mas pra 
mim foi muito (ênfase) difícil. (Azul Hortência) 

 

Quando esses pais ouviram a gravidade do caso, o pai ele só virava e, e 
questionava: “mas meu filho estava tão bem por que que aconteceu isso com 
ele? Por que tinham me dado esperança?” E aquilo mexeu muito comigo 
assim ... Eu quase que eu chorei ali na frente deles, eu fiquei segurando e 
depois as próprias pessoas da equipe que estavam comigo, elas perceberam e 
aí a Carla chegou “pra” mim e falou: “não sei como é que você não desabou 
lá, entendeu?” [...] eu fiquei toda dolorida, a cabeça doendo, o corpo, a 
coluna, tudo. (Laca Orquídea) 
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Nas declarações acima podemos observar claramente que a não-permissão de 

externalizar as emoções gera enfrentamentos por vezes maiores e mais complexos do 

que aqueles que poderiam ser resolvidos prontamente, caso fossem “autorizados” a 

serem sentidos. 

No primeiro relato a contradição do equilíbrio está no trecho “mantive o 

equilíbrio, mas pra mim foi muito (ênfase) difícil. Porque cada hora que eu a via 

chorando eu voltava ao passado e relembrava a minha história.” Alguém que consegue 

o equilíbrio que é [...] 4. Firmeza mental e emocional; autocontrole, autodomínio, 

estabilidade [...](ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2010 p.412) não se sente 

confrontado com o passado e entra com isso em um momento difícil, se 

desestabilizando emocionalmente.  

No segundo relato a supressão do choro, sinal da emoção sentida, foi 

externalizada de outra forma, no caso  “fiquei toda dolorida, a cabeça doendo, o corpo, 

a coluna, tudo.” 

Assim como já mencionado, este não-reconhecimento da emoção ou o estado de 

ânimo em que se está, e ainda não conseguir nomear e/ou comunicar as próprias 

emoções, são itens que encontramos nos relatos acima que indicam a Incompetência 

Emocional em relação a si mesmo, e a Incompetência Emocional em relação a 

experiência emocional, respectivamente, de acordo com Casassus (2009).  

Neste contexto, há uma palavra velada, chamada “profissionalismo” que tomada 

de um modo mais embrutecido, parece silenciar o choro, abafá-lo, e a questão que fica 

é, até onde ser profissional é também não compartilhar das emoções com o cliente, 

mesmo que seja chorando? Em que lugar está posto que chorar faz ser menos 

profissional?  

É possível, acolhedor e humano, seguir a linha da ética e a postura profissional e 

se haver com alguma situação difícil. A identificação de quando podemos ou não fazer 

isso está em nossos sentidos, está no conhecimento que temos, ou deveríamos ter, de até 

aonde podemos ir com nossas emoções. Sobre isso, estudo ressalta que: 

 

[...] a reserva da qual o profissional precisa fazer-se valer em sua prática, 
tanto quanto a sua implicação, não estão na dureza, no recrudescimento, no 
entorpecimento, na analgesia, na insensibilidade ou em qualquer outro 
adjetivo dessa espécie, mas na possibilidade de, ao afetar-se, se haver com 
isso. (SILVERIO, 2010 p.132) 
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O mesmo estudo traz que se pode inferir que qualquer profissional que lide com 

situações de extrema complexidade, está sujeito à tristeza e outros sentimentos,  

acrescento também as emoções. Com isso, a interdição à manifestação pública destes, 

podem tornar o trabalho desgastante, exaustivo e angustiante, promovendo a repressão 

desses afetos e impedindo desta maneira sua transformação, tão importante à lida 

contínua com a dor e a morte (PITTA, 1994). Por conta disso se faz tão relevante o 

travar um contato com aquilo pelo qual se é tocado e se cuidar do mesmo modo como se 

faz com pacientes, acrescento familiares e suas dores. (SILVERIO, 2010). 

 

4.2) A empatia e suas conseqüências 

 

Os sujeitos mostraram que manejam suas emoções se colocando no lugar da 

família e entenderam ainda como manejar as emoções, pensar que são meios que 

auxiliam na elaboração e organização das emoções e sentimentos dos familiares no 

momento da entrevista familiar. As unidades de significação que sobressaíram das falas 

dos sujeitos foram: se colocar no lugar do familiar causa “sentimento” de 

tristeza/sofrimento; e, Pensar que serve de canal de alívio da dor, para poder ajudar a 

elaborar um pouco do sentimento.  

 

4.3) A projeção do que está por vir  

 

Aqui, os sujeitos projetaram situações à frente que os ajudam a manejar suas 

emoções na dificuldade. Desta forma as unidades de significação que apareceram 

foram: Procurar pensar no receptores/ Consegui salvar umas três ou quatro pessoas com 

aqueles órgãos; Ou vai ou vai; Não criar expectativa quanto à decisão dos familiares. 

Um exemplo de discurso que procura pensar nos receptores para encontrar 

mais força para enfrentar as dificuldades presentes na entrevista familiar encontra-se 

logo na fala abaixo. 

 

[...] eu procuro é focar mais no outro lado, no depois que são as pessoas que 
vão receber. Então “assim” é um misto de emoções muito diferentes, muito 
grandes porque ao mesmo tempo que a gente está lidando com a morte, está 
lidando com a vida.(Terra Siena Queimada) 
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Na pergunta (6) buscou-se saber em relação as emoções que geralmente estão 

presentes nas situações ou fatores que freqüentemente são nomeados pelos sujeitos 

como difíceis, em seguida lhes foi solicitado explanarem sobre o manejo destas 

emoções neste momento. Com isso, separamos as categorias por objetivo da pergunta 

ficando organizado da seguinte maneira: A) As situações difíceis; B) As emoções, 

sentimentos, impressões e ações que afloraram; e, C) O manejo das emoções nas 

situações difíceis. 

Abaixo temos o quadro com as unidades de registro formadoras das categorias 

explanadas a seguir. 

 
Pergunta 6) Existe algum fator ou situação que torna para você a entrevista mais difícil? Que tipo de 

emoção você sente nesta situação? Como você lida com ela? 

Nº DA 
CATEGORIA 

UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1 
 
 
 

 

1.1) O AMBIENTE 

Ambiente Inadequado para a entrevista 
(corredor, familiares em pé, pessoas estranhas 
vendo a entrevista) 

Azul Hortência (1) 

1.2 OS PROFISSIONAIS QUE FALHAM 

Quando a família não foi comunicada sobre o 
diagnóstico 

Verde Oliva (1) 

Entrevista feita previamente, no momento 
errado 

Azul Turquesa (1) 

Médico da unidade notificadora se antecipa em 
conversar com a família 
 

Amarelo Ocre (1) 

1.3 ASSISTÊNCIA PRESTADA 

Mau atendimento no hospital (notificador) 
dificultam familiares a aceitarem a doação/ Mau 
atendimento no hospital (notificador)/ História 
difícil no hospital (notificador) 

Verde Oliva, Grys de paine, 
Terra Siena Queimada, 
Amarelo de Cádmio, Verde 
Inglês, Sombra Natural (6) 

Reação negativa de familiares ao mau 
atendimento hospitalar 

Rosa Escuro (1) 

 

 

 

 

B 

Raiva (EMOÇÃO) Rosa Escuro (1) 
Angústia (CARACTERÍSTICA DE EMOÇÃO 
DO MEDO) 

Azul Hortência, Azul 
Turquesa, Magenta (3) 
 

Insegurança  Azul Hortência (1) 
Frustração Laranja de Cádmio (1) 
Insatisfação Laranja de Cádmio (1) 
Eu era mais emocional Azul Cobalto (1) 
Dor Azul Cobalto (1) 

 
Contrariada Verde Oliva(1) 
Chateada Verde Oliva, Terra Siena 

Queimada, Amarelo Ocre (3) 



143 

 

 

 

 
Decepcionada Verde Oliva (1) 
Medo (da entrevista)/ Medo da reação familiar 
(EMOÇÃO) 

Vermelho Laca Gerânio, 
Terra Verde (2) 
 

Tristeza/ Triste (EMOÇÃO) Violeta Cobalto, Terra Siena 
Queimada, Terra Verde, 
Verde Inglês (4) 
 

Comoção Violeta Cobalto (1) 
Muito fragilizado Azul Ultramar (1) 
Dificuldade de nominar emoção Azul Turquesa, Verde 

Hooker, Amarelo Nápoles (3) 
 

Satisfação (CARACTERÍSTICA DE 
EMOÇÃO DO PRAZER) 
 

Carmin (1) 

Empatia Verde Hooker, Amarelo 
Nápoles (2) 
 

Sensibilização Verde Hooker (1) 
Nomeou sintomas físicos como emoção: voz 
embargada, olhos marejados 
 

Verde Hooker (1) 

Compaixão Laca Orquídea(1) 
Revolta Amarelo de Cádmio, Laca 

Orquídea (2) 
Pena Laca Orquídea (1) 
Receosa Magenta (1) 
Não identificou nada como emoção Grys de Paine, Violeta 

Permanente Escuro, Amarelo 
Limão (3) 
 

 
 
 
 
 

C 

1. QUE DIZEM RESPEITO A CONDUTA DO ENTREVISTADOR NO 
TRABALHO 

Finaliza a entrevista mesmo não tendo dado 
100% do seu potencial para finalizá-la 
 

Azul Hortência (1) 

Trabalho de maneira não-espontanea, porque a 
opinião profissional não é valorizada 
 

Laranja de Cádmio (1) 

Focar no receptor/ Pensar no receptor Azul Cobalto, Azul Ultramar, 
Terra Verde (3) 
 

Eu me sentindo mal com a situação difícil, 
nomeio outra pessoa do plantão para ir 

Terra Verde, Azul Ultramar 
(2) 
 

Ameniza conflitos da equipe (do hospital 
notificador) e da (equipe da) central 
 

Amarelo de Cádmio (1) 

2. QUE SE RELACIONAM COM ASPECTOS EMOCIONAIS 

Não se mostrar emotivo para passar confiança, 
passar credibilidade do processo, permitindo 
que o familiar se abra 
 

Azul Cobalto (1) 

Quando sente os sinais de voz embargada e 
olhos marejando, então dá um tempo 
 

Verde Hooker (1) 
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Ver conforto (dos familiares) na autorização da 
doação, respeitar o não dos pais e tentar 
esquecer o sofrimento 
 

Magenta (1) 

“É uma raiva que dá e passa [...] Não posso 
fazer nada. É agradecer por não estar naquela 
situação.” 
 

Rosa Escuro (1) 

3. QUE ENVOLVAM OS FAMILIARES DO POTENCIAL DOADOR (P.D) 

Perguntar para a família o que o médico já disse Amarelo Ocre (1) 
Ouvindo o desabafo da família Verde Inglês (1) 
Conversar com a família e acolhe-la Verde Oliva (1) 
Ver conforto (dos familiares) na autorização da 
doação, respeitar o não dos pais e tentar 
esquecer o sofrimento 
 

Magenta (1) 

4. QUE ENVOLVAM O LANÇAR MÃO DOS PRÓPRIOS INSTRUMENTOS 
DE ENFRENTAMENTO DAS DIFICULDADES 

Diante de situação difícil com crianças, se 
apega com os filhos em casa 
 

Amarelo Nápoles (1) 

Sendo realista e entendendo que as pessoas 
morrem o tempo todo, em todo lugar 
 

Violeta Cobalto (1) 

Pensando que tenho que lutar enquanto tenho 
vida para manter bem as pessoas 
 

Violeta Cobalto (1) 

Aceitação/ Resignação diante do que considera 
como “batalha perdida” 

Amarelo limão (1) 
 
 

Entendendo o papel social do entrevistador Azul Ultramar (1) 
Fazer uma oração e pedir para Deus receber 
aquela alma 
 

Laca Orquídea (1) 
 

Respira fundo Amarelo de Cádmio, Verde 
Hooker (2) 
 

5. NÃO SEI, NUNCA PAREI PARA PENSAR 

Não sei, nunca parei para pensar nisso Carmin (1) 

 

Quadro 23: Unidades de registro identificadas na pergunta 6 do questionário principal  
 

A) As Situações difíceis 

 

As situações que emergiram das falas destacaram a categoria: 1) Localizados no 

Hospital Notificador. 

Segue sua explanação. 
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1) Localizados no Hospital Notificador  

 

Aqui foi possível observar através das falas que muitas das situações difíceis 

estão localizadas no hospital que realiza a notificação para morte encefálica. As 

subcategorias que foram destacadas neste contexto foram: 1.1) O ambiente; 1.2) Os 

Profissionais que Falham; e, 1.3) A Assistência Prestada. 

 

1.1) O Ambiente 

 

Assim como mencionado num momento anterior, neste estudo é sabido que o 

ambiente da entrevista familiar deve ser calmo, se possível, com cadeiras para todos 

sentarem em uma sala que, idealmente, deve ser estruturada para isso. No entanto, não 

são estas condições que os entrevistadores têm de enfrentar quando tem de realizar a 

entrevista familiar. A situação destes ambientes é tão precária, que este fator foi 

indicado como frequentemente causador de dificuldades na entrevista, como podemos 

observar na fala que se segue. 

 

O ambiente... o ambiente não adequado, no corredor, a família em pé assim... 
pessoas que não estão envolvidas naquela situação prestando atenção... Eu 
acho que isso interfere bastante, é bastante desconfortável. E... eu já falei, 
além disso associado ao estado emocional da família. Eu acho que o 
ambiente, se você tem uma sala, um local reservado pra abordar a família, faz 
a diferença. Já tive casos de que, eu tive que fazer no corredor, só tinha duas 
cadeiras e vários familiares e eu tive que ficar de pé... que é uma situação 
ruim, mas eu também não podia fazer diferente ficar sentada e falando com a 
pessoa de pé. Então ali, não tinha outra situação, a gente tentou mas... isso, 
isso é desconfortável. Desconfortável porque você não consegue interagir, aí 
ficam pessoas passando, presta atenção, entendeu? Ficam olhando... Você tira 
o teu foco, entendeu? Pessoalmente você também não consegue manter o 
controle adequado da situação.(Azul Hortência) 

 

1.2) Os Profissionais que Falham 

 

Nesta subcategoria ficou claro que uma abordagem sem preparo adequado e feita 

no momento errado, causa muitos ruídos e percepções distorcidas acerca da doação por 

parte dos familiares, levando os entrevistadores a encontrarem nestes casos situações 

freqüentemente difíceis. Sobre este despreparo para exercer tal atividade, o Guia de 

Boas Práticas Espanhol é enfático quanto a necessidade dos profissionais que realizam a 
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entrevista familiar possuírem formação específica para a isso em Comunicação de Más 

Notícias. (ONT, 2011).   

 

Quando o médico que ta assistindo o doador, que ta ali na manutenção do 
doador, médico do hospital, não nosso, se antecipa em conversar com a 
família sobre doação. Isso pra mim é o que... é 99% de chance de dar errado, 
entendeu? Eu tenho percebido isso, entendeu? De todas as vezes que houve 
interferência do médico, que ta na manutenção, o médico do hospital, que se 
antecipa em falar com a família sobre a doação, dá errado.(Amarelo Ocre) 

 O que é difícil é quando a pessoa não foi preparada. Quando ela... Foi aberto 
o protocolo, a família não foi comunicada, o médico avisa que uma cliente, 
que a pessoa está morta ou então o médico não esclarece que a morte, que é 
morte encefálica ou então como ocorreu com uma médica que ela foi falar 
com o pai de um menino que se suicidou que  ele estava indo, quer dizer, se 
ele estava indo, e ele não foi, e isso dificulta muito. (Verde Oliva) 

Quando a entrevista já foi feita previamente no momento errado. Essa 
entrevista já aconteceu com a pessoa errada que já falou besteira, que já falou 
enquanto a pessoa estava viva e foi mal atendido, quando um mix de coisas 
erradas você já entra para aquela entrevista sabendo que dificilmente vai... 
Você vai gastar energia, mas aquela família já está desgastada com aquilo e 
você... que assim: por um lado é muito fácil você entrar na entrevista quando 
você sabe do hospital que a família é favorável para a doação, você entra pra 
pegar assinatura? Mas, então assim quando o hospital se antecipa e é sim 
ótimo. Agora quando o hospital se antecipa e é não é muito ruim por que 
você perde toda a oportunidade de estar conversando com a família para você 
utilizar os termos adequados e fazer... Talvez esse não tenha sido precoce por 
que não se tenha respeitado o momento em ela está vivendo o luto e aí você 
entrevista num momento errado e “aí” o outro entrevistou num momento 
errado e você entra numa coisa que já tumultuada então é muito ruim entrar 
assim. (Azul Turquesa) 

 

1.3) A Assistência Prestada 

 

Nesta subcategoria foi destacada a questão principalmente do mau atendimento 

prestado na unidade notificadora como agente causador de transtornos para os 

familiares a priori, o que reflete num momento posterior, na entrevista. 

 

Para mim um fator é... que é difícil é... que dificulta o processo é a questão do 
mau atendimento. Não só no SUS não, mau atendimento de uma forma geral. 
Você reverter isso é muito difícil porque o desrespeito ao sujeito que ali está, 
ao sujeito político atuante. (Amarelo de Cádmio) 
 
A entrevista muito difícil eu acho que é quando o, a história do 
paciente no hospital já é uma história difícil “assim”, quando você vê 
uma, um caso que chegou não identificado ou então ficou muito 
tempo na emergência, então acaba que a gente “é” entra num 
momento ali de crise. Então você acaba pegando o resultado de tudo o 
que aconteceu com aquele paciente ali no hospital, então eu vejo 
muito isso: às vezes a gente tem péssimas entrevistas, que poderiam 
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ser melhor, em razão do cuidado que aquela pessoa recebeu no 
hospital desde quando chegou. [...] Eu acho que a gente sofre muito 
isso, a gente sofre muito com o cuidado não adequado do hospital 
inteiro. É... as vezes a gente escuta muito isso: poxa vocês são as 
primeiras pessoas que chegaram e quiseram dar atenção “pra” gente 
agora que, agora que  meu parente está morto vocês querem ter 
cuidado então isso é péssimo. Então acho que é isso, isso que 
atrapalha o andamento da entrevista. (Terra Siena Queimada) 
 
Com certeza quando o paciente... quando o potencial doador, ele... a 
família e ele não estão bem acolhidos no hospital em que eles estão... 
com certeza. Isso você já chega pra entrevista, praticamente já com 
uma negativa. Porque a primeira (ênfase) coisa que você começa a 
escutar é tudo que aconteceu, desde quando o paciente deu entrada no 
hospital.(Verde Inglês) 

 
 

Neste momento, podemos ver que além de ter que lidar com a complexidade da 

abordagem familiar, os entrevistadores precisam ouvir, ver e presenciar a assistência 

precária prestada nas unidades notificadoras.  

Diferentes situações que complexificam ainda mais a esfera da entrevista 

corroboram somente para os familiares se colocarem mais revoltados contra o sistema 

de saúde, e ao entrarem em contato com os entrevistadores que se disponibilizam a 

ouvi-los, acabam por descarregar suas tensões, frustrações, insatisfações; dentre outros 

aspectos que foram surgindo ao longo da internação de seu parente. Com isso, o contato 

com familiares nesta situação traz mais cargas emocionais aos entrevistadores que 

precisam lançar mão de além da escuta terapêutica, alguns dos cuidados caritativos 

propostos por Jean Watson, como fazer uso do seu sistema de valores humanísticos e 

altruísticos, da sensibilidade para si e para os outros, precisam ainda desenvolver as 

relações de auxílio, confiança, cuidado com os familiares e neste contexto, expressar 

seus sentimentos e emoções, positivas e negativas quanto a esta situação. (Watson 

[1988, 2005] apud McEwen & Wills, 2009) 

 
 

B) As emoções, sentimentos, impressões e ações que afloraram 

 

Neste momento da entrevista foi solicitado ao sujeito que nominasse as emoções 

que ele pudesse lembrar ao pensar na situação que freqüentemente lhe é difícil. Assim 

como na pergunta (3) na qual  também foi solicitada a explanação das emoções. Aqui 
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foram nomeados outros aspetos que não somente os emocionais reiterando-se a questão 

da Incompetência Emocional trazida por Casassus (2009). 

Em relação às emoções se destacaram: a raiva, o medo e a tristeza. As mesmas 

que apareceram na pergunta (3) em que  fora solicitada as emoções que apareceram em 

uma entrevista marcante. Com isso, reafirma-se que estas emoções estão diretamente 

ligadas com as situações representadas pelos sujeitos como complexas, difíceis. A partir 

disso é importante que seja trabalhado nos entrevistadores questões acerca de seu 

autoconhecimento vinculado a estas emoções, pois uma vez que reconheçam em si 

como funcionam tais emoções, conseguirão lidar com elas, com isso motivarem-se, 

reconhecendo-as nos outros e por fim conseguirão lidar melhor com os relacionamentos 

travados com outras pessoas. Conquistando estes domínios indicados por Goleman 

(2007) estarão no caminho para a construção da Inteligência Emocional. 

Como características da emoção surgiram: a angústia (característica o medo) e a 

satisfação (característica do prazer). Este último traduz que nem toda situação difícil 

carrega consigo emoções negativas.  

 

Não sei se é uma, uma emoção ou uma sensação de dever cumprido. Eu acho 
que dá uma satisfação de ir lá satisfação é uma sensação de satisfação de ir lá 
e mesmo sabendo que a família, mas por que é direito da família, é direito do 
usuário do sistema, do cidadão. É um exercício do direito da cidadania, 
aquela família ela saber como funciona o processo se ainda assim ela decidir 
pelo não eu me coloco a disposição e agradeço a oportunidade de conversar 
com ela mas ainda assim eu explico o processo. (Carmin) 

 

A fala acima expressa a sensação de cumprimento do dever do entrevistador 

quando lança mão do processo educativo e essencialmente esclarecedor de mostrar para 

a família o que ela tem e não tem de direito enquanto cidadã. E independente de um 

aceite para doação ou uma recusa, o papel principal de ter orientado os parentes quanto 

o processo da doação, os empoderando a decidir, é um dos grandes causadores de 

satisfação, num momento em que pequenos detalhes e esclarecimentos fazem toda a 

diferença. 

 

C) O manejo das emoções nas situações difíceis  

 

Aqui os sujeitos informaram as maneiras de lidarem com as emoções que 

surgem nos momentos que são freqüentemente difíceis. Emergiram como categorias os 
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manejos: 1) Que dizem respeito a conduta do entrevistador no trabalho; 2) Que se 

relacionam com aspectos emocionais; 3) Que envolvem os familiares do potencial 

doador; 4) Que envolvem o lançar mão dos próprios instrumentos de enfrentamento das 

dificuldades; e, 5) “Não sei, nunca parei para pensar nisso”. 

Segue a explanação das categorias. 

 

1) Que dizem respeito a conduta do entrevistador no trabalho 

 

Os relatos dos sujeitos foram voltados mais para o manejo da situação difícil, o 

que indiretamente os atingem emocionalmente. Com isso os sujeitos declararam que: 

manejam a situação finalizando a entrevista, mesmo não tendo dado 100% do seu 

potencial para finalizá-la; trabalhando de maneira não-espontânea, porque a opinião 

profissional não é respeitada; focando suas perspectivas de superação que pode fazer 

pelo receptor; nomeando outra pessoa do plantão para fazer a entrevista familiar quando 

previamente se sente mal com o caso que teria de realizar a entrevista familiar; e, 

amenizam conflitos entre a equipe do hospital notificador e a da central de transplantes. 

Ao dizer como lida com as situações difíceis na entrevista familiar, Azul Cobalto 

traz a seguinte fala: 

 

[...] eu focava no receptor. Assim, nessa hora eu sentia que não podia 
fraquejar perto da pessoa [...] E eu focava no receptor [pensando] mas tem a 
criança na fila, mas tem alguém que vai ser beneficiado com essa situação... 
sempre foi assim. (Azul Cobalto) 

 
  

A estratégia de pensar no próximo, ou seja, quem receberia a vida que se 

guardava no corpo do doador, foi citada por três dos sujeitos entrevistados como forma 

de enfrentamento da situação difícil. 

 

 

2) Que se relacionam com aspectos emocionais  

 

Os sujeitos trouxeram que: quando sentem sinais de voz embargada e olhos 

marejando, dão um tempo; vêem o conforto dos familiares na autorização da doação e 

respeitam o não dos pais e após tentam esquecer o sofrimento daquela situação; não se 
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mostram emotivos para passarem confiança, credibilidade do processo, permitindo que 

a família se abra; e, agradecem por não estarem naquela situação difícil. 

Destaca-se nas unidades de significação encontradas falas que demonstram 

autoconhecimento como a permissão para si mesmo de “dar um tempo” ao sentir os 

olhos molhados e agradecimento por não se encontrar naquela situação. Tais estratégias 

demonstram mecanismos emocionais de enfrentamento às situações difíceis, a partir do  

primeiro domínio indicado por Goleman para se ter Inteligência Emocional, uma vez 

que identificaram as características emocionais em si. 

 

Ela precisava ter confiança em mim e ter uma pessoa ali emotiva não ia 
ajudar em nada, só ia prejudicar, e não ia dar credibilidade ao processo e não 
ia fazer com que ela se abrisse talvez da forma com que eu gostaria. (Azul 
Cobalto) 
 

 

Em relação a “passar segurança não se permitindo ser emotivo” observamos que 

além de um sinal de Incompetência Emocional é sinal também de pouco contato 

consigo mesmo/autoconhecimento, pois se demonstra Educação Emocional 

(CASASSUS, 2009) ao se autoconceder este movimento de “se emocionar” 

significando expressar a emoção sentida. Ao agir desta forma, o profissional se permite, 

a partir daí, se entender, se respeitar, agindo melhor e mais assertivamente diante da 

situação difícil, tendo a possibilidade de retomar àquele momento mais firme e seguro.    

 

3) Que envolvem os familiares do potencial doador 

 

Os sujeitos declararam como manejo da situação a priori: perguntar para a 

família o que o médico já disse; e, ouvir o desabafo da família. 

Para Amarelo Ocre o contato prévio do médico da unidade notificadora no 

momento errado ou com informações desencontradas representa uma situação 

frequentemente difícil e para manejar esta situação, temos a fala a seguir: 

 

[...] primeira pergunta que faço é: o médico já conversou com vocês? O quê o 
médico conversou com vocês? Então a partir daí eu tento entender até onde 
eles sabem, o quê que eles sabem, se o médico falou alguma coisa que vai 
beneficiar ou atrapalhar. (Amarelo Ocre) 
 
 

A respeito da composição da equipe da coordenação hospitalar, o Guia de Boas 

Práticas Espanhol (2011) afirma em sua segunda recomendação para o seguimento 
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notificador que é conveniente que todos os integrantes da equipe recebam formação em 

cursos de coordenação em transplantes e comunicação em más notícias.  

Uma informação desencontrada ou dada num momento anterior ao que deveria 

ser declarada pode ser fatal para o aceite ou não dos familiares. Falar da doação antes do 

protocolo de avaliação de morte encefálica ser fechado, por exemplo, pode dar desde 

esperanças de doação aos familiares - o que pode não se confirmar caso o protocolo não 

confirme a morte encefálica ou o doador faça uma parada cardíaca neste ínterim – até 

criar a sensação de revolta nos mesmos, pois seria a antecipação do quadro de óbito, 

sem as devidas comprovações clínicas. Portanto, assim como afirma o Guia de Boas 

Práticas Espanhol, é imprescindível a informação de comunicação das más notícias ser 

transmitida para as equipes que lidarão com os casos de possíveis e potenciais doadores. 

Este fato não somente mudaria os aceites ou negativas familiares à doação, mas deixaria 

as equipes mais seguras e afinadas com o trabalho da CNCDO. 

 

4) Que envolvem o lançar mão dos próprios instrumentos de enfrentamento das 

dificuldades  

 

As falas mostraram que os manejos envolvem: ter noção da realidade e entender 

que as pessoas morrem o tempo todo, em todo lugar; aceitar/se resignar diante do que 

considera “batalha perdida”; entender o papel social do entrevistador; se apegar com os 

filhos em casa; fazer uma oração e pedir a Deus para receber aquela alma; e, respirar 

fundo. 

 Amarelo de Cádmio classifica como situação frequentemente difícil “encontrar 

noradrenalina em veia periférica, encontrar o paciente abandonado sendo comido por 

moscas varejereiras, com fraldas sujas”, o que acaba criando conflitos entre familiares 

e a equipe do hospital notificador. Neste momento, se revolta com esta situação, mas 

sabe que se abordar a equipe de maneira grosseira, perderá estes profissionais os quais 

os coordenadores da CNCDO também dependem para iniciar a notificação. Com isso, 

maneja esta situação de maneira política como coloca a seguir: 

 

Você também tem muito jogo político em off. Eu não posso chegar lá no 
hospital dizendo: Pô, você abandonou essa pessoa, está sujo, imundo! Não! 
[...] Nesse momento eu vou respirar fundo, eu vou respirar fundo e vou 
conversar com aquela equipe que está ali [...] Acabo de certa forma, 
amenizando este conflito da família com a unidade. (Amarelo de Cádmio) 
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 Tendo em vista a realidade posta nos hospitais notificadores do Estado, variadas 

adversidades podem ser observadas e vivenciadas por quem tem como estes ambientes o 

local de trabalho. Desde a falta de material humano, falta de infraestrutura logística e 

material; profissionais de saúde e familiares enfrentam situações das mais variadas 

quando precisam do atendimento em saúde eficaz, equânime e integral como propõe o 

SUS. No entanto, manter tais princípios com qualidade é uma tarefa das mais 

complexas e as causas para isso vão desde a política local e financiamento destinado à 

saúde, até a educação da população em relação a qual é de fato, o papel de um grande 

hospital. 

 É fato, que dentro das adversidades encontram-se as imperícias, imprudências 

mas também as impossibilidades, a falta de material, e quem está lidando com estas 

situações e identifica nelas a revolta de um mau atendimento, precisa, certamente, saber 

se posicionar política e profissionalmente, de modo a tentar ao máximo amortizar os 

danos que já estão postos. 

 Mas o manejar situações como a de ver um potencial doador sendo comido por 

moscas varejeiras, em absoluto não é fácil. Com isso, lançar mão de instrumentos 

emocionais que deem conta de fazer o profissional lidar melhor com suas próprias 

emoções, que emergem nestes momentos como a revolta, citada por Amarelo de 

Cádmio, que é uma característica de emoção da Ira, é fundamental para a manutenção 

de sua saúde mental, já que estes não-raro presenciam cenas que expõe a 

vulnerabilidade humana em níveis gritantes. 

 

5)“Não sei, nunca parei para pensar nisso”  

 

Esta categoria surgiu da fala de um sujeito que informou não ter se deparado 

com este questionamento anteriormente, por isso não havia parado para refletir acerca 

deste assunto, o que traduz a dificuldade que alguns sujeitos evidenciaram em fazer o 

exercício de olharem para seus próprios mecanismos de enfrentamento e de manejo às 

situações, não somente as difíceis.  
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Na pergunta quatro, buscamos compreender os mecanismos de enfrentamento, 

ou seja, como lidam com as emoções manifestas no ato da entrevista familiar os 

profissionais que a realizam. Desta forma, surgiram as categorias: 1) A relação do 

“envolvimento” com as “emoções”; 2) Focar/Se apoiar no outro; e, 3) Ações que 

envolvem a si mesmo. Segue abaixo o quadro contendo as unidades de registro 

formadoras das categorias acima enunciadas. 

 

Pergunta 4) Como você lida com as emoções no ato da entrevista familiar? 

Nº DA 
CATEGORIA 

UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
1.1 SABER SEPARAR AS EMOÇÕES 

 

 
Ter consciência de que aquela situação não é 
sua  

Sombra Natural, Amarelo 
Ocre, Amarelo Limão, 
Vermelho laca Gerânio (4) 

 
Não perder o foco daquilo que você está 
fazendo, se permitindo emocionar também 

Sombra Natural, Amarelo 
Limão (2) 

 
Tenta separar as coisas/ Não misturar as coisas/ 
Ser profissional 

Verde Inglês, Amarelo 
Nápoles, Azul Turquesa, Azul 
Hortência (4) 

 
Sai da Central e deixa tudo lá, não leva nada 
para casa 

Amarelo Nápoles (1) 

 
Compreender/ Saber seus limites de controle 

Vermelho Claro (1) 

 

1.2 SE PERMITIR AFETAR/ ENVOLVER COM AS EMOÇÕES 

 
Se afeta, não admite e não demonstra 

Amarelo Ocre, Grys de Paine, 
Carmin, Violeta Cobalto, 
Azul Hortência (5) 

 
Eu me envolvo com a história, eu me envolvo 
com as pessoas naquele momento 

Amarelo de Cádmio, Azul 
Ultramar, Azul Cobalto, 
Laranja de Cádmio (4) 

 
Compartilho a dor 

Amarelo de Cádmio (1) 

 
Permite se emocionar, mas não se descontrola 

Verde Hooker, Azul 
Turquesa, Azul Ultramar, 
Vermelho Laca Gerânio, 
Laranja de Cádmio (5) 
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1.3 “NÃO SE PERMITIR ENVOLVER” 

 
Tento me segurar, ser fria 
 

Laca Orquídea, Amarelo 
Limão (2) 

 
Eu contenho minhas emoções 

Carmin (1) 

 

 

 

 

2 

 
Focar somente no receptor / Poder salvar vidas 
com meu trabalho / Pensa no bem que vai fazer 

Amarelo Ocre, Terra Verde, 
Terra Siena Queimada, 
Carmin, Verde Oliva, Azul 
Cobalto (6) 

 
Faz perguntas como “Você está entendendo o 
que eu estou dizendo?”; “ Eu me fiz clara?”; “O 
que posso repetir?” 

Amarelo de Cádmio (1) 

 
Tenta sempre fazer a entrevista com outra 
pessoa 

Laca Orquídea (1) 

 
Focar na família/ Escutar a família/ Se colocar 
no lugar da família 

Terra Siena Queimada, 
Vermelho Claro, Violeta 
Cobalto, Rosa Escuro (4) 

 
Focar no Esclarecimento de tudo o que a família 
quiser 

Terra Siena Queimada, Azul 
Ultramar (2) 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
Pensar em falar mais devagar para se acalmar 

Amarelo de Cádmio (1) 

 
Ah, meu Deus me dê força!/ Peço a Deus para 
que me ajude/ Peço proteção de Deus 

Amarelo de Cádmio, Laranja 
de Cádmio, Rosa Escuro (3) 

 
Respiração /Respira fundo 
 

Amarelo de Cádmio, Azul 
Ultramar, Violeta Permanente 
Escuro, Azul Hortência (4) 

Falar para si “se acalma” e respira fundo Amarelo de Cádmio (1) 

 
Eu me calo 

Azul Ultramar 

 
Tento ficar serena/ Manter o equilíbrio 

Violeta Permante Escuro/ 
Azul Hortência 

   Quadro 24: Unidades de registro identificadas na pergunta 4 do questionário principal 

  1) A relação do “envolvimento” com as “emoções” 

 Nesta categoria sobressaltaram três subcategorias diferentes que foram: 1.1) 

Saber separar as emoções; 1.2) Se permitir afetar/envolver; e, 1.3) “Não se permitir 

envolver”. Explanam-se as ideias de cada uma a seguir. 
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  1.1 Saber separar as emoções  

 Nesta subcategoria foram identificados alguns sujeitos que declararam saber 

separar as emoções, ou seja, no momento da entrevista conseguem ter consciência de 

quais são as suas emoções que emergem naquele momento e quais são as emoções dos 

familiares. Estarem cientes o tempo todo de que aquela situação não é a situação deles, 

focar no trabalho a ser realizado se permitindo emocionar, buscar organizar as ideias no 

sentido de que seu papel naquele momento é também saber separar o que é emocional 

do que é profissional, compreender que existem limites até onde pode haver esta 

separação das próprias emoções e das emoções dos familiares, são maneiras que alguns 

dos sujeitos, cerca de nove, relaram lançar mão para poderem enfrentar as situações 

difíceis.  

 Estes achados nos levam a questionar até onde esta “separação” se traduz em 

consciência emocional - ou seja, se autoconhecer para saber modular a emoção, como 

diz Casassus quando fala das competências para conhecer e agir no mundo emocional – 

ou em um mecanismo de defesa do ego para se afetar o menos possível com a dor do 

outro, já que de maneira recorrente estes profissionais têm de lidar com momentos 

difíceis. 

 Observemos a fala de Amarelo Ocre e Violeta Cobalto ao responder esta 

pergunta: 

As emoções pra mim pelo que eu to entendo são as emoções com as pessoas 
que eu to entrevistando. Zero de emoção. [...]A minha finalidade ali não é 
vivenciar aquela dor, porque aquela pessoa não é meu familiar. Aquela dor 
não é minha, a dor é daquela família. Eu não, eu não sei... as vezes eu acho... 
eu ti juro, as vezes eu me surpreendo comigo, por causa disso. Eu não 
consigo (ênfase) ser assim, eu choro...ah eu tenho que sair... não sei, não sei o 
que que é. [...]Eu acho que eu conseguí , desenvolver, não sei si é porque eu 
trabalho com um monte de plantões, já fiz muitas (ênfase) entrevistas, então 
eu acho que automaticamente, não foi nada assim “Ai eu preciso...”, não. 
Automaticamente eu consigo desenvolver um mecanismo de defesa. De 
forma espontânea, e eu não tenho... você entendeu? [...] Eu fico triste, 
porque assim, no momento que a pessoa ta sentindo ali aquela dor, eu 
entendo que é uma dor, eu entendo que ela esta sofrendo, eu entendo. 
(Amarelo Ocre) 

 

Eu volto naquilo: eu gosto de saber o que é, eu me coloco na realidade. Às 
vezes a gente acaba tendo que se tornar até um pouco fria “pra” poder fazer 
um trabalho melhor, “pra” não misturar os sentimentos que talvez possa 
atrapalhar. (Violeta Cobalto) 
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Perceber uma situação do mundo externo ou interno pode representar ser algo 

constrangedor, doloroso e desorganizador para o sujeito. A fim de evitar este desprazer, 

a pessoa altera ou suprime a realidade, deixando de registrar suas percepções externas, 

com isso, afasta determinados conteúdos psíquicos, que interferem no pensamento.  

Vários são os mecanismos que o sujeito pode usar para realizar esta alteração da 

realidade, que são nominados de mecanismos de defesa. Estes representam processos 

inconscientes realizados pelo ego, ou seja, ocorrem independentemente da vontade do 

indivíduo. (BOCK, 2008) 

 Em sua própria fala, Amarelo Ocre afirma que o não se afetar, ou seja, o “zero 

de emoção” foi um mecanismo de defesa automaticamente criado. Já Violeta Cobalto, 

embora não admita de maneira explícita, relata que se coloca na realidade para não se 

afetar, tornando-se “um pouco fria para fazer um trabalho melhor”. Ambas usam do 

mecanismo de defesa do ego que Freud denomina como Racionalização, onde o sujeito 

constrói uma argumentação convincente e aceitável, que justifica os estados alterados da 

consciência. Isto é, uma defesa que justifica as outras. Na racionalização, o ego coloca a 

razão a serviço do irracional e utiliza para isso o material fornecido pela cultura ou 

mesmo pelo saber científico (BOCK, 2008), como exemplificado em: “A minha 

finalidade ali não é vivenciar aquela dor, porque aquela pessoa não é meu familiar.” e 

“eu me coloco na realidade”.  

 A fala de Amarelo Ocre ainda que imbuída de decisão e certeza do não se afetar, 

deixa escapar uma emoção: a tristeza. Isto vai de encontro à afirmativa categórica: Zero 

emoção.  Sobre isso, ter a sensação de não sentir nada, de viver a própria emoção com 

frieza, rigidez ou estereotipia é o que acontece na prática com quem não se dá conta do 

que sente por falta de contato consciente com o corpo e com a energia afetiva pessoal, 

significando Incompetência Emocional em relação a si mesmo, como claramente traz 

Casassus (2009). 

 A manutenção de defesas do ego que buscam justificar os estados alterados de 

consciência não permitindo o sujeito vivenciar de modo total uma situação mesmo que 

difícil, pois este procura evitá-la, só reitera seu status de ignorante emocional, sendo 

também o sujeito incompetente em relação à própria experiência emocional ao não 

reconhecer o que lhe faz estar assim, não sabendo se é o tempo, a correria, algo que o 

outro fez, trechos da própria história (CASASSUS, 2009) como disposto na fala de 

Amarelo Ocre. 
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  1.2 Se permitir afetar/envolver com as emoções 

 Nesta subcategoria ficam claros dois exemplos de como faz a diferença ter 

conhecimento das próprias emoções. O primeiro trata da competência para conhecer e 

agir no mundo emocional onde o sujeito esta ciente de que pode vivenciar suas 

emoções, mas com moderação, ou modulação, demonstrando competência emocional 

(CASASSUS, 2009).  Como podemos observar nas falas abaixo: 

Se eu me emocionasse eu deixava transparecer que aquela emoção estava me 
atingindo não a ponto de todo mundo ficar chorando, não é isso entendeu? 
Mas assim eu sinalizava que era um momento emocionante também pra 
gente porque pura emoção você fazer uma entrevista de uma criança que está 
morta[...]então eu lidava com a emoção como uma coisa natural porque a 
gente é ser humano a gente não é uma máquina (Verde Hooker) 

 

E tento óbvio ficar, me por um pouco no lugar da pessoa quando tem que 
abraçar a gente abraça, e se tiver que talvez chorar a gente acaba chorando 
também. Então óbvio, não de uma forma exagerada, mas de uma forma que a 
pessoa vê que você ficou também comovido, com  lágrimas nos olhos, não 
chegou a  debulhar vamos dizer, mas você também ficou comovido com a 
situação. É importante também mostrar que somos seres humanos não 
máquinas. (Laranja de Cádmio) 

 

  A comparação com máquinas que se destaca em ambos os discursos, justifica a 

naturalidade com a qual tais sujeitos se permitem emocionar no momento da entrevista, 

o que lhes dá uma autopermissão ao choro, ao abraço... Sobre isso Casassus, nomeia 

como capacidade de estar aberto ao mundo emocional, capacidade de compreender e 

analisar as informações relacionadas com o mundo emocional e capacidade de acolher, 

acalmar e apoiar o outro (CASASSUS, 2009). 

 Já Goleman (2007) entende este movimento como o de autocontrole uma vez 

que este é o equilíbrio e não a supressão das emoções que sentimos, já que quando as 

emoções são abafadas, geram além de frieza, embotamento. 

 Ainda a respeito da autopermissão para se emocionar, estão entre os dez fatores 

caritativos propostos por Watson (2005 apud McEwen & Wills, 2009) justamente a 

Expressão dos sentimentos e emoções, positivas e negativas e o Desenvolvimento das 

relações de auxílio, confiança, cuidado. Tais fatores estão diretamente ligados a um 

atendimento transpessoal que promove padrões e possibilidades de autoconhecimento, 

autocontrole e autocura. Posto isto vemos a conversa entre Goleman (2007) e Watson 
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(2005 apud McEwen & Wills, 2009) a levarem em consideração o autocontrole como 

fator relevante nos momentos em que estamos lidando com as emoções. 

 O segundo exemplo, diferente do que abordamos acima, trata do sujeito que se 

afeta, mas não admite ou não demonstra isto, conseqüentemente não assume as emoções 

que sentiu naquele momento. Vejamos as falas abaixo: 

Eu tento conter as minhas emoções, eu tento não, eu contenho as minhas 
emoções [...] nunca chorei perto das famílias apesar dos olhos terem enchido 
de lágrimas porque hoje mesmo eu fiz uma entrevista e tinham cinco pessoas 
chorando na minha frente uma criança, uma abordagem de sete anos então 
assim criança sempre mexe um pouco mais com as pessoas, as pessoas ficam 
um pouco mais sensibilizadas mas assim eu não, tento não me envolver 
emocionalmente até para me proteger[...]. (Carmin) 

Tento me manter o mais profissional possível e na hora e depois eu expresso 
alguma coisa, mas eu tento no momento me manter imparcial, entendeu? [...] 
Antes de entrar na sala eu segurei sabe, me segurei, mantive a calma o tempo 
inteiro sabe, foi, foi muito difícil. E é o que eu faço sempre em todas, essas 
coisas que são mais fortes né, em relação a coisa de  criança, filho ou então 
quando a família ta muito desesperada. (Azul Hortência) 

  

 Sobre estes comportamentos, Casassus (2009) traz que uma maneira de ser 

incompetente emocional em relação à própria experiência emocional é não aceitar a 

própria experiência emocional, decidindo o que se “deveria” sentir e não sentir, 

pensando que se deveria ter outra emoção do que a que se tem que é o que podemos ver 

exemplificado nos depoimentos acima. O “se manter”, “estar em equilíbrio” depende do 

autoconhecimento, ou seja, o conhecimento de si próprio e de como lidar com as 

próprias emoções como está disposto nos dois primeiros passos da construção da 

Inteligência Emocional (GOLEMAN, 2007). Praticar estas ações não deve ser algo 

difícil ou usado como maneira de bloqueio para proteção de situações difíceis. Quando 

estão neste patamar traduzem mais incompetência emocional do que sabedoria dos 

limites de si. A permissão de deixar aflorar naturalmente a emoção, vivenciá-la e deixar 

que aquele momento passe se traduz como a capacidade de ligar o pensamento a 

emoção, como disposto na lista do que é reconhecido como Competência Emocional 

por Casassus (2009). 

 

  1.3 Não se permitir envolver 
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 Assim como viemos abordando, o não se permitir envolver fechando-se ao 

mundo emocional, ao se tornar frio e ao conter as emoções, somente reitera a condição 

de ignorante emocional do sujeito, em relação a si mesmo, ao outro e também ao 

ambiente em que convive. Estes sujeitos podem ter dificuldades de se relacionar uma 

vez que o “se relacionar” é uma arte e está largamente conectada com a aptidão de lidar 

com as próprias emoções e as dos outros. Sendo estas aptidões consideradas como as 

que determinam a popularidade, a liderança e a eficiência interpessoal (GOLEMAN, 

2007). 

 2) Focar/Se apoiar no outro 

 Aqui foi possível conhecer mais um dos meios de enfrentamento das situações 

difíceis. Seis dos sujeitos buscam manter o foco no receptor, entendendo que seus 

esforços estão voltados para o outro, ou com um olhar mais amplo e solidário, pensam 

que com o ato de entrevistar uma família para que ela doe os órgãos de seu ente já por si 

só é uma ação do bem. Olhar a situação sob este ângulo lhes fortalece e dá maior 

tranqüilidade para enfrentar as abordagens que lhes esperam. Com isso estes sujeitos 

respeitam o Sistema de valores humanísticos e altruísticos representado como o 

primeiro item na lista dos dez fatores caritativos de Watson (2005 apud McEwen & 

Wills, 2009). 

 Os familiares também são foco de quatro dos sujeitos que declararam ser 

importante escutar a família, se colocar no lugar daqueles que estão passando pelo 

delicado momento que é a entrevista familiar. Colocar em prática a empatia, neste 

momento, é ter a Sensibilidade para si e para os outros, item que também representa 

fator caritativo proposto por Watson (2005 apud McEwen & Wills, 2009). 

Ainda neste momento, se fazerem claros para os familiares repetindo as 

informações de maneira pausada, demonstrarem boa vontade ao repetir qualquer 

assunto que porventura tenha ficado obscuro, também ajuda no momento do 

enfrentamento da situação difícil por parte do sujeito. De algum modo é uma maneira de 

melhor assimilação da situação pelas duas vias, a do profissional e a da família.  

Buscar estar acompanhada de outro coordenador no momento da entrevista 

também foi citado como maneira de estar mais seguro ao lidar com o não-conhecido. 

O ato de reconhecer ações que trazem segurança e tranqüilidade emocionais 

indica que alguns dos sujeitos encontraram em si mesmos, meios para educarem suas 

emoções, mesmo não nomeando estes mecanismos desta maneira. 
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3) Ações que envolvem a si mesmo 

Neste momento os sujeitos informaram às ações que fazem para si mesmos que 

lhes acalmam ou trazem algum conforto nos momentos difíceis. Assim como 

mencionado logo acima, esta identificação de maneiras com as quais conseguem 

modular as emoções são indícios estruturados de educação emocional, mesmo que 

feitos de maneira pouco consciente quanto a relevância emocional destes simples atos, 

traduzidos como: falar mais devagar, pedir auxílio espiritual, respirar fundo, repetir para 

si mesmo para se acalmar, se calar e tentar manter-se sereno, equilibrado. 
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Na pergunta sete que tocou na questão da opinião quanto ao suporte emocional 

para os profissionais que fazem a entrevista familiar, pudemos observar que a maioria 

quase absoluta - à exceção de somente um sujeito que afirmou não achar necessário este 

tipo de trabalho - ressaltou a necessidade do serviço indicado, trazendo para isso 

argumentos que justificassem a incorporação de um suporte como este na unidade. E, 

outro grupo que se formaram as seguintes categorias: 1) Sim; 2) Justificativas do Sim; 

3) Não. 

Pergunta 7) Você acha necessário um suporte emocional para os profissionais que fazem a entrevista 
familiar? 

Nº DA 
CATEGORIA 

UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 
1 

 
Sim/ Tenho certeza que sim/ Claro / Eu acho 
que sim / Com certeza 

Sombra Natural, Magenta, 
Verde Inglês, Amarelo de 
Cádmio, Laca Orquídea, 
Amarelo Nápoles, Terra 

Verde, Terra Siena Queimada, 
Vermelho Claro, Verde 
Hooker, Carmin, Azul 

Turquesa, Azul Ultramar, 
Grys de Paine, Violeta 

Permanente Escuro, Amarelo 
Limão, Violeta Cobalto, 
Vermelho Laca Gerânio, 

Verde Oliva, Azul Cobalto, 
Laranja de Cádmio, Azul 

Hortência, Rosa Escuro (23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2.1 IMPORTANTE SOMENTE PARA QUEM PRECISA E QUE NÃO SABE 

LIDAR COM AS EMOÇÕES 

 
Acho válido para quem de fato precisa/ Acho 
importante 

 

Sombra Natural (1) 

 
Porque você vê que tem pessoas que não lidam 
bem com o que passam, mesmo depois de uns 

dias 

Amarelo Nápoles (1) 

 
Porque vejo que nem todo mundo consegue 

separar 
Violeta Cobalto (1) 

 
2.2 PARA SABER LIDAR MELHOR COM AS EMOÇÕES 

 
Saber lidar de melhor maneira para não carregar 
para você 

Terra Siena Queimada (1) 

 
Poderia ajudar em determinadas situações como 
entrevistar mães 

 

Verde Inglês (1) 
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Precisaria para nos fazer aprender a lidar com 
isso (emoções) 

 
 

Amarelo de Cádmio (1) 

 
Para aprender a lidar melhor e a focar melhor 

num objetivo 
Terra Verde (1) 

 
Também ter um suporte em situações de grandes 

tragédias, como a do colégio em Realengo 
Terra Verde (1) 

 
Os profissionais que fazem a entrevista fariam 
muito melhor, produziriam muito melhor, não 

sofreriam tanto porque é sempre um sofrimento; 
você vai para uma entrevista angustiado... 

 

Azul Ultramar (1) 

 
2.3 PARA O AUTOCONHECIMENTO 

 
Eu acho que a pessoa precisa de um 

acompanhamento mesmo porque ela precisa se 
conhecer 

Azul Turquesa (1) 

 
Como é que você vai lidar de forma profissional 
com a emoção do outro se você não sabe como 

que você reage àquele tipo de emoção 

Azul Turquesa (1) 

 
Se tivesse a oportunidade de discutir ou 

posteriormente ou em momentos periódicos para 
poder entrar em questões pessoais até, sem 

dúvidas, iria facilitar meu trabalho 

Azul Ultramar (1) 

 
2.4 PARA NÃO ADOECER 

 
Para situações que lidamos que são muito 

pesadas e para não adoecer 

Terra Siena Queimada, 
Carmin, Azul Ultramar, 

Vermelho Laca Gerânio (4) 
 

Porque o cuidador precisa de cuidados 
Amarelo Limão (1) 

 
2.5 PARA COMPARTILHAR OS PROBLEMAS, SENTIMENTOS E 

ANGÚSTIAS 

 
É bacana ter alguém, nem que seja para desabafar, 

chegar e contar como foi/ Compartilhar 
 Magenta, Azul Cobalto (2) 

  
Porque dividir o problema ficar mais fácil 

Amarelo Limão (1) 

 
Atendimento em grupo para cada um expor seus 
sentimentos, angústias, para orientação também 

Laca Orquídea (1) 

 
2.6 OUTROS 

 
Suporte emocional devia ser para equipe técnica 

e equipe administrativa 

 
Violeta Permanente Escuro 
(1) 

 
 Laranja de Cádmio (1) 
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Porque um profissional de fora poderia dar dicas 
de como se portar e ouvir-nos 

 

3 

 

Não 

 

Amarelo Ocre (1) 

   Quadro 25: Unidades de registro identificadas na pergunta 7 do questionário principal 

 1,2 e 3) Sim, as Justificativas do Sim e o Não. 

  Nesta categoria fica nítido o reconhecimento da importância de se oferecer um 

suporte emocional para os profissionais que fazem a entrevista familiar, pois dos vinte e 

quatro sujeitos somente um declarou não ser importante a presença deste tipo de 

serviço. O entendimento por parte destes sujeitos reitera que eles estão cientes do 

quanto ficam vulneráveis ao vivenciarem rotineiramente circunstâncias que lhes 

colocam diante de dilemas morais. Com isso, vinte e três sujeitos reforçaram a 

necessidade de um serviço que lhes ofereça suporte, acolhimento de suas emoções. 

 Alguns, (três), reforçaram a necessidade deste auxílio, mas somente para aqueles 

que não lidam bem com as situações difíceis, levando-as por dias depois do acontecido, 

e para aqueles que não sabem “separar” suas emoções das dos outros. 

 Outros, (cinco), entendem que um suporte emocional proporcionaria: saber lidar 

de melhor maneira com as situações difíceis para não carregar emoções não- 

externalizadas/ não-ditas após o trabalho; ajudar em situações mais específicas como a 

entrevista com mães, ou em situações de grandes tragédias - como aconteceu com a 

morte de crianças assassinadas em um colégio público no Rio de Janeiro que tiveram 

familiares abordados para doação de órgãos e tecidos logo em seguida ao acontecido 

que tomou a mídia. No contexto dos benefícios, alguns sujeitos compreendem que o 

suporte emocional os auxiliaria a aprender a lidar com as emoções, ajudaria ainda a 

focar melhor num objetivo, corroborando para os profissionais realizaram muito melhor 

as entrevistas, produzindo melhor, e sabendo lidar de maneira mais afinada com as 

situações difíceis. 

 Outros sujeitos, mais exatamente dois, informaram sobre o autoconhecimento 

que iria ser proporcionado para equipe caso houvesse de fato um serviço como o 

mencionado. Usaram para isso argumentos como: a pessoa precisa de um 

acompanhamento para se conhecer; questionaram como lidar de forma profissional com 

a emoção do outro se você não sabe como que você reage àquele tipo de emoção; e por 

fim, colocaram que se houvesse a oportunidade de discussão logo em seguida, ou em 
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um momento posterior a entrevista, tendo este uma periodicidade, para cuidar de 

questões de pessoais à do trabalho, seria facilitado seu trabalho. 

 Cinco sujeitos colocaram a necessidade do suporte emocional para que não 

adoeçam ao declararem que sua importância é tamanha, pois estes: lidam com situações 

que são muito pesadas; e, entendem que o cuidador precisa de cuidados.  

 Quatro sujeitos expuseram a relevância do serviço in voga, pois com ele 

poderiam ter um momento para desabafar, chegar (da entrevista) e contar como foi, 

compartilhando suas emoções e sentimentos. Estes sujeitos colocam que dividir o 

problema fica mais fácil de enfrentá-lo. Sugerem ainda que poderia haver um 

atendimento em grupo para que cada um expusesse seus sentimentos e angústias, 

servindo ainda este, de espaço para orientação. 

 Cientes da importância do apoio emocional é necessário que tenhamos a noção 

do quão importante é proporcionar sempre um ambiente confortável e acolhedor ao 

outro, mantendo sempre uma relação de confiança e respeito com o mesmo, pois, por 

muitas vezes, dependendo de cada pessoa, aquele ambiente com aqueles profissionais 

representa o único local no qual poderá receber este tipo de apoio. (BALISTIERI, 2013) 

 Outros dois sujeitos pensam ser necessário suporte emocional para além da 

equipe técnica, a administrativa também, e ressaltam a importância deste trabalho ser 

feito por um profissional de fora da Central, já que este poderia trazer dicas de como 

lidar com as situações difíceis.  

 Tendo em vista os argumentos trazidos pelos sujeitos, reiteramos de forma 

categórica a relevância do primeiro passo (GOLEMAN, 2007), o conhecer as próprias 

emoções, ou seja, o autoconhecimento. A partir dele, as ideias defendidas pelos sujeitos, 

como se conhecer para conhecer o outro através das conversas, compartilhamento de 

angústias e sentimentos seja de maneira individual ou em grupos para que possam 

compreender melhor os problemas e a si mesmos, podem ser alcançadas. Os sujeitos 

vem diferentes justificativas ou possíveis resultados a serem alcançados a partir da 

implementação de um serviço de apoio emocional e todos eles passam pela questão do 

autoconhecimento como podemos ver de maneira mais clara no esquema abaixo.   
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ESQUEMA 1: Justificativas dos sujeitos para se ter suporte emocional e a intermediação do 
autoconhecimento sobre elas. 
 

 O esquema acima demonstra a intermediação do autoconhecimento nas ações 

que os sujeitos entendem como aquelas que poderiam ser alcançadas com a 

implementação de um serviço que proporcione suporte emocional. Portanto, o esquema 

se traduz como este serviço acontecendo, para que os sujeitos se conheçam cada vez 
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melhor com as 

emoções e focar num 

objetivo 
Pois os profissionais 

fariam a entrevista 

muito melhor e não 

sofreriam tanto 
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angústias e 
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Porque o 

cuidador 

precisa de 

cuidados 

Para lidar com 
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Para lidar com a emoção 

do outro 
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mais e mais seguros e fortalecidos de si e consigam chegar aos pressupostos declarados 

como relevantes no processo de enfrentamento das situações difíceis. 
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 A pergunta oito investigou se a entrevista realizada com os sujeitos – na qual se 

procurou incentivar/instigar a rememoração das emoções vivenciadas na E.F. e a 

explanação destas por verbalização, a princípio - os ajudou a perceber melhor suas 

emoções.  

 Com as respostas foi possível observar que dois grupos foram formados: o grupo 

do “sim”, que revelou suas justificavas e argumentos para esclarecer como ou em que 

nível se deu este movimento de início da percepção das próprias emoções; e o grupo do 

“não” que também justificou de diferentes maneiras o porquê desta entrevista por si só 

não ter ajudado na percepção de suas emoções. O destaque, neste sentido, vai para o 

grupo do “sim” que foi maior que o grupo do “não”. Isto nos mostra que temos mais 

sujeitos abertos à autopercepção emocional, do que aqueles que dizem já reconhecer em 

si suas emoções, enquanto em seus discursos e produções expressivas, como veremos 

mais adiante neste estudo, mostram o inverso.  

 Desta maneira as categorias que emergiram foram: Sim; Justificativas para o 

sim; Não; e Justificativas para o Não. A seguir o quadro com as unidades de registro 

formadoras das categorias reiteram a questão do reconhecimento por parte da maioria 

dos sujeitos da importância do movimento de falar e começar a se perceber 

emocionalmente.  

Pergunta 8) Esta entrevista ajudou você a perceber melhor suas emoções? 

Nº DA 
CATEGORIA 

UNIDADES DE REGISTRO SUJEITO(S) 

 
 

1  
Sim/ Sem dúvida/ Fez/ Ajudou/ Com certeza 

Sombra Natural, Magenta, 
Verde Inglês, Terra Siena 
Queimada, Azul Ultramar,  
Amarelo Limão, Violeta 
Cobalto, Vermelho Laca 

Gerânio, Verde Oliva, Azul 
Cobalto, Laranja de Cádmio, 

Rosa Escuro (12) 

 
 
 
 
 

2 

 
Conversar faz falar coisas que você nunca tinha 
parado para pensar 

Sombra Natural, Amarelo 
Nápoles, Terra Verde (3) 

 
Ajudou porque as vezes a gente não se dá conta 

(das emoções) 
Magenta (1) 

 
Com a entrevista você começa a definir seu 

entendimento 
Verde Inglês (1) 

 
Foi boa esta entrevista 

Amarelo de Cádmio (1) 

 
Falar alivia 

Laca Orquídea (1) 
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O hábito é tão grande de não pensar muito, não 
refletir, que a gente vai passando pela vida sem 
viver, sem reconhecer as próprias emoções, os 

nossos próprios sentimentos 

Terra Siena Queimada, Verde 
Oliva (2) 

 
Fez pensar sobre coisas que não havia pensado 

antes 

Violeta Permanente Escuro, 
Vermelho Laca Gerânio, 
Laranja de Cádmio, Rosa 

Escuro (4) 
 

A entrevista me alertou para questões da emoção 
Violeta Permanente Escuro 

(1) 

 
3 

 
Não 

 
Amarelo Ocre, Vermelho 
Claro, Verde Hooker, Grys de 
Paine(4) 

 

 

 

 

 

 

4 

 
A entrevista fez pensar no assunto “emoção”, 
mas não em suas próprias emoções 

 

Amarelo Ocre (1) 

 
Eu verbalizo sempre minhas emoções 

Verde Hooker (1) 

 
Talvez ajude a perceber as emoções a partir 
desta entrevista 

Carmin, Violeta Cobalto (2) 

 
Já vinha num processo de reflexão das emoções 
por conta de cursos prévios 

Azul Turquesa (1) 

 
Relata falar sobre as emoções, mas não 
demonstra nos depoimentos 

Azul Hortência (1) 

   Quadro 26- Unidades de registro identificadas na pergunta 8 do questionário principal 

 

 1e 2) Sim e as Justificativas do Sim 

 A entrevista funcionou como um pequeno ensaio ao suporte emocional dos 

profissionais ao se propor ouvir suas emoções, ações e sentimentos nos momentos que 

nomearam como difíceis, lhes instigou a nomearem suas emoções, lhes fazendo pensar 

ainda como agem com elas, como as manejam nos momentos de complexidade 

emocional. Com isso, em relação à percepção das próprias emoções após a entrevista os 

sujeitos chegaram a algumas conclusões como: conversar faz falar coisas que você 

nunca tinha parado para pensar; as vezes a gente não se dá conta (das emoções); com a 

entrevista você começa a definir seu entendimento sobre as emoções e como elas 
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acontecem em nós; falar alivia; o hábito de não pensar muito nas emoções, não refletir, 

é tão corriqueiro que vamos passando pela vida sem reconhecer nossos próprios 

sentimentos e emoções; a entrevista me fez pensar coisas que não havia pensado antes; 

e, a entrevista me serviu de alerta para a questão das emoções. 

 Com os depoimentos de metade dos sujeitos pudemos perceber o impacto que 

somente uma pequena amostra de atenção às suas falas, por meio de perguntas 

direcionadas para o reconhecimento e nomeação de suas emoções, lhes mobilizou para 

uma atenção maior voltada para o conhecimento de si. Este é um forte indício de que 

um serviço de suporte emocional poderá trazer grandes avanços a manutenção da saúde 

mental destes profissionais, lhes beneficiando não somente profissional, mas também 

pessoalmente. 

 3 e 4) Não e as Justificativas do Não. 

 Alguns sujeitos, (quatro), declararam não terem percebido melhor suas emoções 

somente com a entrevista realizada. Dentre eles está Amarelo Ocre que em outro 

momento declara que possui “zero de emoção” e entende que o serviço de suporte 

emocional não seria necessário para quem realiza a entrevista familiar e Grys de Paine e 

Azul Hortência que têm dificuldades de nomear suas emoções, se afetando por elas 

embora não as admitindo. Diante disso podemos compreender que uma vez o sujeito 

tendo dificuldade de lidar com suas emoções, esta questão precisará ser nele trabalhada 

para que consiga enxergar a produção de subjetividade em si. Em relação às 

justificativas para o não reconhecimento da entrevista como meio de percepção das 

próprias emoções temos: a entrevista me fez pensar nas emoções, mas não nas minhas; 

eu já verbalizo sempre minhas emoções; talvez ajude a perceber as emoções a partir 

deste momento; já vinha em processo de reflexão das emoções. 
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 7.3 Os Resultados Expressivos 

Após a pergunta “Quando falo sobre emoções na entrevista familiar qual é a 

imagem que lhe recorre?, as produções expressivas foram tomando formas e cores. E 

no que diz respeito a elas, as cores, é importante destacar que o estojo de doze cores do 

giz pastel oferece seis cores quentes – tons amarelos, róseos e vermelho, e seis frias – 

tons verdes e azuis e preto. A seguir, trazemos algumas destas produções. 

 Iniciamos com a produção expressiva de Carmin, que usa diferentes elementos 

para representar as emoções contidas no momento da entrevista familiar. Logo após seu 

desenho, está o trecho principal do relato aonde explica o que desenhou. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                
 Fig.5- Olhos, lágrimas, morte e coração.   
 
 

A minha obra de arte... É... quando fala em emoção numa entrevista familiar 
de cara me vem uma pessoa chorando porque é isso que a gente vê muito. 
Essa tentativa aqui é a história da faca enfiada no coração não sei é a dor, a 
pessoa sente muita dor porque esta perdendo um ente querido e ali ela se vê 
no nada, perdida por isso eu fiz zero riscado, o nada, é o perdido, e é  esse 
ponto, essas coisas é porque é um reinício [...] (Carmin) 
 
 
 
 

 A livre expressão de Carmin mostra a presença dos símbolos culturais como as 

lágrimas e o coração, e seu discurso a dor pungente no outro.  

 De acordo com Jung (2008b, p.117) os símbolos culturais: são aqueles que 

foram empregados para expressar “verdades eternas”[...] e passaram por inúmeras 

transformações e[...] um longo processo de elaboração mais ou menos consciente, 

tornando-se assim imagens coletivas aceitas pelas sociedades civilizadas.    
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 E por meio destes símbolos, Carmim expressa uma ideia emocional que evitou o 

tempo todo em seus depoimentos. Ratifica-se este argumento ao fazermos um breve 

apanhado de algumas de suas respostas. Por exemplo, na pergunta três (que trata da 

entrevista marcante e as emoções vivenciadas nela) Carmin nega a emoção sentida na 

entrevista em que projeta seu irmão no potencial doador, colocando em seu relato a 

princípio que não se sentiu envolvida dentro do contexto da perda da família, no 

entanto, finaliza declarando ter sentido medo (emoção) de perder seu irmão. Relata 

ainda, na pergunta seis, sobre a questão do manejo das emoções, que nunca parou para 

pensar como lida com suas emoções nestas situações, na pergunta quatro (sobre como 

lidar com as emoções no ato da entrevista) Carmin declara que contém suas emoções 

neste momento.   

 No entanto, ao pensar sobre as emoções, na entrevista, Carmin desenha símbolos 

que se remetem a emoções. 

  

 

 Fig.6 Cores e linha negra    Fig.7: Coração e estrela 

 

 Outros sujeitos que também não admitiram suas emoções ao longo da entrevista, 

as trouxeram na experiência do desenho. Violeta Cobalto afirma seu não-envolvimento 

com as situações com as quais lida na entrevista, mas em seguida representa o coração, 

um dos maiores símbolos culturais de amor e fraternidade, neste caso aplicado ao que se 

faz.  

 Não diferente, Grys de Paine também traz a contradição em sua fala ao declarar 

que “não se comove, não se abala” com o que acontece na entrevista familiar, mas 

entende que em situações, principalmente nas que os pais têm de lidar com a morte dos 

filhos, o entrevistador não tem como não se “sensibilizar com a situação dos pais”, já 

que “é contra história natural da humanidade os pais enterrarem seus filhos”. Seu 
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desenho traduz o quanto a morte lhe afeta, e muito nos diz sobre os arquétipos 

propostos por Jung, pois a presença do azul e do verde guardam significados históricos, 

e estreitamente ligados a questão da morte e finitude, sobressaltantes na entrevista 

familiar. 

 

Impávido, indiferente, não estando em nenhum outro lugar a não ser em si 
mesmo, o azul não é deste mundo; sugere uma ideia de eternidade tranqüila e 
altaneira, que é sobre-humana [...]  
Segundo Kandinsky, a profundidade do verde dá uma impressão de repouso 
terreno e de contentamento consigo mesmo, ao passo que a profundidade do 
azul tem uma gravidade solene, supraterrena. Essa gravidade evoca a ideia da 
morte: as paredes das necrópoles egípcias, sobre as quais se destacavam, em 
ocre e vermelho, as cenas dos julgamentos das almas, eram geralmente 
revestidas de um reboco azul-claro. (CHEVALIER, 2009 p. 107) 

 

 

 Com isso, reitera-se que o inconsciente não consegue abafar o que se sente, ou 

se representa nas situações com as quais o sujeito se insere. Como água, de alguma 

maneira elas encontram um modo de escoar para encontrarem seu mar.  

 A respeito da conduta contraditória representada aqui por Carmin, encarnada 

também em outros sujeitos que não admitem suas emoções como Grys de Paine (fig.6) e 

Violeta Cobalto (fig.7), mas que produzem símbolos culturais que vão contra seu 

discurso, Jung (2008a) explica que as funções psicológicas são normalmente 

controladas pela vontade - sendo esta a maneira que esperamos que aconteça, já que 

temos medo do que por conta própria se move. Quando as funções são controladas elas 

podem ser postas para fora de uso, sendo suprimidas ou aumentadas de intensidade, 

dirigidas por uma intenção. No entanto, com uma freqüência significativa, podem agir 

de modo autônomo, escapando ao nosso controle.  

 A partir daí elas sentem, agem e pensam em nosso lugar, não deixando espaço 

para nossa ação já que uma vez iniciado este processo não o interrompemos. Ou então, 

as funções agem de maneira tão inconsciente, que ficamos sem saber o que aconteceu, 

embora nos deparemos com o resultado de um processo emocional desenvolvido a um 

estágio inconsciente. Talvez o sujeito esteja totalmente inconsciente do que sentiu, 

mesmo que aquelas coisas de fato tenham acontecido. Portanto, sendo as funções 

psicológicas, como as funções sensoriais, dotadas de energia específica, não se pode 

anular um sentimento, uma sensação, uma emoção. Ou seja, ninguém pode dizer “Eu 

não vou sentir”, pois o sentimento, por exemplo, surgirá inevitavelmente. (JUNG, 

2008a) 
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 A partir disso podemos compreender melhor a negação de Carmin e seus colegas 

às suas próprias emoções, pois pela repressão ao que se sente, o próprio inconsciente 

toma a iniciativa em reagir às suas vivências. Com isso, fica claro que é ele 

(inconsciente) quem fala na produção expressiva, dedurando o que verbalmente, 

protegido pelo consciente estes sujeitos ocultam.  

 A grande questão é que quando reprimidos, os conteúdos inconscientes da mente 

podem irromper de maneira destrutiva, sob a forma de emoções negativas, como afirma 

Jung (2008b). Daí a relevância de trabalhar o autoconhecimento principalmente nestes 

sujeitos que vão adoecendo mentalmente sem se dar conta do por quê. 

  Na contramão dos que não assumem suas emoções, não as reconhecendo, foram 

identificados sujeitos que verbalizaram suas emoções e as trouxeram também para a 

produção expressiva. 

Abaixo temos a produção de Rosa Escuro que ao longo das perguntas 

reconheceu suas emoções, e se deu por conta em seu último depoimento (pergunta oito) 

que a entrevista a fez pensar melhor na questão das emoções, demonstrando com isso 

estar aberta ao mundo emocional como traz Casassus (2009). 

 
 

As lágrimas desta figura representam o 

choro da tristeza de se ter perdido 

alguém e a felicidade de alguém ter 

ganho vida novamente. 

 

 

 

                          Fig.8- Olhos e lágrimas. 

 
“É uma situação triste, onde sempre, sempre a gente só observa isso: tristeza, 
pessoas chorando e você nesse momento tão difícil, tão delicado você tem 
que estar oferecendo outro olhar, um olhar de alegria, outra pessoa, um olhar 
de alegria então são coisas que assim... que andam separadas. É um momento 
triste que a gente vai ver muito assim lágrimas e eu vou ver depois um olhar 
feliz que também pode ter até lágrimas, mas com um toque de felicidade 
entendeu?” (Rosa Escuro) 
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Sobre perder e ganhar... 

 

     Perder 

 

Perder é começar. A minha vida  
foi movimento em cerne opaco e frígido...  

E quando sei que este momento eterno  
em mim percorre sulcos, veias, sonhos,  
outro momento abraça-me o porvir —  
e desconheço a margem onde navegar,  

onde aportar o peso do caminho.  
 

Perder é começar. Por isso a ténue sombra  
desenha no sigilo os abismais instantes  

onde existiu, uma vez, qualquer destino exacto.  
 
 

António Salvado, in "Na Margem das Horas" 
 

 Demonstrando o quanto se afeta pela expressão facial e corporal dos familiares, 

Azul Ultramar se vê fragilizado em situações difíceis e externaliza suas impressões da 

maneira como verbaliza. Indicando além de transparência, confluência e coerência entre 

o que relata sentir e o que seu inconsciente aflora.  

 

 

O Olhar de sofrimento, o sujeito contrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 9 – Homem e lágrimas 

 
“Então, mas em geral o que mexe muito comigo é isso: seria uma face de 
uma pessoa com os olhos baixos, geralmente chorando, numa posição muito 
frágil. Bem entregue assim... a mercê mesmo do que você está passando, do 
seu acolhimento. Em geral as pessoas estão muito fragilizadas?” (Azul 
Ultramar) 
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 A sensibilização de Azul Ultramar o leva a acolher o próximo, promovendo 

muitas vezes a diferença para quem está vulnerável. Temos muitas possibilidades para 

refletirmos sobre este movimento... 

 

Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem 
sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, 
silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, 

desejo que sacia, amor que promove. 
E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela 

não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura 
enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. 

 

Cora Coralina 

         

 No mesmo movimento de percepção das próprias emoções e expressão delas no 

papel outros sujeitos demonstraram a mesma linguagem entre depoimentos e desenhos. 

 

 
Nesta expressão temos o sol como a luz, a 

vida nova, o arco-íris como a diversidade 

da vida e as lágrimas como a tristeza. 

 

 

 

 

 

 Fig.10 – Sol, lágrimas e arco íris.    

 

“Eu acho que o sol assim tem uma questão assim de, de uma espiritualidade. 
Porque só quem acredita mesmo em algo mais é... Eu acho que solidariedade 
é isso, não é espiritualidade assim, no sentido religioso não, sabe? De uma 
comunhão assim com os outros seres humanos: eu acho que a gente trabalha 
numa causa muito nobre. Então tem isso assim, é uma luz. Tantas e tantas 
pessoas trabalham. Mas não com causas tão nobres assim então... é uma coisa 
que tem um toque assim de luz... Eu acho. De um trabalho iluminado.” 
(Vermelho Claro) 
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Nesta figura as nuvens representam as pessoas que 

estão indo embora e o sol, representa a luz para os 

que terão nova vida daqui para frente.   

    

 

 

 

 Fig.11 – Sol entre nuvens. 
 
 

“E aqui o sol é o que está saindo (e) seriam as pessoas, a pessoa que vai 
receber órgão.” (Verde Oliva) 

 

 O símbolo do sol aparece fortemente, tendo sido expresso em seis das vinte e 

quatro expressões, não fugindo a cor que normalmente lhe é atribuída, o amarelo. A seu 

respeito, Platão, na República (508 a.C) fez do sol a imagem do Bem, tal como se 

manifesta na esfera das coisas visíveis [...]. Ainda a respeito deste elemento [...] a 

alternância vida-morte-renascimento é simbolizada pelo ciclo solar: diário [...]; anual 

(solstício). O Sol aparece, então, como um símbolo de ressurreição e de imortalidade 

(CHEVALIER, 2009 p.836). 

 Como vimos acima, os sujeitos conectam a representação do sol: uma ideia 

relacionada ao bem, ou a um ato de bondade; a solidariedade, e a esperança. Com isso, 

podemos perceber o quanto a significação literal do elemento sol guarda sentido com o 

que estes sujeitos trabalham, já que dentro dos depoimentos são reforçadas suas 

características. 

  Ao observarmos os significados literais dos símbolos com as representações dos 

sujeitos, reimprimimos a afirmação de Jung quando este diz que a verdade e a realidade 

da imagem são criadas e também existem naquilo que é criado, na imagem em si. A 

exemplo da junção desta verdade e da realidade, temos o sentido que faz a 

representação do sol como quando tratamos da questão dos transplantes, que de uma 

maneira imortalizam, mas por período determinado, o órgão do doador no receptor.  
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 A seguir, temos a produção expressiva de Terra Siena Queimada que vem 

calcada nas ideias dispostas na pergunta (oito) antes deste momento do desenho. Este 

sujeito coloca que já é um hábito não pensarmos muito, não refletirmos, e acabarmos 

passando pela vida, sem vivê-la, sem reconhecermos nossas próprias emoções e 

sentimentos. Com isso afirma que é sempre bom parar, refletir e tentar entender de outra 

maneira as situações que nos acontecem, enxergando as possibilidades que antes não 

eram vistas.  

 Sobre isso Jung (2008b) coloca que o homem moderno não tem a compreensão 

sobre como seu “racionalismo”, que lhe destruiu a capacidade de reagir a ideias e 

símbolos numinososxv (mágicos), o que o deixou à mercê do “submundo” psíquico. 

Desta maneira, o homem se libertou das “superstições” – ou pelo menos imagina que o 

fez – mas perdeu neste processo seus preciosos valores espirituais em escala 

absolutamente alarmante.  

 As ideias de Jung sobre o racionalismo são absolutamente coerentes nos dias 

atuais, principalmente quando olhamos para o que nos tornamos em relação às nossas 

vidas. A rotina diária cada vez mais cheia de atividades e responsabilidades, nos torna 

anestesiados ao que, como humanos, poderíamos sentir, produzir, compreender. O ser é 

diferente do estar e isso, aprendemos na teoria da língua portuguesa. Embora sejam 

verbos que podem ser confundidos quando conjugados, na prática da vida, devem 

manter cada um a sua função. É importante antes de estarmos em qualquer coisa, para 

qualquer pessoa, sermos, e sermos nós mesmos. Acreditando que é a partir deste 

entendimento que conseguiremos ser menos racionais e céticos com as coisas do 

mundo.   

 Neste contexto, Terra Siena Queimada traduziu o que veio em seu pensamento 

quando o assunto são as emoções na entrevista familiar, logo no desenho a seguir.  

 

 

 

 

 

                                                           
xv Em 1937, Jung falou sobre o termo numinoso:  
 

Qualquer que seja a sua causa, o numinoso constitui uma condição do sujeito, 
e é independente de sua vontade. (...) O numinoso pode ser a propriedade de 
um objeto visível, ou o influxo de uma presença invisível, que produzem uma 
modificação especial na consciência (JUNG, 1939/1980, p. 6). 



178 

 

 

 

 

 

 

Nesta figura temos a dor da morte de alguém 

enquanto ao mesmo tempo temos a alegria 

de mudar a vida de outra pessoa. 

 

 

 

 Fig. 12 – Lágrima e sorriso. 

 
 
“Então eu acho que é... traduz tudo o que eu falei. É uma... Um misto de 
emoções eu acho que emoções de tristeza, de dor de perda e ao mesmo tempo 
de alegria, satisfação por saber que a gente está mudando a vida de outras 
pessoas, acho que é isso.” (Terra Siena Queimada) 

 

 

 Fazem parte dos caminhos da vida a dor e a alegria declaradas por Terra Siena 

Queimada... 

 

Eu amo tudo o que foi 
Tudo o que já não é 

A dor que já me não dói 
A antiga e errônea fé 

O ontem que a dor deixou, 
O que deixou alegria 
Só porque foi, e voou 
E hoje é já outro dia. 

 

Fernando Pessoa 

 

            Em seguida, o elemento que apareceu com maior freqüência (sete sujeitos) foi o 

coração, tradicionalmente expressado pela cor vermelha. A representação deste 

elemento para os sujeitos girou em torno dos seguintes argumentos: 
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Nesta figura o coração representa a 

solidariedade, enquanto o sol representa a vida.  

 

 

           Fig.13 – Sol dentro do coração. 

 

“Quem doa é de coração “pra” coração, não é? É... nós todos somos seres 
humanos, a gente está entrevistando uma família que está passando por 
momento difícil e a gente está ali de alguma forma pedindo que ela enalteça o 
amor pelo o próximo e que supere a sua, o seu próprio momento e seja capaz 
daquele ato. É... então assim, pra gente fazer isso e acreditar nisso a gente 
também tem que estar ali de coração.”(Vermelho Claro) 

 

 Ressalta-se que Vermelho Claro, relatou nas perguntas anteriores saber 

compreender seus limites no momento de expressar sua emoção e ainda reconhece a 

importância do suporte emocional para a equipe, com isso demonstra consciência 

emocional não somente em relação aos outros, mas também em relação a si. Em  

relação a este último, podemos ver a coerência de discurso e produção expressiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 14 – Coração 1.                                                            

 

“Eu penso assim: tem que ter muito amor no coração pra você ir para uma 
entrevista familiar, tem que ir assim de coração aberto pra receber todas as 
expectativas, todas as perguntas, todas as dúvidas, as inseguranças dessa 
família.” (Violeta Permanente Escuro) 
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     Fig. 15 – Coração 2. 

 

“Eu desenhei um coração, porque é um órgão no qual a gente acaba 
canalizando as emoções. É a referência às nossas emoções quando a gente 
pensa em amor, em fraternidade, em confiança, a gente pensa no coração. 
Então assim, como o foco meu sempre foi o receptor, eu sempre penso na 
vida. Infelizmente a gente precisa ter um falecido pra que a vida seja 
proporcionada, eu desenhei o coração pensando no receptor, na vida.” (Azul 
Cobalto) 

              

 Em relação ao significado do símbolo do coração, na literatura temos que: 

 

O coração simboliza, manifestadamente, o centro da vida. Se o Ocidente fez 
do coração a sede dos sentimentos, todas as civilizações tradicionais 
localizam nele, ao contrário a inteligência e a intuição: talvez o centro da 
personalidade tenha se deslocado para afetividade. (CHEVALIER, 2009 p. 
280-81)

 

  

 Este último aspecto, a afetividade, pode ser observada nas falas dos sujeitos, ao 

justificarem a utilização do coração como representante principalmente do “amor”, 

seguidos de “fraternidade” e “confiança”.  

 Para os sujeitos, então, além de representarem o amor, os corações representam 

também a solidariedade.   

E, sobre a solidariedade... 

 

Cada pessoa que passa em nossa vida, passa sozinha, 
é porque cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. 

Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha, e não nos deixa só, 
porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós. 
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Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova 
de que as pessoas não se encontram por acaso. 

Charles Chaplin 

  

 Ao prosseguimos, destacamos Laca Orquídea que desenhou uma cruz para 

representar as emoções na entrevista familiar, sendo que em diferentes momentos da 

entrevista deixou clara sua dificuldade de nomear as emoções, substituindo-as por 

sensações físicas. Assim, trouxe símbolos culturais amplamente conhecidos em sua 

representação.  

 

Nesta figura a cruz representa o luto, a perda 

e a morte enquanto que o sol representa a 

esperança. 

  
 
 
 

 
 Fig. 16 – Sol e cruz. 
 

“O que veio primeiro foi a cruz preta que eu imaginei assim, que era uma 
cruz preta porque tem a ver com o luto, com a perda, tristeza, com a morte. 
Aí enquanto eu estava desenhando a cruz para passar “pra” cá, eu vim 
pensando que só posso desenhar ela, mas me veio a imagem do sol brilhando 
e sol brilhando aqui está representado a esperança assim, esperança para uma 
outra vida entendeu?” (Laca Orquídea) 

 

 Aqui podemos observar o quanto os símbolos culturais ajudam o sujeito que tem 

dificuldades de expressar suas emoções, a fazê-lo, mesmo que timidamente.  

 A respeito do símbolo da cruz desenhada em preto, é relevante sobrelevar que 

este foi o único desenho que constou deste símbolo, o que pode gerar surpresa uma vez 

que no senso comum, a cruz, dentre tantas atribuições, também representa a morte, 

finitude e/ou luto, aspectos fortemente vivenciados no momento da entrevista familiar. 

Na teoria, tal elemento possui diversas denominações dependendo da época ou 

civilização a qual nos referimos. De modo geral, sua denominação cerceia o divino.  
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 Nela [cruz] se juntam o céu e a terra... Nela se confundem o tempo e o 
espaço... Ela é o cordão umbilical, jamais cortado, do cosmo ligado ao centro 
original. De todos os símbolos, ela é o mais universal, o mais totalizante. Ela 
é o símbolo do intermediário, do mediador, daquele que é por natureza, 
reunião permanente do universo e comunicação terra-céu, de cima para baixo 
e de baixo para cima. (CHAS DE CHAMPEAUX, 1966 apud CHEVALIER, 
2009 p. 309-10)    

  

 O desenho de Laca Orquídea reitera que embora sinta dificuldade de nominar 

suas emoções como explicitado ao longo da entrevista, na produção expressiva, este 

sujeito conseguiu registrar na cruz negra a tristeza que observa neste momento. Com 

isso podemos ver que a linguagem simbólica consegue mostrar muitas vezes o não-dito, 

o que é silenciado pelas borrachas e barreiras da consciência. Podendo representar o 

pontapé para o trabalho com aqueles que possuem dificuldades de encontrar as emoções 

em si, para começar seu autoconhecimento. Já que o exercício do autoconhecimento 

está para a saúde mental assim como a atividade física está para o benefício do corpo 

físico. 

 Podemos olhar para a esperança de outra vida como coloca Laca Orquídea 

como... 

Canção do dia de sempre 
Tão bom viver dia a dia... 

A vida assim, jamais cansa... 
Viver tão só de momentos 

Como estas nuvens no céu... 
E só ganhar, toda a vida, 

Inexperiência... esperança... 
E a rosa louca dos ventos 
Presa à copa do chapéu. 

Nunca dês um nome a um rio: 
Sempre é outro rio a passar. 

Nada jamais continua, 
Tudo vai recomeçar! 

E sem nenhuma lembrança 
Das outras vezes perdidas, 

Atiro a rosa do sonho 
Nas tuas mãos distraídas... 

 

Mario Quintana 
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 Por fim, trazemos os sujeitos que não registraram nada no momento da 

produção, ou seja, deixaram suas folhas em branco ao serem questionados sobre o que 

vem em seu pensamento quando pensam nas emoções contidas na entrevista familiar. 

Estes sujeitos foram Amarelo Ocre e Azul Hortência.  

 

 

 

 

 

    Fig.17 Em branco 1      Fig.18 Em branco 2 

   

 Ao retornarmos aos depoimentos destes sujeitos encontramos indícios de 

Incompetência Emocional, marcados em distintos momentos. Amarelo Ocre relata na 

pergunta três (sobre a entrevista marcante e as emoções nela contidas) que não possui 

nenhuma entrevista que a tivesse marcado, e ainda não teria nenhuma emoção a relatar 

diante disso, nomeando-se “emocionalmente um tijolo”. Mais a frente na pergunta seis 

(sobre uma situação frequentemente difícil e as emoções nela envolvidas) embora 

chegue a relatar a situação que caracteriza como difícil, não consegue relacionar uma 

emoção ao fato. 

 Já Azul Hortência teve dificuldades de assumir que sentiu alguma emoção na 

pergunta três tendo lançado mão para isso da impressão “foi muito difícil” se referindo a 

entrevista mais marcante. Ainda que tenha dito que a angústia (característica do Medo) 

e o medo estiveram presentes na entrevista marcante, que lhe levou a sensação parecida 

quando da perda de ente próximo, relatou em seu depoimento, que “manteve o 

equilíbrio”, tendo se segurado e se controlado para não chorar. Isso nos mostra o quanto 

assumir as próprias emoções, para ela, é difícil, pois estas não são conhecidas como 

próprias. 

 Diante disso, não foi surpresa ambos sujeitos não conseguirem desenhar nada, 

deixando o papel em branco, pois branco é o véu que os separa do conhecimento 

emocional de si mesmos. 

 Sobre isso, os símbolos culturais podem evocar reações emotivas profundas em 

alguns sujeitos, sendo este um dos motivos pelos quais estes muitas vezes os rejeitam, 
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evitando assim um enfrentamento com suas emoções, que em alto grau, são 

avassaladoras, porque se conformam em uma condição involuntária, onde são desviadas 

as intenções do ego, podendo estas aderirem-se ao sujeito sem que este consiga 

desvencilhar-se. (JUNG, 2008a; 2008b).  

 O não se reconhecer nas emoções, pode revelar nestes profissionais frieza e 

afastamento das ações humanísticas. 

 Neste caminho, Jung (2008b) atribui o aumento do conhecimento científico, a 

diminuição do grau de humanização do nosso mundo. Argumenta para isso que o 

homem se sente isolado no cosmos, pois já não mais estando envolvido com a natureza, 

conseguiu perder sua “identificação emocional inconsciente” com fenômenos naturais. 

Por sua vez, estes foram perdendo aos poucos suas implicações simbólicas. Exemplifica 

isto dizendo que o trovão já não representa mais a voz de um deus irado, muito menos o 

raio representa seu projétil vingador. Fala ainda que nenhum rio abriga mais espíritos, e 

as árvores não são mais o princípio da vida do homem, as serpentes não encarnam mais 

a sabedoria e as cavernas não são mais habitadas por demônios aterrorizantes. O homem 

não escuta mais a voz das plantas, pedras e animais; e ele não se dirige mais a esses na 

presunção de que possam entendê-lo. Foi dado por finalizado o contato do homem com 

a natureza, e com ele também acabou a profunda energia emocional que esta conexão 

simbólica alimentava. 

 Jung (2008b) reforça a ideia de a civilização ter matado a energia emocional do 

homem, ao trazer que em épocas remotas, ainda quando os conceitos instintivos faziam 

crescer no espírito do homem, sua consciência podia, de certo, integrá-los numa 

disposição psíquica coerente. No entanto, o homem “civilizado” já não consegue fazer 

mais isso. A “avançada” consciência dele foi privada de assimilar contribuições 

complementares dos instintos e do inconsciente. 

 Por isso, podemos entender melhor o quanto temos dificuldades de olhar para 

nós mesmos, e nos percebermos, pois a sensibilidade de percebermos a numinosidade e 

seus símbolos fora embora com a vida moderna e a cientificidade que com ela se 

estabeleceu. A exatidão das matemáticas, o ceticismo, o tecnologismo foram 

amplamente divulgados no mundo junto com a lógica do consumo empreendida pelo 

capitalismo. E fomos com isso seguindo o fluxo dos rios midiáticos sem nos questionar, 

o porquê temos que nos sentir como querem ou como permitem que nos sintamos.   

 Diante disso o que nos compete é buscar fazer recuperar caminhos para 

reavermos os olhos de nós mesmos.  
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   Fonte: www.google.com.br/imagens 

 

“É com o coração que se vê corretamente; 

 o essencial é invisível aos olhos.” 

 
Antoine de Saint-Exupéry, 

 O Pequeno Príncipe 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mundo dos transplantes embora pequeno, por se tratar de um setor com alto 

grau de especialização, traz consigo grandiosidades. Dentro delas, há caminhos bem 

delimitados, dentre os quais cotidianamente, estamos rodeados. Todos nós. Estes 

caminhos são o da morte e da vida. Deverá haver um sentido nisso... Aliás, há um 

sentido nisso, e quem trabalha com transplantes bem entende este sentido. Luta por ele. 

Trabalha por ele. Sente, sofre, se alegra, se irrita, se recolhe, se afeta, chora, se 

transforma, ama, sente raiva, sente alegria entre tantos outros, para que haja sentido em 

tudo isso. Para que a vida e a morte tenham sentidos, amplos e contínuos. 

Estar nesta frente não é somente reconhecer a entrevista familiar como muito 

importante, ou crucial, ou entender que é onde começa a doação de órgãos. Não é só 

compreender que ela é um meio educativo, no qual se explica o que é a morte 

encefálica, e se empodera os familiares no sentido de orientá-los quanto aos seus 

direitos neste momento, aonde se acolhe. 

Não é só não se preparar emocionalmente para enfrentar famílias que acabam de 

saber às vezes (e muitas, ainda) pelos profissionais que vão fazer a entrevista familiar, 

que seu parente está morto. E morto com coração batendo ainda... Não é fácil, é muito 

difícil, é um momento de sofrimento, de dor, de tristeza, se encontra apavoramento, se 

sente o gosto da derrota, se fica chateado, se angustia, se constrange, se sente 

desconfortável pela vulnerabilidade do outro... É também momento que se sente, 

mesmo diante da dureza da notícia, uma grande comoção, um compromisso que deve 

ser cumprido não só por se ter que cumprir uma carga horária de trabalho, mas por saber 

que há o outro que espera a vida. Se sente a gratidão, a segurança, a sensação e o 

sentimento de ser solidário com o próximo, a fraternidade é exaltada, surge, brota e 

vibra o amor, e o conforto para consigo mesmo vem com ele, somado a satisfação de ter 

seu dever cumprido, diante do sim ou do não à doação. 

Entrevistar alguém para pedir uma parte de outro alguém que se ama envolve ter 

que saber lidar principalmente comigo mesmo. Porque manejar tudo o que se passa 

dentro de uma salinha, ou de um corredor, ou de uma cantina, é um movimento que 

requer precisão, um fino grau de conhecimento que vai muito, mas muito além da 

técnica ensinada nos cursos de más notícias.  
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Diante da falta de preparação emocional que pudemos identificar na pergunta 

dois, os profissionais que fazem a entrevista familiar lançam mão do que podem e do 

que encontraram em si para enfrentarem as dificuldades e as facilidades a eles impostas 

na rotina laboral. E este manejo é feito de diferentes maneiras. Uns relatam que é 

preciso saber separar as emoções e o fazem: tendo consciência de que aquela situação 

não é deles; sabendo seus limites de controle; não perdendo o foco daquilo que se está 

fazendo, se permitindo emocionar... Outros se permitem afetar pelas emoções dos 

familiares e chegam ao ponto de compartilham suas dores, de se envolverem em suas 

histórias, enquanto outros, mesmo que se permitindo envolver com as emoções, se 

afetam, mas não demonstram isso, ou somente se emocionam e não se descontrolam. 

Neste contexto, ainda há aqueles que sequer se permitem envolver, sendo frios (em suas  

próprias palavras), contendo suas emoções.  

Outra significativa parte dos sujeitos, no momento das dificuldades, para 

manejar as emoções que se manifestam, pensam que o foco é o receptor (a vida);  

procuram ir com outra pessoa fazer a entrevista para sentirem-se mais seguros - talvez 

não tão sozinhos; focam na atenção máxima a família, escutando-a, tentando esclarecer 

toda e qualquer dúvida que lhes venha a cabeça nestas horas; buscam se acalmar falando 

consigo mesmo, pedindo a Deus que lhes ajude, respirando fundo... respirando. 

Entre competências e incompetências emocionais que tanto bem vimos, entre 

passos para construção da inteligência emocional, que contamos e trocas de energias 

traduzidas pelas transpessoalidade, o que podemos fazer? 

Conhecendo agora as emoções e seus manejos, um meio possível para educação 

emocional - reconhecido por vinte e três dos vinte e quatro sujeitos - disposto na 

pergunta sete, seria um serviço de suporte emocional. Após identificar através dos 

relatos que cada um lança mão de um enfrentamento, o entendendo como melhor para 

si, percebemos que indicar meios gerais para educação emocional não os educaria 

emocionalmente e sim os engessaria emocionalmente. A diferença está no fato de que a 

educação emocional se dá quando parte da compreensão/conhecimento de si mesmo, 

para, a partir daí serem traçadas as próprias medidas de enfrentamento para 

determinadas situações. 

Por exemplo, como bem vimos, chorar para uns, significa se sentir, logo num 

momento seguinte, aliviado da emoção que o acometeu, enquanto que para outros, 

chorar é inadmissível. Outros enfrentam as situações difíceis repetindo para si “se 

acalme” e “respire fundo”, ficando afastada a ideia do choro como método de aliviar as 
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tensões. Por isso, entendemos que um serviço que ofereça um suporte emocional seria a 

medida mais adequada para educação emocional destes sujeitos, uma vez que este 

trabalharia o cerne da questão, que é o autoconhecimento para que neste movimento 

cada um encontrasse as próprias medidas de educação emocional, que assim seriam 

efetivas. 

Portanto, através deste suporte que o movimento pode começar. Afinal de contas 

educar emocionalmente alguém não leva uma tarde ou dois dias, ou mesmo uma 

semana. É um trabalho grande, intenso, que precisa trazer o sujeito para ele mesmo, 

fazê-lo se autoconhecer, e isso se dá aos poucos. O suporte emocional como 

demonstrado em esquema ilustrativo leva ao autoconhecimento que faz os sujeitos 

chegarem aos próprios resultados ou metas que disseram em seus depoimentos. Eles 

entendem o quanto é importante, necessário este acompanhamento, seja pra 

compartilharem ou dividirem os problemas advindos das entrevistas, para não 

carregarem o peso da entrevista para si, para saberem fazer um trabalho melhor com 

mães e em situações de grandes tragédias, enfim... 

 Entendem que com este suporte poderão se conhecer melhor para poder saber 

lidar melhor também com o outro (fundamentos da educação emocional), compreendem 

que ter um suporte deste tipo lhes ajudaria a não adoecerem, pois compartilhariam suas 

angústias (característica do medo) e sentimentos. 

Vimos na última pergunta que é possível fazer com que estes sujeitos pensem 

em suas emoções, é possível dar o primeiro passo, e ter uma aceitação boa a este 

movimento, já que pelo menos metade dos sujeitos entrevistados reconheceram, que a 

entrevista com eles realizada os ajudou a perceber melhor suas emoções. Relataram que 

o conversar sobre este assunto lhes fizeram parar para pensar o que não haviam pensado 

antes, ajudando-os a entender melhor suas emoções e sentimentos. Declararam o alívio 

que sentiram ao compartilharem o mais difícil, reconheceram que habitualmente não 

pensamos ou refletimos muito no que fazemos e que acabamos passando pela vida sem 

sequer nos reconhecermos.  

Por isso, com isso, diante disso: façamos diferente. Sejamos nós, os instrumentos 

da mudança. Procuremos a qualidade de verdade no que fazemos, porque os que 

morrem e os que vivem, dependem desse trabalho. 

   

 

 



189 

 

 

 

  

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, DV; JUNIOR, NR. A Sensibilidade e a humanização dos cuidados em saúde a partir da 
relação ética com o Rosto do Outro. O Mundo da Saúde, São Paulo - 2012;36(3):407-415. [ONLINE] 
Disponível em: http://www.saocamilo-sp.br/pdf/mundo_saude/95/2.pdf Acesso em 13/08/2013. 

ALMEIDA, EC. Doação de Órgãos e visão da família sobre atuação dos profissionais neste processo: 
revisão sistemática da literatura brasileira. (Dissertação de Mestrado) Escola de Enfermagem de 
Robeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2011. 97f. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS (ABTO). Registro Brasileiro de 
Transplantes.   Ano XIII - nº 2 - Janeiro / Dezembro 2007. 47f. 
 
______. Registro Brasileiro de Transplantes.  Ano XVII – nº 2 - Janeiro / Junho 2011. 30f. 
 
BALISTIERI, A. S. ; TAVARES, C. M. M. . La importancia del apoyo socio-emocional en adolescentes y 
adultos jóvenes portadores de enfermedad crónica: una revisión de literatura. Enfermería Global, v. 30, 
p. 388-398, 2013. 
 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Edições 70. Lisboa, 2004. 
 
BENEFIELD,  LE. Implementing evidence-based practice in home care. In: MENDES, K.D.S.; 
SILVEIRA, R.C.C.P.; GALVÃO, C.M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a Incorporação de 
evidências na saúde e na enfermagem. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2008 Out-Dez; 17(4): 
758-64. 
 
BENEVIDES-PEREIRA, AM. [org.]. Burnout: quando o trabalho ameaça o bem-estar do trabalhador. 
(2002). In: JODAS, D.A.; HADDAD, M.C.L. Síndrome de Burnout em trabalhadores de enfermagem de 
um pronto socorro de hospital universitário. Acta Paul Enferm 2009;22(2):192-7. 
 
BOCK, Ana Merces Bahia (orgs). Psicologias - Uma introdução ao estudo de Psicologia. São Paulo:  
Saraiva, 2008, P. 52 e 53. 
 
BRAGANÇA, RJV. Transplante Renal. [s.d] [online] Disponível em: 
http://www.infonet.com.br/sysinfonet/images/secretarias/Not%C3%ADcias/66033/Hist%C3%B3rico%20
de%20transplante%20renal.pd Acesso em 16/08/2011. 
 
BRANDÃO, ML. As bases biológicas do comportamento – Introdução à neurociência. Ed. EPU. São 
Paulo, 2004. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012. Dispõe sobre 
aspectos éticos em pesquisas com seres humanos. [ONLINE] Disponível em: URL:  
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf.  Acesso em: 28/08/13. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Nº 9.434 de 4 de fevereiro de 1997,  dispõe sobre a remoção de 
órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências. 
Diário Oficial [da] Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 905/GM de 16 de agosto de 2000. Estabelece que a 
obrigatoriedade da existência e efetivo funcionamento da Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes. 
Revogado o Artigo I, pela Portaria GM/MS nº 1.752, de 23 de setembro de 2005. [online] Disponível em: 
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/PORT2000/GM/GM-905.htm  Acesso em 11/10/2012. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.600 de 21 de outubro de 2009. Aprova o Regulamento 
Técnico do Sistema Nacional de Transplantes. [online] Disponível em: 
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/101249-2600.html Acesso em 16/11/2012. 
 



190 

 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Transplantes de Órgãos crescem 24,3%. 2009. [online] Disponível em: : 
http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/default.cfm?pg=dspDetalheNoticia&id_area=124&C
O_NOTICIA=10592 Acesso em 26/06/2011. 
 
BULHÕES, I (1998). Riscos do trabalho de enfermagem. IN: FERRAREZE, MVG ; FERREIRA, V.; 
CARVALHO, AMP. Percepção do estresse entre enfermeiros que atuam em Terapia Intensiva. Acta Paul 
Enferm 2006;19(3):310-15 [online] Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ape/v19n3/a09v19n3.pdf  
Acesso em: 07/07/2013. 
 
CARDOSO, L. Educação e aprendizagem emocional: fundamentos e propostas didáticas na escola 
fundamental. [Dissertação de Mestrado] Universidade Estadual de Campinas/ Faculdade de Educação. 
Campinas, SP. 2004.p.65,67,72. [online] Disponível na URL: 
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000317704 Acesso em: 15/11/2011. 
 
CARLOS, CL.; RODRIGUES, CMC.; SOUZA, GF. Humanização na unidade de terapia intensiva: 
enfermeira, paciente e família. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, ano II, no 3, jan. / jun. 2004 

 
CASASSUS, J. Fundamentos da educação emocional. Brasília: UNESCO, Liber Livro Editora, 2009. 
p. 204 - 205. 
 
CHAPLIN, C. Vida. [online] Disponível em: 
http://pensador.uol.com.br/poema_vida_de_charles_chaplin/ Acesso em: 22/11/2013 

CHAS DE CHAMPEAUX, DOM STERKX S (O.S.B) (1966). Introdución au monde des Symboles. 
In: Chevalier  J. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, 
números. 24ªed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009. p. 309-310. 
 
CHEVALIER, J. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, 
números. 24ªed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009. p.280-81; 309-10; 740; 836; 944; 946. 
 
CINQUE, VM.; BIANCHI, ERF. A tomada de decisão das famílias para a doação de órgãos. Cogitare 
Enferm, 2010 Jan/Mar; 15(1): 69-73. 
 
______ . Fatores de stress vivenciados pelos familiares no processo de doação de órgãos e tecidos 
para transplante. [dissertação] Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, São Paulo. 2008. 
 
 
COELHO, JCU.;  CILIÃO, C.; PAROLIN, MB. et al. Opinião e conhecimento da população da cidade 
de curitiba sobre doação e transplante de órgãos. Rev Assoc Med Bras 2007; 53(5): 421-5. 
 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). Resolução nº 1.480 de 8 de agosto de 1997. Dispõe 
sobre a definição dos critérios para diagnóstico de morte encefálica. [online] Disponível em:  
http://www.transplante.rj.gov.br/site/conteudo/legislacao.asp Acesso em 05/07/2011. 
 
COSTA, J. C.; LIMA, R. A. G. Luto da equipe: revelações dos profissionais de enfermagem sobre o 
cuidado à criança/adolescente no processo de morte e morrer. Revista Latino-Americana de 
Enfermagem, n. 2, v. 13, p. 151-157, 2005. 
 
COSTA, JRA; LIMA, JV.; ALMEIDA, PC. Stress no trabalho do enfermeiro. Rev Esc Enfermagem 
USP. 2003; 37(3): 63-71.[online] Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v37n3/08.pdf Acesso 
em: 09/07/2013. 
 
CORALINA, C. _________. [online] Disponível em: http://pensador.uol.com.br/autor/cora_coralina/ 
Acesso em 22/11/2013. 
 
DA SILVA BRITTO, E.; CARVALHO, A.M.P. Stress, coping (enfrentamento) e saúde geral dos 
enfermeiros que atuam em unidades de terapia intensiva e problemas renais. Enfermería Global, 2004 
[online]. Disponível em: www.um.es/eglobal Acesso em: 09/07/2013. 
 



191 

 

 

 

DALEY, L. (1984). The perceived immediate needs of families with relatives in the intensive care setting. 
In: Domingues, C.I.; Santini, L.; Silva, V.E.F. Orientação aos familiares em UTI dificuldades: 
dificuldades ou falta de sistematização? Rev. Esc. Enf. USP. v.33, n.1, mar, 1999, p. 39-48.  
 
DICIONÁRIO ESCOLAR DA LÍNGUA PORTUGUESA/ Academia Brasileira de Letras. 2ª Ed. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional. 2ª reimpressão, 2010. 
  
DELL AGNOLO, CM.; BELENTANI, L.M.; ZURITA, R.C.M; et al. A experiência da família frente à 
abordagem para doação de órgãos na morte encefálica. Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS) 2009 
set;30(3):p.375-82. 
  
DOMINGUES, CI.; SANTINI, L.; SILVA, V.E.F. Orientação aos familiares em UTI dificuldades: 
dificuldades ou falta de sistematização? Rev. Esc. Enf. USP. v.33, n.1,  mar, 1999, p. 39-48.  
 
DUMAZEDIER, J (1973). Lazer e cultura popular. IN: PEREIRA, M.E.R.; BUENO, S.M.V. Lazer -  Um 
caminho para aliviar as tensões no ambiente de trabalho em UTI: uma concepção da equipe de 
enfermagem. Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto, v. 5, n. 4, outubro 1997, p. 75-83. 
 
ELSEN, I. Cuidado familial: uma proposta inicial de sistematização conceitual. In: ELSEN, I; MARCON, 
S. S.; SANTOS, M. R. dos (Orgs.). O viver em família e a sua interface com a saúde e a doença. 
Maringá: Eduem, 2002, p.11-24. 
 

ELIAS, MA.; NAVARRO, VL. A relação entre o trabalho, a saúde e as condições de vida: negatividade e 
positividade no trabalho das profissionais de enfermagem de um hospital escola. Rev. Latino-Am. 
Enfermagem vol.14 no.4 Ribeirão Preto July/Aug. 2006. p.517-25. 

 
ESPIRIDIÃO-ANTONIO, V; COLOMBO, MM; MONTEVERDE, DT. et al. Neurobiologia das 
emoções. Rev Psiq Clin 35(2), 2008, p. 55-65. 
 
EUROPEAN DONOR HOSPITAL EDUCATION PROGRAM (E.D.H.E.P). Programa Integral Europeo 
para la Donacion de Organos. O processo de doação: atitudes e implicações – Seminário Monográfico 
sobre o processo de comunicação de más notícias. [traduzido] Documentación de Referencia. [s.d] 43f. 
Espanhol. 
 
EVANS, D. (1995). Brain death: the family in crisis. In: DELL AGNOLO, C.M.; BELENTANI, L.M.; 
ZURITA, R.C.M; et al. A experiência da família frente à abordagem para doação de órgãos na morte 
encefálica. Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS) 2009 set;30(3):375-82. 
 
FLICK, U. Introdução à pesquisa qualitativa. Tradução: Joice Elias Costa. – 3ª Ed. – Porto Alegre: 
Artmed, 2009, p.311. 
 
GARCIA, V D. Consolidação de uma política correta. [Editorial]. Registro Brasileiro de Transplantes. 
Ano XV, nº 4,  jan/dez – 2009.  
 
GARCIA, VD. Avançando, mas os desafios se tornam maiores. [Editorial]. Registro Brasileiro de 
Transplantes.  Ano XVI – nº 4 - Janeiro/Dezembro. 2010. 48f. 
 
GOGLIANO, D. (1993). Pacientes terminais: Morte encefálica. In: QUINTANA, A.M.; ARPINI, D.M. 
Doação de órgãos: possíveis elementos de resistência e aceitação. Boletim de Psicologia, 2009. Vol. LIX, 
nº 130:091-102. 
 
GOLEMAN, D. Inteligência Emocional. Rio de Janeiro. Ed.Objetiva. 1995. 15ed. 337f. 
 
GOMES, A. Enfermagem na unidade de terapia intensiva. 2.ed. São Paulo: EPU, 1988. 
 
HELLER, A.(2000). O cotidiano e a História. IN: MEDEIROS, S.M.; RIBIERO, L.M.; FERNANDES, S. 
M.B.A.; VERAS,V.S.D. Condições de trabalho e enfermagem: a transversalidade do sofrimento no 
cotidiano. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 08, n. 02, p. 233 - 240, 2006. [online] Disponível em 
http://www.fen.ufg.br/revista/revista8_2/v8n2a08.htm Acesso em: 07/07/2013. 
 



192 

 

 

 

HOLSTI, OR. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities. In: Oliveira D C. Análise 
de conteúdo temático categorial: uma proposta de sistematização. Rev Enferm. UERJ, 2008 out/dez , 
573 p. 
 
Humanização do INCA inicia quarta turma do projeto “notícias difíceis”. 2011. [online] Disponível 
em: 
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/agencianoticias/site/home/noticias/2011/humanizacao_do_inc
a_inicia_quarta_turma_projeto_noticiais_dificeis   Acesso em 18/02/2012.  
 
JODAS, DA.; HADDAD, MCL. Síndrome de Burnout em trabalhadores de enfermagem de 
um pronto socorro de hospital universitário. Acta Paul Enferm 2009;22(2):192-7. 
 
JUNG, CG. Fundamentos da Psicologia Analítica. 14ª Ed. Petrópolis, Vozes, 2008a. 
 
JUNG, CG et al. O homem e seus símbolos. [concepção e organização Carl G. Jung]; tradução Maria 
Lúcia Pinho - 2ª Ed. Especial – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008b. P. 117 -120.  
 
JUNG, C. G. (1980). Psicologia e Religião, Psicologia da Religião Ocidental e Oriental (Vol. VIII/2 
das Obras Completas). Petrópolis: Vozes (Originalmente publicado em 1939) 
 
KAST, V. A imaginação como espaço de liberdade – diálogos entre o ego e o inconsciente. Edições 
Loylola. São Paulo, Brasil, 1997. p. 187-190. 
 
KRIPPENDORFF,  K. Content analysis: an introduction to its methodology. In: Oliveira D C. Análise de 
conteúdo temático categorial: uma proposta de sistematização. Rev Enferm. UERJ, 2008 out/dez , 573 p. 
 
LABOISSIÈRE, P. Dia mundial da saúde mental: OMS pede mais investimentos em prevenção e 
tratamento. Agência Brasil – Empresa de Comunicação. 2011. [online] Disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-10-10/dia-mundial-da-saude-mental-oms-pede-mais-
investimentos-em-prevencao-e-tratamento Acesso em 10/07/2012. 
 
LEDOUX, J. The emotional brain: the mysterious underpinnings of the emotional life. Nova York: 
Simon and Schuster, 1997. 
 
LÉVINAS, E. Totalidade e Infinito. 3a ed. Lisboa: Edições 70; 2008. 
 
LIMA, AAF.; SILVA, MJP.; PEREIRA, LL. Sofrimento e contradição: o significado da morte e do 
morrer para enfermeiros que trabalham no processo de doação de órgãos para transplante. Rev 
Enfermeria Global , Nº 15, Fevereiro, 2009. p.1-17. 
 
LIMONGI-FRANÇA, ACE.; ARELLANO, EB. As pessoas na organização. Qualidade vida no 
trabalho: o comportamento das pessoas na organização. São Paulo: Editora Gente, 2ª edição, 2002. 
156 f. 
 
LINDHOLM, M. (2006). Working conditions, psychosocial resources and work stress in nurses and 
physicians in chief managers’ positions. IN: SCHMIDT, D.R.C.; DANTAS, R.A.S.; MARZIALE, 
M.H.P.; LAUS, A.M. Estresse ocupacional entre profissionais de enfermagem do bloco cirúrgico. Texto 
Contexto Enferm, Florianópolis, 2009 Abr-Jun; 18(2): 330-7. [online] Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/tce/v18n2/17.pdf Acesso em 07/07/2013. 
 
LOBIONDO-WOOD, G; HABER, J. Pesquisa em Enfermagem: métodos, avaliação crítica e 
utilização. Trad. Ivone Evangelista Cabral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001 – p. 123, 181. 
 
LONG, T.; SQUE, M.; ADDINTON-HALL, J. What does a diagnosis of brain death mean to family 
members approachead about organ donation? In: PROGRAMA AVANÇADO EM COORDENAÇÃO 
DE DOAÇÃO/TRANSPLANTE. Manual do Coordenador de Doação. Adaptado de: Transplant 
Procurement Management. Institute for Lifelong Learning (IL3), Universitat de Barcelona. Barcelona, 
Novembro, 2007.  
 



193 

 

 

 

LOPES, AGO. Doação de órgãos: um estudo sobre produção de sentidos. [Dissertação Mestrado] 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Medicina Social. 2009, 121f. 
 
MAGNANE, G. (1969). Sociologia do esporte. IN: PEREIRA, M.E.R.; BUENO, S.M.V. Lazer -  
Um caminho para aliviar as tensões no ambiente de trabalho em UTI: uma concepção da equipe de 
enfermagem. Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto, v. 5, n. 4, outubro 1997, p. 75-83. 
 
MALAGRIS, LEN.; FIORITO, ACC. Avaliação do nível de stress de técnicos da área da saúde. Estudos 
de Psicologia. Campinas. 23(4), 391-398, out - dez 2006. 
 
MEIRELLES, NF.; ZEITOUNE, R.C.G. Satisfação no trabalho e fatores de estresse da equipe de 
enfermagem de um centro cirúrgico oncológico. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2003; 7(1): 78-88. 
[online] Disponível em:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127717968009 Acesso em: 09/07/2013. 
 
MENEGAZ, FDL. Características da incidência de burnout em pediatras de uma organização hospitalar 
pública (2004). In: JODAS, D.A.; HADDAD, M.C.L. Síndrome de Burnout em trabalhadores de 
enfermagem de um pronto socorro de hospital universitário. Acta Paul Enferm 2009;22(2):192-7. 
 
MIQUELIM, JDL.; CARVALHO, CBO; GIR, E.; PELÁ, NTR. Estresse nos profissionais de 
enfermagem que atuam em uma unidade de pacientes portadores de HIV – AIDS. DST JBras Doenças 
Sex Transm. 2004; 16(3): 24-31 [online] Disponível em: http://www.dst.uff.br//revista16-3-2004/3.pdf  
Acesso em: 09/07/2013. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Sistema Nacional de Transplantes. [s.d] [online] Disponível em:  

http://dtr2001.saude.gov.br/transplantes/integram.htm acesso em 05/06/2011. Acesso em: 10/06/2011. 
 
MIRANDA, BC.; CUENDE, N. (2001). The Spanish organizational structure for organ donation.  In: 
RECH, T.H.; FILHO, E.M.R.  Entrevista Familiar e Consentimento. Revista Brasileira de Terapia 
Intensiva Vol. 19 nº 1, Janeiro – Março, 2007. 
 
MORAES, ELM.;  MASSAROLLO, C. K. B. Estudo bibliométrico sobre a recusa familiar de doação de 
órgãos e tecidos no período de 1990 à 2004. JBT J Bras Transpl. 2006; 9:625-629. 
 
NEILL, RM. (2002). Jean Watson: Philosophy and science of caring.  In: McEwen M, Wills E M. 
Bases teóricas para enfermagem. Tradução Ana Maria Thorell. – 2ª Ed. – Porto Alegre: Artmed, 2009. 
p.215 
 
NETO, BHF. (Coord.). PROGRAMA DE TRANSPLANTES DO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT 
EINSTEIN. Curso Prático de Extração, Perfusão e Acondicionamento de Múltiplos Órgãos para 
Transplante. 2012. p.21. 
 
NOGUEIRA, ACC.; OLIVEIRA, LM; PIMENTEL, V.  O Profissional da Saúde e a Finitude Humana 
- A negação da morte no cotidiano profissional da assistência hospitalar. Revista Virtual Textos & 
Contextos, nº 6, dez. 2006. 
 
NOGUEIRA-MARTINS, L.A. Saúde mental dos profissionais de saúde. Rev. Bras. Med. Trab. Belo 
Horizonte. Vol.1, nº 1, p.56-68, jul/set, 2003. 
 
NOTHEN, R R. A doação de órgãos no cenário da Unidade de Terapia Intensiva. In: PROAMI – 
Programa de Atualização em Medicina Intensiva, ciclo 2, Mód. 2004.   
 
OATLEY, K; JOHNSON-LAIRD, P.N. The comunicative theory of emotions. In: CASASSUS, J. 
Fundamentos da educação emocional. Brasília: UNESCO, Liber Livro Editora, 2009. p. 204 - 205. 
 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES (ONT). Guía de buenas prácticas en el proceso 
de la donación de órganos. Gobierno de España. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 2011. 
65f. Espanhol. 



194 

 

 

 

PAPEZ, JW (1937). A proposed mechanism of emotion. In: VANDERSON ESPERIDIÃO-
ANTONIO1, MARILIA MAJESKI-COLOMBO, DIANA TOLEDO-MONTEVERDE  et al. 
Neurobiologia das emoções. Rev Psiq Clin 35(2); 55-65, 2008. 

PERGHER GK, GRASSI-OLIVEIRA R, DE ÁVILA LM, STEIN LM. Memória, emoção e humor. Rev 
Psiquiatr RS. 2006;1(28):61-8. 

PEREIRA, MER.; BUENO, SMV. Lazer -  Um caminho para aliviar as tensões no ambiente de trabalho 
em UTI: uma concepção da equipe de enfermagem. Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto, v. 5, n. 
4, outubro 1997, p. 75-83. 
 
PITTA, A. Hospital: dor e morte como ofício. São Paulo: Hucitec, 1994. 
 
POLIT, DF.; BECK,  CT.; HUNGLER,  BP. Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem – Métodos, 
avaliação e utilização. Trad: Ana Thorell.    5ª ed. – Porto Alegre: Artmed; 2011. p. 30; 34; 252; 315-318 
 
PROGRAMA AVANÇADO EM COORDENAÇÃO DE DOAÇÃO/TRANSPLANTE. Manual do 
Coordenador de Doação. Adaptado de: Transplant Procurement Management. Institute for Lifelong 
Learning (IL3), Universitat de Barcelona. Barcelona, Novembro, 2007.  
 
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPLANTES. São Cosme e São Damião padroeiros do 
transplante. 2011 [online]. Disponível em: 
http://www.transplante.rj.gov.br/site/conteudo/destaque.asp?EditeCodigoDaPagina=93 Acesso em 
15/08/2011. 
 
PUCHALSKI, CM. The hole of spirituality in health care.(2001) In: _____. Porque pesquisar 
espiritualidade na saúde? Centro de História e Filosofia das Ciencias da Saúde/Unifesp. [online] 
Disponível em: 
http://www.unifesp.br/centros/cehfi/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=37:por-que-
pesquisar-a-espiritualidade-na-saude&catid=16:sobre-espiritualidade-e-saude&Itemid=3 Acesso em 
14/08/2013. 
 
QUINTANA, M. ______. [online] Disponível em: http://pensador.uol.com.br/poemas_de_esperanca/ 

Acesso em 22/11/2013 

RECH, TH.; FILHO, EMR.  Entrevista Familiar e Consentimento. Revista Brasileira de Terapia 

Intensiva Vol. 19 nº 1, Janeiro – Marco, 2007. 

REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE (RIPSA). Taxa de mortalidade por 
causas externas – Ficha de qualificação. [online] Disponível em: 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc12.htm  Acesso em 22/02/2012. 
 
REQUIXA, R (1969). As Dimensões do lazer. Folheto doServiço Social do Comércio (SESC). IN: 
PEREIRA, M.E.R.; BUENO, S.M.V. Lazer -  Um caminho para aliviar as tensões no ambiente de 
trabalho em UTI: uma concepção da equipe de enfermagem. Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão 
Preto, v. 5, n. 4, outubro 1997, p. 75-83. 
 
ROSENBLATT, PC. Parent grief: narrative of loss and relationship. Philadelphia: Brunner-Mazel; 
2000. 
 

ROAZZI, A.; DIAS, MGBB.; SILVIA, JO.; et al.  O que é Emoção? Em Busca da Organização Estrutural 
do Conceito de Emoção em Crianças. Psicologia: Reflexão e Crítica. 2011, 24(1), 51-61. 
 
ROZA, B.A. Entrevista familiar. [s.d] [online] Disponível em: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CD8QFjAC&url=http
%3A%2F%2Fwww.abto.org.br%2Fabtov02%2Fportugues%2Fprofissionais%2Fbiblioteca%2Fppt%2FE
ntrevistaFamiliarABTO07.ppt&ei=81B3ULHvDImW8gTZloDwAw&usg=AFQjCNEiWrQ3v-
d3Zjj0LYNeePE_LwLfJA  Acesso em 17/08/2011. 



195 

 

 

 

 
SADALA, MLA. A experiência de doar órgãos na visão de familiares doadores. J Bras Nefrol 2001; 
23(3):143-51. 
 
SALVADO, AF. Perder. [online] Disponível em: http://www.citador.pt/poemas/perder-antonio-forte-
salvado Acesso em : 22/11/2013 
 
SANTOS, MJ.; MASSAROLLO, MCKB. Processo de doação de órgãos: percepção de familiares de 
doadores cadáveres. Rev Latino-am Enfermagem, 2005. Maio-Junho; 13(3):382-7. 
 
SANTOS, MJ. Entrevista familiar para doação de órgãos e tecidos para transplante. Tese [doutorado] 
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010. 
 
SHARMAN, M; MEERT, KL; SARNAIK, AP. What influences parents' decisions to limit or withdraw 
life support? Pediatr Crit Care Med.2005;6(5):513-8. 
 
SECRETARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Coordenação do Sistema Estadual de Transplante. 
Doação de Órgão e Tecidos. In: SANTOS, M.J. A entrevista familiar no processo de doação de órgãos e 
tecidos para transplante. [tese  de doutorado]. Ribeirão Preto (SP): Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo; 2010. 154 p. Disponível em:  
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-20052010-105423/pt-br.php Acesso em: 20 jun 
2011. 
 
SILVA, LB. de B; MORAES, EL (Coord.); et al. Processo de doação de órgãos e tecidos para 
transplante. Organização de procura de órgãos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (OPO-HCFMUSP). [s.d] 97f. 
 
SILVA, LC. et al. Hospitalização e morte na infância: desafios das famílias. Família, Saúde e 
Desenvolvimento, Curitiba, n. 8, v. 1, p. 73-79, janeiro/abril, 2006. 
 
SILVA, MJP. Humanização em UTI. In: Cintra EA, Nushide VM, Nunes WA. Assistência de 
Enfermagem ao paciente crítico. São Paulo (SP): Atheneu; 2000. p. 1-11. 
 
SILVÉRIO, RCF. O luto dos profissionais de saúde que ousam compartilhar seus afetos. 
Comunicação de Notícias Difíceis: compartilhando desafios na atenção a saúde. Ministério da Saúde, 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Rio de 
Janeiro. 2010. 132f. 
 
SIMINOFF, LA.; GORDON, N.; HEWLETT, J.; et al (2001).  Factors influencing families consent for 
donation of solid organs for transplantation. In: RECH, T.H.; FILHO, E.M.R.  Entrevista Familiar e 
Consentimento. Revista Brasileira de Terapia Intensiva Vol. 19 nº 1, Janeiro – Marco, 2007. 
 
STETLER, CB.; MORSI, D.; RUCKI, S; et al. Utilização de revisões integrativas em um serviço de 
enfermagem [traduzido]. Appl Nurs Res. 1998 Nov; 11(4):195-206. Inglês. 
 
TAVARES, CMM. A imaginação criadora como perspectiva do cuidar na enfermagem psiquiátrica. 
[tese doutorado]. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Enfermagem Anna Nery. Rio de 
Janeiro, 1998. p.56. 
 
VASCONCELOS, EM (Org.). A espiritualidade no trabalho em saúde. 2ª Ed. São Paulo- Hucitec, 2011.  
 
VASCONCELOS, EM. A espiritualidade na educação popular em saúde. GT: Educação Popular nº6. 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) [online] Disponível em:  
http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt06/t066.pdf   Acesso 20/08/2013. 
 
WATSON, J (1988). Nursing: Human science and human care: A theory of nursing. In: McEwen M, 
Wills E M. Bases teóricas para enfermagem. Tradução Ana Maria Thorell. – 2ª Ed. – Porto Alegre: 
Artmed, 2009.  
 



196 

 

 

 

WATSON,  J. (1996b). The wait, the wonder, the watch: caring in a transplant unit. In: McEWEN. 
M.; WILLS, E.M. Bases teóricas para enfermagem. Tradução Ana Maria Thorell. – 2ª Ed. – Porto Alegre: 
Artmed, 2009. 
 
WATSON, J (1985). Nursing: human science and human care: a theory of nursing. In: FAVERO, L.; 
MEIER, M.J.; LACERDA, M.R.; et al. Aplicação da Teoria do Cuidado Transpessoal de Jean Watson: 
uma década de produção brasileira. Acta Paul Enferm 2009;22(2):213-8. 
 
WATSON, J (1988). Nursing: Human science and human care: A theory of nursing.  In: CARRARO, 
V. As teorias de enfermagem na disciplina de fundamentos do cuidador Humano. [s.d] Escola de 
Enfermagem, Universidade Federal Rio Grande do Sul. [online] Disponível em: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.ufrgs.br%2Feenf%2Farquivo-disciplinas%2Fmateriais-de-apoio%2Ffund.-cuidado-
humano-i%2Fteorias_de_enf_fundamentosI.pdf%2Fat_download%2Ffile&ei=7W54UKOEGY2-
9QTZmYAg&usg=AFQjCNEFqkY86XfQBzn_Wgfi25Bw0RKCNQ&cad=rja Acesso em 24/03/2012. 
 
WATSON, J. (1994). Applying the art and science of human caring. In: McEwen M, Wills E M. Bases 
teóricas para enfermagem. Tradução Ana Maria Thorell. – 2ª Ed. – Porto Alegre: Artmed, 2009. 
 
WATSON, J. (1996a). Nursing, caring-healing paradigm. In:  McEwen M, Wills E M. Bases teóricas 
para enfermagem. Tradução Ana Maria Thorell. – 2ª Ed. – Porto Alegre: Artmed, 2009. 
 
WATSON, J. (1999). Post modern nursing and beyond. In: McEwen M, Wills E M. Bases teóricas para 
enfermagem. Tradução Ana Maria Thorell. – 2ª Ed. – Porto Alegre: Artmed, 2009.  
 
WATSON, J. (2005). Caring science as sacred science. In: McEwen M, Wills E M. Bases teóricas para 
enfermagem. Tradução Ana Maria Thorell. – 2ª Ed. – Porto Alegre: Artmed, 2009.  
 
WATSON, J. Pensamento transformador e o currículo do cuidador. In:BEVIS, E.O.; WATSON, 
J.(Eds). [Rumo a um currículo do cuidar: uma nova pedagogia para a enfermagem]. New York: National 
League for Nursing, 1989. p.51-60. Inglês.    
 
WEBER, RP. (1985) Basic content analysis. In: Oliveira D C. Análise de conteúdo temático categorial: 
uma proposta de sistematização. Rev Enferm. UERJ, 2008 out/dez , 575 p. 
 
WISNER, A (1994). A inteligência no trabalho.  In: Bouyer, G.C. Percepção e trabalho na fenomenologia 
de Merleau-Ponty. Ciências & Cognição 2009; Vol 14 (2): 059-073.  
 
ZÉTOLA, VF.; LANGE, MC.; MUZZIO, JA; et al. Doppler transcraniano na prática neurológica. Arq 
Neuropsiquiatr. v.64(1):100-103. 2006 [online]  Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/anp/v64n1/a20v64n1.pdf   Acesso em 18/02/2012 
 



197 

 

 

 

APENDICES 
Apêndice I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Emoções manifestas da equipe multiprofissional de uma Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos 

na entrevista familiar para doação de órgão(s) e tecidos. 

Pesquisador Responsável: Enfª Paula Isabella Marujo Nunes da Fonseca e Profª Drª Cláudia Mara de Melo Tavares 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 9420-7196  

Nome do voluntário: ______________________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos      R.G. _________________________________ 

  O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Emoções vivenciadas pela equipe 

multiprofissional de uma Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos(CNCDO) na entrevista familiar para doação de 

órgão(s)”, de responsabilidade da pesquisadora Enfª Paula Isabella Marujo Nunes da Fonseca e Profª Drª Cláudia Mara de Melo 

Tavares. Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a Unidade de Origem.  

  O objetivo geral deste estudo é conhecer o manejo das emoções vivenciadas pela equipe multiprofissional de uma Central de 

Notificação, Captação e Doação de Órgãos na entrevista familiar para doação de órgão(s) e tecidos, buscando estabelecer parâmetros 

para educação emocional. Sendo os objetivos específicos: a) Identificar as emoções vivenciadas pelos profissionais de saúde na 

entrevista familiar para doação de órgãos; b) Descrever o manejo das emoções vivenciadas por estes profissionais na entrevista 

familiar; e, c) Indicar medidas para educação emocional dos profissionais entrevistadores. 

Para coleta de dados será realizada entrevista semi-estruturada, acerca das emoções que são geradas na entrevista familiar 

para doação de órgãos; ao responder as questões que serão levantadas, poderão ser suscitadas lembranças positivas ou negativas 

relacionadas às entrevistas familiares o que se caracteriza como risco relacionado ao estudo, no entanto, caso o Sr/Srª se sinta 

desconfortável com isto, poderá desistir de participar da pesquisa. Na busca pela minimização de possíveis danos emocionais aos 

entrevistados, as entrevistas serão realizadas em ambiente calmo e em um momento em que os entrevistados disponham de tempo 

para responderem aos questionamentos com tranqüilidade. 

  As entrevistas serão gravadas através de MP3, e serão apagadas após a transcrição das mesmas. E ainda, a identidade dos 

entrevistados será de total sigilo durante a análise e discussão dos dados obtidos.  

Com a realização deste estudo poderão advir melhorias de natureza comportamental para os indivíduos que trabalham com 

entrevista familiar para doação de órgão(s), pois conhecendo as principais emoções emergentes nesta situação, poderão se preparar 

para o que a partir de então, será esperado, e assim conseguirão realizar abordagens mais focadas e com maior segurança. O estudo 

também contribuirá para o campo da pesquisa, aumentando a produção sobre transplantes e sobre os profissionais que atuam neste 
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campo. Em relação a sociedade, esta será beneficiada, pois a partir do preparo emocional, os profissionais poderão realizar entrevistas 

mais seguras, evitando mais transtornos para as famílias no momento da perda do ente próximo.  

Em caso de dúvida em alguma pergunta da entrevista o voluntário poderá solicitar para que o entrevistador repita ou explique 

melhor a mesma.  

É importante esclarecer que sua participação no estudo é voluntária e que este consentimento pode ser retirado a qualquer 

tempo.  

  As informações aqui geradas serão confidenciais, tendo somente o pesquisador acesso a elas, o que garante a 

privacidade dos voluntários da pesquisa. 

  A participação nesta pesquisa não envolve custos ou benefícios financeiros. 

 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

 

_______________________________________________________________________________________  

Nome e assinatura do voluntário 

______________________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
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Apêndice II – Instrumento de Coleta de Dados 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO           
INFANTIL E  PSIQUIATRIA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DOS SUJEITOS  

1. Sexo: (   ) masculino     (   ) feminino        2. Idade: ___________ 

3. Levando em conta a classificação usada pelo IBGE, como você definiria a sua cor? 
(  )1.branca  (  ) 2.preta (  ) 3.parda  (  ) 4.amarela (  ) 5. indígena 
 
4.Qual seu estado civil? (  ) 1.solteiro (  ) 2.casado (  ) 3. separado/divorciado (  ) 4. 
viúvo 
(  ) 5. outro_____________ 

5. Tem filhos? (  ) não    (  ) sim        Quantos? __________ 

5. Há quanto tempo está trabalhando na CNCDO? _____anos/_____meses 

6. Atua em outra instituição de saúde? (   ) sim   (   ) não 

Carga Horária: ______________________ 

7. Há quanto tempo concluiu seu curso/graduação?  _______anos/_______meses 

9. Possui títulos de pós-graduação?     (  ) sim    (  ) não 

10. (  ) Stricto sensu     (  ) Lato sensu ________________________________________ 

11. Qual a área? _________________________________________________________ 

12. Faz plantões extras?   (   ) sim    (   ) não 

Eventualmente?   (   ) sim    (   ) não     Quantos por semana? ____________________ 

Plantões extras fixos? (   ) sim    (   ) não     Quantos por semana? __________________ 

13. Recebeu treinamento/capacitação nos últimos meses?   (   )sim      (   )não 

Em que? _______________________________________________________________ 

Quando? __________________  Carga Horária: _______________________ 

14. Faz algum acompanhamento psicológico?  (   ) sim     (   ) não 

15. Tem lazer? (   )sim    (   ) não 

De que tipo? ____________________________________________________________ 
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QUESTÕES CENTRAIS PARA ENTREVISTA: 

1-  Na sua opinião qual é a importância da entrevista familiar dentro dos passos 

da doação de órgãos? Que conhecimentos julga necessário ter para realizá-

la? 

2- Você faz ou fez alguma preparação emocional para realizar a entrevista 

familiar para doação de órgãos?  

3- Você poderia me contar uma entrevista realizada por você que considera 

marcante?[A PARTIR DO QUE DISSER EXPLORAR A 

SITUAÇÃO/EMOÇÃO] 

4- Como você lida com suas próprias emoções no ato da entrevista familiar? 

5- Na sua opinião, o que facilita e o que dificulta, sob o aspecto emocional, a 

realização da entrevista familiar? Justifique. 

6- Existe algum fator ou situação que torna para você a entrevista mais difícil? 

Que tipo de emoção você sente nesta situação? Como você lida com ela? 

7- Você acha necessário suporte emocional para os profissionais que fazem a 

entrevista familiar?Justifique. 

8- Esta entrevista o ajudou a perceber melhor suas emoções? Comente. 
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ANEXO 

Anexo I – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa  
 

 


