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 “Quanto mais alegre a alegria tanto mais pura a 
tristeza que nela adormece. Quanto mais profunda 
a tristeza, tanto mais clamante a alegria que nela 
descansa". 

(Martin Heidegger) 
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RESUMO 
 
 

 A morte é o inimigo que os vivos passam a vida tentando superar e derrotar para sempre sem 
ideia da consequência disso. Falar de morte não é um hábito entre as pessoas, muitas se 
sentem atemorizadas até mesmo em pronunciar a palavra morte. O profissional de saúde está 
sempre exposto à situação de enfrentamento da finitude humana que o remete a uma 
vulnerabilidade intrínseca diante da morte, embora o processo de morte faça parte do seu dia-
a-dia. Diante dessa problemática o objetivo é descrever e compreender os sentimentos dos 
profissionais de saúde frente à possibilidade de morte de seus familiares. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, descritiva, sobre a reação de profissionais de saúde ante a morte ou 
possibilidade de morte de seus familiares ou entes queridos, com uma abordagem 
fenomenológica. Os dados foram coletados através da entrevista aberta seguindo um roteiro, 
com enfermeiros e médicos de uma unidade de pronto Atendimento - UPA 24 horas, na 
cidade de Nova Iguaçu no Estado do Rio de Janeiro, seguindo as normas da resolução 196/96, 
após aprovação do comitê de ética da FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU no dia 01 de fevereiro de 2013, sob o parecer nº 
194.363, CAAE: 09152513.4.0000.5243. A análise foi realizada por categorização dos dados 
mediante as unidades de significado apreendidas do fenômeno em questão e interpretadas à 
luz do referencial de Martin Heidegger. O enfrentamento da morte é difícil e angustiante para 
quem a vivencia. A situação de vida/morte gera sofrimento nos profissionais de saúde, 
principalmente pelo caráter humano desse trabalho, em que o envolvimento afetivo com as 
pessoas assistidas é inevitável. É evidente a relutância em aceitar a morte como parte do 
processo vital, como verdade conhecida e irrefutável e não decorrente de falha do tratamento. 
Os enfermeiros e médicos apresentam comportamentos semelhantes quando se trata de uma 
pessoa querida com risco iminente de morte, alguns conseguem agir e prestar os primeiros 
socorros e outros não, devido ao estado emocional. Apresentam sentimentos de ansiedade, 
medo, angústia e impotência. Os profissionais necessitam ser cuidados por vivenciarem 
conflitos existenciais e dilemas morais com grande frequência em seu fazer, podendo 
comprometer sua saúde mental e física. As dificuldades individuais e coletivas, os 
sentimentos e as circunstâncias organizacionais e de aprendizagem que favorecem a ansiedade 
não devem ser ignoradas. É importante que se crie estratégias para a promoção da saúde 
psicoemocional no ambiente de trabalho desses enfermeiros e médicos, assim como dos 
demais profissionais da saúde que vivenciam a morte, oferecendo-lhes um momento para que 
possam discutir e expor seus sentimentos diante desse acontecimento irrefutável. 
 
Palavras Chave: Enfermagem, morte, profissionais de saúde, Heidegger. 
 



8 
 

ABSTRACT 
 
 

Death is the enemy that the living beings spend their lives trying to overcome and defeat 
forever with no idea of the consequences. Talk about death is not a habit among people, many 
feel frightened even to pronounce the word death. The healthcare professional is always 
exposed to the confront situation of human finitude, that refers to an intrinsic vulnerability of 
facing death, although the death process be part of his day by day. Facing this problem the 
goal is to describe and understand the health professional’s feelings facing the death 
probability of their relatives. This is a qualitative, descriptive, about the reaction of health 
professionals before the death possibility or the family members or loved ones with a 
phenomenological approach. The data were collected through open interviews following a 
script, with nurses and doctors in a Unit Ready Attendance - UPA 24 hours of Nova Iguaçu's 
city in the Rio de Janeiro State, following the guidelines of 196/96 Resolution, after the ethics 
committee approval of the FEDERAL FLUMINENSE UNIVERSITY MEDICINE 
COLLEGE / FM / UFF / HU on February 1, 2013, under the opinion No. 194 363, CAAE: 
09152513.4.0000.5243. The analysis was performed by data categorization upon the meaning 
units seized by the phenomenon in question and interpreted in light of the Martin Heidegger. 
The death confrontation is difficult and distressing for those who experience it. The situation 
of life / death causes suffering in health professionals, mainly by human character of this 
work, in which the emotional involvement with people assisted is inevitable. It's evident 
reluctance to accept death as part of life, as known and irrefutable fact and not due to 
treatment failure. The nurses and doctors have similar behavior when it comes to a loved one 
at risk of imminent death, some can act and provide first aid and some do not, due to the 
emotional state. Have feelings of anxiety, fear, anguish and helplessness. Professionals need 
to be cared when experiencing existential conflicts and moral dilemmas frequently in their 
doing that can compromise their mental and physical health. The individual difficulties and 
collective feelings and circumstances and organizational learning that foster anxiety should 
not be ignored. It is important to create strategies for mental health promotion in the 
workplace these nurses and doctors, as well as other health professionals who experience 
death, offering them a moment so that they can discuss and express their feelings on this 
irrefutable event. 
 
Keywords: Nursing, death, health professionals, Heidegger 
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RÉSUMÉ 
 
 

 La mort est l'ennemi de la vie que les humains passent leur vie à essayer de surmonter et 
vaincre à jamais avec aucune idée du résultat. Parler sur la mort n'est pas une habitude chez 
les gens, beaucoup se sentent effrayés même à prononcer le mot mort. Le professionnel de la 
santé est toujours exposé à la situation de confronter la finitude humaine, qui fait référence à 
une vulnérabilité intrinsèque en face de la mort, bien que le processus de la mort fasse partie 
de sa vie quotidienne. Face à ce problème, l'objectif est de décrire et de comprendre les 
sentiments des professionnels de la santé face à la possibilité de la mort de leurs proches. Il 
s'agit d'une qualitative, descriptive, de la réaction des professionnels de la santé avant la 
possibilité de la mort ou la mort de membres de votre famille ou des proches avec une 
approche phénoménologique. Les données ont été recueillies au moyen d'entrevues ouvertes à 
la suite d'un script, avec les infirmières et les médecins dans une Unité Présence Prêt - UPA 
24 heures dans la ville de Nova Iguaçu dans l'Etat de Rio de Janeiro, selon les directives de la 
Résolution 196/96, après approbation le comité d'éthique du Collège fédéral de médecin de 
L’UNIVERSITÉ FEDERALE FLUMINENSE / FM / UFF / HU sur Février 1 2013, en vertu 
de l'avis n ° 194 363 CAAE: 09152513.4.0000.5243. L'analyse a été réalisée par la 
catégorisation des données sur les unités de sens saisis du phénomène en question et 
interprétée à la lumière de Martin Heidegger. La confrontation avec la mort est difficile et 
pénible pour ceux qui l'éprouvent. La situation de la vie / la mort provoque des souffrances 
chez les professionnels de la santé, principalement pour le caractère humain de ce travail, 
dans lequel l'implication émotionnelle avec personnes aidées est inévitable. Il y a une évidente 
la réticence à accepter la mort comme fait partie de la vie, comme un fait connu et irréfutables 
et non en raison de l'échec du traitement. Les infirmières et les médecins ont un 
comportement similaire quand il s'agit d'un être cher en danger de mort imminente, certains 
peuvent agir et de donner les premiers soins et d'autres pas en raison de l'état émotionnel. 
Avoir des sentiments d'anxiété, de peur, d'angoisse et d'impuissance. Les professionnels ont 
besoin d'être soignés par l'expérience de conflits existentiels et les dilemmes moraux souvent 
dans leur pratique et peuvent compromettre votre santé mentale et physique. Les difficultés 
individuelles et les sentiments collectifs et les circonstances et l'apprentissage organisationnel 
qui favorisent l'anxiété ne doit pas être ignorée. Il est important de créer des stratégies de 
promotion de la santé  mentale dans en milieu de travail de ces infirmières et les médecins, 
ainsi que d'autres professionnels de la santé qui subissent la mort, en leur offrant un moment 
afin qu'ils puissent discuter et d'exprimer leurs sentiments sur cet événement irréfutable. 
 
Mots-clés: soins infirmiers, la mort, les professionnels de la santé, Heidegger



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
Gráfico 1 – Percentual da idade dos sujeitos entrevistados por faixa etária, p. 34 

Gráfico 2 – Estimativa mundial de câncer para o ano de 2030, p. 39 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE TABELA 
 
 
Tabela 1 – Estimativa de novos casos e de morte por câncer, p. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS 
 
 
BQLT   Bronquiolite 

CEP   Comitê de Ética em Pesquisa 

EAP   Edema Agudo de Pulmão 

HPV   Human Papiloma Vírus ( papiloma vírus humano) 

INCA   Instituto Nacional do Câncer 

OMS   Organização Mundial de Saúde 

PCR   Parada Cardiorrespiratória 

PNM   Pneumonia 

PSA   Prostate Specific Antigen (Antígino prostático específico) 

SAMU   Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

SUS   Sistema Único de Saúde 

TCE   Traumatismo Crânio Encefálico 

UPA   Unidade de Pronto Atendimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 
 
 

CAPÍTULO I, p. 15 

1. INTRODUÇÃO, p. 16 

1.1 Objeto de estudo, p. 17 

1.2 Questões norteadoras, p. 18 

1.3 Objetivo, p. 18 

1.4 Justificativa, p. 18 

CAPÍTULO II, p. 20 

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO, p. 21 

2.1 O profissional de saúde e a questão da finitude, p. 21 

2.2 A ética no processo de finitude, p.23 

2.3 O referencial Hedeggeriano, p. 24 

2.3.1 Vida e obra de Martin Heidegger, p. 25 

CAPÍTULO III, p. 27 

3. METODOLOGIA, p. 28 

3.1 Aspectos éticos da pesquisa, p. 29 

3.2 Cenário e sujeitos da pesquisa, p. 30 

3.3 Técnica de pesquisa, p. 31 

CAPÍTULO IV, p. 32 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO, p. 33 

4.1 Caracterização do sujeito, p. 33 

4.2 A morte como fenômeno que se recusa a ser naturalizado, p. 35 

4.2.1 Medo, angústia e inautenticidade: Atitudes diante da possibilidade da morte, p. 35 

4.3 O panorama da morbidades, p. 37 

4.3.1 Câncer: Um desafio que ainda convivemos, p. 40 

4.4 A dificuldade de aceitar que somos Ser-para-morte, p. 43 

4.4.1 O contato com o ser do Dasein através da dor, p. 47 

CAPÍTULO V, p. 49 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS, p. 50 

6. OBRAS CITADAS, p. 53 

7. OBRAS CONSULTADAS, p. 57 

8. APÊNDICE, p. 58 

8.1. Termo de consentimento livre e esclarecido, p. 58 



 
 
8.2. Roteiro de Entrevista, p. 60 

9 ANEXOS, p. 61 

9.1. Termo consubstanciado, p. 61 

9.2. Declaração da Secretaria de Saúde do Estado-RJ, p. 63 

9.3. Declaração do Diretor da UPA, p. 64 

9.4. Declaração da Enfermeira chefe da UPA, p.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘A certeza “meramente” empírica da ocorrência 

do deixar de viver não decide em nada na certeza 

da morte’. 

(Martin Heidegger) 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Falar de morte não é um hábito comum entre as pessoas, muitas se sentem 

atemorizadas até mesmo em pronunciar a palavra, usam outras formas de expressão, como 

“partiu dessa para melhor, descansou, fechou o paletó” entre outras, quando querem se referir  

a finitude do ser humano. A verdade é que começamos a morrer desde o dia em que ao mundo 

chegamos, ou seja, a partir do nascimento começa um ciclo que denominamos ciclo de vida, 

podendo este ser longínquo ou curto, mas que termina com a morte, sendo esta de forma 

natural ou provocada, aquela causada por agentes externos. “A morte não vem de fora, mas se 

processo dentro da vida como perda progressiva da força vital” (BOFF, 1999). 

O que significa a morte?  

Meltzer (1984 apud KOVÁCS, 2008; p. 29) diz que a morte é o inimigo que os vivos 

passam a vida tentando superar e derrotar para sempre sem ideia da consequência disso. Para 

Boff, (1999) significa o termino de uma caminhada por esse mundo, cuja função é de fazer 

cair todas as barreiras libertando assim a alma, pois é na morte que se dá o verdadeiro 

nascimento do ser humano. Heidegger considera a morte como algo que dá sentido à vida, 

enquanto que para Sartre a consciência da morte retira todo significado à vida, pois a morte é 

a certeza de que um nada total nos espera. (ARANHA, 1993 cap.35). A morte coloca limites a 

nossa razão, consciência e a nossa capacidade de apreensão e percepção, enfim, à nossa 

perspectiva de vida (KOVÁCS, 2008; p.114). Como podemos perceber não há uma definição 

específica para a morte, cada ser a defini conforme seus princípios e concepções  seja, 

religiosa, cultural ou social. 

Durante muitos séculos a morte foi vista com naturalidade, onde familiares e amigos 

se reuniam para despedir do moribundo, crianças conviviam com essa realidade e a pessoa em 

processo de finitude morria cercado de atenção dos familiares em um ambiente doméstico. 

(ARANHA, 1993 cap.35). Os cemitérios eram construídos na parte central das cidades 

próximo a praças públicas onde as pessoas festejavam e transitavam livremente, sem receio, 
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como se os mortos participassem de toda a vida social da cidade, não eram considerados 

inoportunos (COMBINATO & QUEIROZ 2006 p. 210 ).  

 Entretanto, com o passar dos tempos os rituais da morte dentro do ambiente familiar 

foram ficando cada vez mais escassos e com isso, a morte que antes ocorria de forma natural 

junta a família passou a ser solitária, num local sombrio, de muita dor e sofrimento a qual 

chamamos de hospital. Onde muitas vezes a morte ocorre sem que os seres presentes neste 

local percebam, sejam eles funcionários ou outros pacientes.  

Sabemos que iremos morrer, então por que tanto temor da morte?  

 Assim como o nascer, a morte faz parte do processo de vida do ser humano, no 

entanto nós humanos lutamos contra nossa finitude, nos recusamos a aceitar esse processo 

natural do ponto de vista biológico. Essa não aceitação do processo natural da vida do ser 

humano fica evidente nos avanços tecnológico na saúde, e com isso a assistência de saúde tem 

sido em torno da busca incansável para se manter a vida a todo custo, sendo essa uma forma 

que o homem encontrou para protelar a morte. Tenta-se vencê-la a qualquer custo e, quando 

tal êxito não é atingido, ela é escondida e negada (Ibid, .210 ). 

Por outro lado as pessoas não querem mais ter trabalho com seu ente querido 

moribundo dentro de casa, não se sentem preparadas para lidar com essa situação, talvez por 

remeter na morte do outro a sua própria morte ou pela vida frenética imposta pela sociedade 

contemporânea na qual não se tem mais tempo nem para cuidar de si. Enfim, a morte passou a 

ser sinônimo de fracasso, impotência e vergonha (Ibid., p.210). 

 
 
1.1 Objeto de estudo 

 
 
Como técnica de enfermagem vivenciei uma situação a qual precisava agir para salvar 

uma vida, vida essa de um ser com apenas quatro meses de nascido, meu sobrinho, que por 

excesso de secreção brônquica e déficit do reflexo da tosse devido a idade, apresentou asfixia. 

Quando o colocaram em meus braços implorando que tomasse alguma atitude, me desesperei 

vendo-lhe cianótico com olhos arregalados e brilhantes. A emoção foi mais forte que a razão, 

criando um bloqueio por alguns instantes, impedindo-me de tomar as atitudes necessárias, 

somente quando alguém gritou para eu fazer uma respiração boca-boca é que tomei ciência de 

que eu era naquele momento a única pessoa com conhecimentos suficiente para salvar aquela 

criança que tanto amava.  
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Entretanto essa experiência, quando ainda não havia entrado na faculdade, outra já 

cursando o primeiro período e relatos de colegas de profissão que assim como eu, 

vivenciaram situação em que algum familiar estava em risco de vida, motivou-me a pesquisar 

a reação dos profissionais de saúde ante a possibilidade de morte de seus familiares ou 

entes queridos. Pois apesar de estarem sempre em contato com a morte em seu ambiente de 

trabalho estudos mostram que esses profissionais não estão preparados para lidar com essa 

situação, repercutindo assim em suas atitudes. 

 

1.2 Questões norteadoras. 
 
 

Considerando que o profissional da saúde vivência o processo da morte e do morrer 

todo o tempo no exercício da sua profissão surge as seguintes questões: 

1. Qual a atitude do profissional da saúde quando a pessoa em processo de finitude é 

alguém muito próximo de si? 

2. Como reagem em uma situação de risco de vida iminente do seu ente querido? 

3. Que fatores influenciaram na atitude e reação? 

 
 
1.3 Objetivo 
 
 

Compreender os sentimentos dos profissionais de saúde frente à possibilidade de 

morte de seus familiares ou entes queridos. 

Descrever os sentimentos dos profissionais de saúde frente à possibilidade de morte de 

seus familiares ou entes queridos. 

 

 
 

1.4 Justificativa 
 
 

Estudos mostram que os profissionais da saúde não conseguem lidar com o processo 

de morte e morrer sem dificuldade, pois durante a sua formação pouco se discute esse assunto, 

geralmente seu primeiro contato com a morte acontece na disciplina de anatomia ainda na 

fase inicial da graduação sem que estes tenha se quer uma discussão sobre o tema. “A morte e 

morrer são constitutivos da vida e certamente carecem de estudos no que se refere ao processo 
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de formação do enfermeiro uma vez que ele irá cuidar da pessoa na vida, na iminência de 

morte e na morte” (PINHO E BARBOSA, 2010, p.108) 

Todos os artigos lidos que abordam a temática da atitude do profissional da saúde 

frente à finitude, remetem a atitude destes ao processo de morte de seu paciente, uma pessoa a 

qual não tem vínculo afetivo de longa data, sendo assim de suma importância este estudo, 

tanto para o processo educativo quanto para a pesquisa visto que há uma carência de estudos 

que remete a atitude do profissional da saúde frente a um ente querido em risco de vida.   
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O ente em que alguma coisa está pendente tem o 

modo de ser do que esta à mão”. 

(Martin Heidegger) 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

Pensar a morte remete-nos à reflexão do seu poder maior a vida, não há nada que se 

possa fazer para combatê-la, sua compreensão é difícil, porém se torna menos doloroso 

conviver com sua existências se passarmos a refletir e discuti-la como parte integrante do 

processo  natural da  vida. Todavia já nascemos com a certeza de que iremos morrer, fato 

irrefutável, só não sabemos precisar quando, por tanto “é fundamental que numa sociedade 

que considera o tema tabu se possa conversar a respeito da morte, lidar com preconceitos, 

possibilitando o exercício da comunicação efetiva” (KOVACS, 2010, p. 423) 

Pois de acordo com Boff (1999), “A morte não vem no fim da vida. Começará no seu 

primeiro momento. Vamos morrendo, lentamente, até acabar de morrer”. Sendo assim, temos 

que trabalhar a aceitação da morte desde a infância para que tornem adultos capazes de vencer 

esse medo de falar da morte como se essa fosse algo completamente desconhecido, e não é, 

nascemos programados para morrer.   

O Profissional da saúde deve ter em mente que a “[...] A aceitação da mortalidade da 

vida nos faz entender de forma diferente a saúde e a doença” (Boff, 1999). Essa compreensão 

é importante para que possam ter um olhar holístico no cuidado prestado ao seu cliente e no 

cuidado de si. 

 
 
2.1 O profissional de saúde e a questão da finitude 
 
 

O profissional da saúde está sempre exposto a situação de enfrentamento da finitude 

humana, que o remete a uma vulnerabilidade intrínseca diante da morte. Embora o processo 

de morte faça parte do seu dia a dia, não estão preparados para lidar com esse momento, 

remetendo-lhes a sentimentos de culpa e incapacidade. Sendo assim, emerge como 

mecanismo de defesa, uma “armadura protetora” que se manifesta pela insensibilidade e 
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frieza diante da morte, levando-o a atuar de forma mecanicista. Shimizu (2007, p. 260) diz 

que os mecanismos de defesa são processados pelo ego, cuja função é o de rejeitar através da 

negação, a vivência e o conhecimento de situações ansiogênicas. Por tanto, quanto mais 

imaturo e menos desenvolvido estiver o ego, mais primitivas e carregadas de magia serão as 

defesas. E quanto mais evoluído estiver o ego, defesas novas e mais organizadas serão 

utilizadas, tais como a repressão, a racionalização e a sublimação. 

Relutam à morte, por em sua formação ela não ser discutida profundamente, tendo 

como consequência profissionais inaptos  a oferecer um cuidado  abrangente ao ser humano 

em processo de finitude,  pois foram formados  para  manter a vida a todo custo.  

Santos e Bueno (2011, p. 273) constatou que: 
 
 
Essa dificuldade em se lidar com a Morte tem ocasionado uma gama de problemas 
que atinge diretamente o sistema de saúde público e privado do país, especialmente 
em virtude do adoecimento de seus profissionais. Adoecimento este, decorrente do 
desgaste emocional, [...] obtendo uma modificação do cuidar, produzindo na saúde, 
enfermeiros frios e indiferentes.  
 
 

Havendo necessidade de uma educação efetiva e continuada que discuta a morte em 

toda a sua significância de forma abrangente, não apenas as causas mortis e o cuidado com o 

corpo pós morte como tem sido  ensinado durante a formação dos profissionais da saúde, em 

especial a enfermagem . 
 
 
O processo de formação, necessariamente, deve contribuir para o desenvolvimento 
de competências e habilidades específicas relacionadas com o cuidado em fim de 
vida. Ele deve considerar a compreensão da morte como evento da vida, parte 
integrante dela e não como algo que deva ser combatido não importa em que 
condições (REGO e PALÁCIOS. 2006, p.1758) 
 
 

Sendo assim a educação efetiva é fundamental para a humanização desses 

profissionais frente ao fim da vida, além de contribuir para amenizar os danos psíquicos nos 

mesmos, mantendo-os mentalmente sãos. 

Os profissionais da saúde vivenciam uma “guerra” em seu íntimo evidenciada nos 

conflitos da necessidade de manter a pessoa viva, para tal lançam mão dos modernos aparatos 

tecnológicos e ao mesmo tempo proporcioná-la uma morte digna e tranquila. “Os 

enfermeiros, profissionais cuja presença se faz de maneira ainda mais constante no cuidado 

junto a pessoas que vivenciam a sua finitude, experimentam de maneira potencializada esses 

sentimentos conflitantes” (BELLATO, 2007).  
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Bellato (et al 2007) diz que  “o despreparo do  profissional pode favorecer a fuga de 

uma situação de confronto com seus próprios medos e angustia.” Apesar de fazerem  parte da  

única espécie que tem  consciência de que todo ser vivos morre, lutam incansavelmente contra 

essa realidade, uma busca inconsciente da vida eterna evidenciada pela negação da morte, 

dessa forma a finitude se apresenta  como uma fronteira para o único ser que tem consciência 

de seu próprio fim, o homem. 

 
 

2.2 A ética no processo de finitude. 
 
 

Ética está ligada a princípios e valores, é o que nos orienta, nos situa na sociedade, ou 

seja, é o caráter. Boff (2004, p. 37) diz que “uma pessoa é ética quando se orienta por 

princípios e convicções sendo assim, dizemos que ela tem caráter e uma boa índole”. Os 

princípios e valores são adquiridos de acordo com meio em que o ser está inserido na 

sociedade, assim, podemos dizer que a ação ética sofre influência social, econômica e 

psicológica.   

Portanto: 
 
 
O dilema ético de como cuidar de quem se encontra na iminência da morte exige 
muito mais do que conhecimentos acerca da doença ou mesmo das características de 
um paciente em fase terminal. O agir ético nesse tipo de situação envolve uma 
espécie de consciência que só pode ser desenvolvida quando sentimos a essência, a 
individualidade do paciente ( SOUZA, 2005, p.734). 
 
 

É necessário compreender o sujeito como um todo, respeitar seus princípios e valores. 

Muitas vezes a pessoa em iminência de morte é tolhida de seus direitos de expressar e decidir 

sobre si, é vista como ser passivo a mercê dos cuidados de estranhos que decidem o que será 

feito ou não sem mesmo ouvir seus anseios, suas angustias, medos ou simplesmente saber 

como gostaria de ser cuidada. Concordo com Souza (2005, p.732) que “para lidar com o 

paciente terminal, é de fundamental importância o olhar voltado para a pessoa; visando, 

primordialmente, o bem-estar, nos momentos que lhe restam”.  

O cuidado depende da concepção ética de cada um, entretanto na hora de cuidar é 

necessário se colocar no lugar do outro. Para Boff (1999, p.) “Cuidar do outro é zelar para que 

esta dialogação, esta ação de diálogo eu-tu, seja libertadora, sinergética e construtora de 

aliança perene de paz e de amorização.” 
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O cuidar do outro em situação de vulnerabilidade leva o profissional da saúde a refletir 

sobre a própria vida, quando este se coloca na situação do seu paciente, por alguns instantes 

toda sua vida passa feito um filme em sua mente, principalmente em situações que culminam 

na morte. 

Schramm (2002, p.18) refere à dicotomia vida e morte “como as duas faces 

inseparáveis da existência humana, durante a qual vida e morte são mediadas pelas situações 

de finitude chamadas vulnerabilidade”. Vulnerabilidade é descrita por Zuben (2006, p.442) 

”como uma categoria existênciária essencial para a compreensão do ser humano, à medida 

que exprime a própria finitude da condição humana”. Neste sentido, vulnerabilidade pode ser 

remetida a sofrimento, sofrimento este, incutido no dilema finitude, morte. Esta fica mais 

intensificada quando o profissional da saúde vivenciou perdas de um ente querido, 

principalmente se recente, remetendo-lhe a essa experiência dolorosa a cada morte que 

presencia. 

 
 
2.3 O referencial Hedeggeriano 
 
 

Heidegger é um filósofo alemão considerado existencialista, apesar de negar essa 

condição. Em Ser e Tempo uma de suas maiores obras de repercussão se não a maior, diz que 

o homem é um ser para a morte, e de fato somos, já nascemos morrendo. 

 Para ele ao ver alguém morrer (sofrer a perda) apenas presenciamos o fato não 

vivemos a morte em si, pois em termos ontológicos, o ser não mais pre-sente é que de fato 

sofreu a perda, desta forma no processo de morte de seu paciente o profissional da saúde 

apenas esta junto do ser, não passa pela experiência de morrer.  Vivenciam o que Heidegger 

denomina de “perda experimentada pelos que ficam” (§ 47. p.19). 

  A morte é a passagem do “modo de ser da presença (a vida) para o modo de não-ser-

mais-presente” (morte), neste instante o ente  torna-se meramente um ser. No entanto o ser 

destituído de pré-sença não é meramente um cadáver, pois, em alguns aspectos a 

“compreensão se orienta pela ideia da vida”. E ainda, este ser se faz presente (estar com) nos 

cultos e homenagens (funeral) feitas pelos que ficaram para trás como forma de reverência, 

momento a qual estão todos juntos (§ 47, p.18). “O morrer não é um dado, mas um fenômeno 

existencial à ser compreendido [...]” (§47, p.20). 

A morte é um fenômeno da vida, entretanto, vida deve ser entendida com um modo de 

ser a qual pertence um ser-no-mundo (§ 49, p.28). Portanto, é de suma importância que ao 
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cuidar do outro enquanto profissionais tenhamos essa consciência, pois nesse sentido a morte 

pode ocorrer em vida, não se dando exatamente pelo designo da cessação das funções vitais 

compreendida como morte biológica.  

 Heidegger define como ser autêntico e ser inautêntico. O ser inautêntico é aquele que 

parece compreender o fato, ele age como se a morte não fizesse parte do ciclo vital, como se 

fosse algo a parte, ou seja, nega a existência da mesma. Enquanto que o ser autêntico atinge 

seu âmago mais profundo, sendo capaz de compreender e aceitar que o homem é um ser para 

a morte.  

A angústia gerada por não sabermos lidar com a perda pode nos remeter a negação da 

morte impedindo-nos de sermos um ser completo e consequentemente influenciando na 

atitude dos que trabalham na saúde, principalmente dos enfermeiros que tem um contato mais 

próximo com seu paciente.  Heidegger diz que a “angustia leva o homem a um sentimento de 

estranheza radical [...] fazendo-o sentir completamente desprovido e desvalido”. No entanto 

não sabemos explicara causa da angustia, não sabemos dizer exatamente o que gerou esse 

sentimento a “angustia jamais seria provocado por alguma coisa existente determinada ou 

determinável” (HEIDEGGER, 2005 p. 8). 

 
 
2.3.1 Vida e obra de Martin Heidegger 
 
 

Heidegger nasceu na pequena cidade católica de Messkirch no interior da Alemanha. 

Estudou em Constança depois em Friburgo até 1909, onde se tornou um excelente aluno de 

grego, latim e francês, interessando-se pela leitura de Brentano e dos filósofos gregos. 

 Neste mesmo Ingressou na Universidade de Friburgo e iniciou o curso de teologia. 

Inicialmente queria ser padre. Continuou seus estudos sobre Aristóteles, e iniciou as primeiras 

leituras de Husserl, que o levariam ao método fenomenológico. Interessou-se também pela 

filosofia de Maurice Blondel, pelo pensamento de Kierkegaard, aprofundou seus 

conhecimentos da Escolástica e dos místicos medievais [Mestre Ekhart]. Após cursar quatro 

semestre de Teologia, abandona os estudos teológicos para se dedicar inteiramente a 

Filosofia. 

 Influenciado pelo filósofo Heinrich Rickert, Heidegger estudou as obras de Hegel, 

Schelling, Kierkegaard e Nietzsche, Kant, Dostoievsky, Rilke, Trakl, e começou a redigir 

textos que resultariam em obras posteriores. 
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Sua tese de doutorado em Filosofia da origem um pequeno texto intitulado A Doutrina 

do juízo no Psicologismo, contribuição crítico-positiva à Lógica, nítida influência 

das investigações lógicas de Husserl e refutação do psicologismo que reduz a lógica ao 

psíquico, publicado em 1914. Antes disso publica Novas Indagações sobre Lógica e O 

Problema da Realidade na Filosofia Moderna. 

Em 1915 Heidegger torna-se livre-docente na Universidade de Freiburg e Com a aula 

sobre O Conceito de Tempo nas ciências históricas habilitou-se para o magistério na 

Universidade de Freiburg, e publicou A Doutrina das Categorias e da Significação de Duns 

Escoto em 1916. 

Casa-se em 1917 com uma de suas alunas filha de militar, sua esposa sempre foi 

companheira e sempre o apoiou em sua carreira. Posteriormente assume uma cátedra de 

filosofia na universidade de Marburg ao lado de Hussel.  Ainda moço e agora colega de 

Husserl, Heidegger leva o movimento fenomenológico mais longe dentro do espírito de seu 

antigo mestre. Em 1927 pública uma das mais importantes e conhecida obra sua Ser e Tempo, 

a qual dedicou a Hussel, entretanto seu mestre se decepciona com a obra e fica entristecido 

com um de seus melhores alunos se não o melhor. Com Ser e Tempo tornou-se o mais famoso 

representante do existencialismo 

Além dos livros já citados publicou A Doutrina das Categorias e da Significação em 

Duns Scoto; O Conceito de Tempo na Ciência da História; Que é Metafísica?; Da Essência do 

Fundamento; Kant e o Problema da Metafísica; Hölderlin e a Essência da Poesia; A Doutrina 

de Platão sobre a Verdade; Da Essência da Verdade; A Carta sobre o Humanismo; Caminhos 

Interrompidos ou Caminhos de Floresta; Introdução à Metafísica; Da Experiência de Pensar; 

O Que é Isto, a Filosofia?; Da Pergunta sobre o Ser; O Princípio da Razão; Identidade e 

Diferença; A Caminho da Linguagem; Língua e Pátria; Nietzsche; A Pergunta sobre a Coisa; 

Tese de Kant sobre o Ser; Marcas do Caminho; Sobre o Assunto Pensamento; Fenomenologia 

e Teologia e Heráclito. 

Heidegger torna-se o primeiro reitor nacional-socialista da Universidade de Freiburg e 

no momento da posse discursou sobre A Autoafirmação da Universidade Alemã; dando boas-

vindas o advento do nazismo. Mas renunciou ao cargo após dez meses por discordar do 

regime. Heidegger faleceu em 26 de maio de 1976 na cidade Freiburg. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Toda verdade é relativa ao ser da presença à 
medida que em seu modo ser possui 
essencialmente o caráter de presença”. 

(Martin Heidegger) 
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3 METODOLOGIA 
 
 

O indivíduo após seu nascimento passa sua vida descobrindo novas formas e caminhos 

a seguir, sempre procurando se aprimorar. A enfermagem é uma profissão relativamente nova, 

e em como qualquer outra profissão os profissionais necessitam de conhecimentos teóricos 

para se desenvolverem, é nesse intuito que a pesquisa em enfermagem emerge como algo 

fundamental para o acréscimo do conhecimento, e aprimoramento da profissão.  

Minayo (2000, p.16) define método como sendo o conjunto de técnicas que 

possibilitam a construção da realidade, devendo dispor de um instrumento claro, coerente, 

elaborado, capaz de encaminhar os impasses teóricos para o desafio da prática. 

Polit e Hungler (1995, p.12) dizem que: Por meio de métodos científicos, os 

pesquisadores lutam para solução de problemas, para dar sentido à experiência humana, para 

compreender a regularidade dos fenômenos e para prever circunstâncias futuras. 

 Essa pesquisa é por natureza aplicada, e de acordo com Silva e Menezes (2001, p.20) 

“objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas 

específicos. Envolve verdades e interesses locais.”   

 Possui uma abordagem qualitativa e segundo Polit e Hungler, 1995:  
 
 
A pesquisa qualitativa costuma ser descrita como holística (preocupada com os 
indivíduos e seu ambiente, em todas as suas complexidades) e naturalista (sem 
qualquer limitação ou controle impostos ao pesquisador). Esse tipo de pesquisa 
baseia-se na premissa de que os conhecimentos sobre os indivíduos só são possíveis 
com a descrição da experiência humana, tal como ela é definida por seus próprios 
atores. 

 
 

Para Triviños (1992, p. 117), a pesquisa qualitativa em geral possui dois enfoques, e 

um deles seria o enfoque subjetivista-compreensivista, com suporte nas ideias de 

Schleiermacher, Weber, Dilthey e também em Jaspers, Heidegger, Marcel, Husserl e Sartre, 

que privilegiam os aspectos consciênciais, subjetivos dos atores. 
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 Quanto os objetivos a pesquisa é descritiva. Leopard (2001, p. 139) afirma que a 

pesquisa descritiva: “São estudos caracterizados pela necessidade de se explorar uma situação 

não conhecida, da qual se tem necessidade de maiores informações. Explorar uma realidade 

significa identificar suas características, sua mudança ou sua regularidade.” Para Santos 

(Apud, Leopard, 2001), “a pesquisa descritiva é um levantamento das características 

conhecidas ou componentes do fato fenômeno ou problema. [...] Portanto, o estudo descritivo 

pretende descrever com exatidão os fatos ou fenômenos de determinada realidade [...]” 

 Em relação aos procedimentos técnicos é uma pesquisa não experimental. Polit e 

Hungler (1995, p.118) determinam que existem várias razões para realizar uma pesquisa não 

experimental, o que compreende situações em que a variável de pesquisa não é manipulável e 

está fora do controle dos pesquisadores, ou uma situação em que não seria ético manipular 

essas variáveis. Ainda segundo Polit e Hungler (1995, p.121), a pesquisa não-experimental 

tende a ser bastante realista, sendo capaz de ampliar nossa compreensão do que é o mundo 

que nos cerca. 

O método escolhido é a fenomenologia, que “é uma filosofia que substitui as 

essências na existência e não pensa que se possa compreender o homem e o mundo de outra 

forma senão a partir de sua facticidade” (TRIVIÑOS, 1992, p. 43). “ [...] os fenomenológico-

qualitativos, ressalta a ideia de que o comportamento humano, muitas vezes tem mais 

significados do que os fatos pelos quais ele se manifesta” . 
 
 
A indagação fenomenológica envolve, normalmente, quatro etapas básicas: 
suspensão, a intuição, a análise e a descrição. O colocar-se entre parênteses refere-
se ao processo de identificação e manutenção em suspensão de todas as crenças e 
opiniões preconcebidas que alguém possa ter sobre o fenômeno investigado. O 
pesquisador isola, coloca entre parênteses o mundo e todos os pressupostos, numa 
tentativa de confrontar os dados em sua forma pura. A intuição ocorre quando o 
pesquisador permanece aberto aos significados atribuídos ao fenômeno por aqueles 
que o tenham vivenciado. Pesquisadores fenomenológicos passam, então, à etapa de 
análise (i.e., codificação, categorização e compreensão dos significados essenciais 
do fenômeno). Finalmente, ocorre a etapa descritiva, quando o pesquisador chega ao 
entendimento e à definição do fenômeno. (POLIT E HUNGLER, 1995 p. 272) 
 
 

3.1 Aspectos éticos da pesquisa  
 
 

O estudo se realizará pelo protocolo de pesquisa, submetido ao comitê de ética do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, localizado na cidade de Niterói no estado do Rio de 

Janeiro, em complemento os sujeitos da pesquisa serão esclarecidos sobre a mesma e 
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orientados a assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, seguindo as diretrizes da 

Resolução 196/96 do conselho Nacional de Saúde. 
 
 
Esta Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades os quatro 
referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, 
entre outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade 
científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado (CNS, resolução 196/96). 
 
 

Com esta resolução surgiu os comitês de éticas em pesquisa (CEP), que seguindo as 

diretrizes 196/96 avaliam os projetos de pesquisa fazendo uma articulação nacional.   Desde 

então “as pesquisas cientificas têm se multiplicado e avançado vertiginosamente no Brasil, 

tornando cada vez mais importante o papel da ética e dos CEP em todas as áreas do 

conhecimento, no intuito de resguardar os direitos e a autonomia dos sujeitos das pesquisas”   

( BARBOSA et al, pag. 525).  

 
 
3.2 Cenário e sujeitos da pesquisa 
 
 

O presente estudo pretende efetivar como cenário a Unidade de Pronto Atendimento/ 

UPA 11, localizado na Av. Abílio Augusto Távora, 1600 - Bairro Cabuçu, cidade de Nova 

Iguaçu, Estado do Rio de janeiro, Brasil. Lançadas como parte da Política Nacional de 

Urgência e Emergência (BRASIL, 2003) as Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h são 

estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as portas de 

urgência hospitalares, onde em conjunto com estas compõe uma rede organizada de Atenção 

às Urgências. São integrantes do componente pré-hospitalar fixo e devem ser implantadas em 

locais estratégicos para a configuração das redes de atenção à urgência, com acolhimento e 

classificação de risco em todas as unidades, em conformidade com a Política Nacional de 

Atenção às Urgências. A estratégia de atendimento está diretamente relacionada ao trabalho 

do Serviço Móvel de Urgência – SAMU que organiza o fluxo de atendimento e encaminha o 

paciente ao serviço de saúde adequado à situação, assim, ajudam a desafogar os prontos-

socorros, ampliando e melhorando o acesso dos brasileiros aos serviços de urgência no 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

A unidade de saúde mencionado acima foi escolhida devido a minha vivência como 

Acadêmica Bolsista de enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Este 

estágio extracurricular é realizado nesta instituição proporcionando-me um conhecimento 

maior da instituição e dos sujeitos que a compõem. Por tanto os sujeitos de pesquisa serão 
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profissionais da saúde com nível superior de ensino na área da enfermagem e medicina, que 

trabalham na Unidade de Pronto Atendimento - UPA11. A coleta de dados iniciará após 

aprovação deste projeto pelo comitê de ética pautando-se na resolução 196/96. 

Utilizamos como critérios de inclusão ser profissional da saúde, ter ensino superior em 

enfermagem ou medicina e exercer a função na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 

Cabuçu) onde será realizada pesquisa. Excluindo-se os sujeitos que não vivenciaram o 

processo de finitude de um ente querido, bem como, os com ensino superior em enfermagem 

ou medicina que trabalham na unidade onde será feita a pesquisa exercendo outra função. 

 
 
3.3 Técnica de pesquisa 
 
 

A técnica de coleta de dados será a entrevista aberta  
 
 
A entrevista aberta é o instrumento da análise da enunciação que se apoia na 
dinâmica da entrevista e nas figuras de retórica como a metáfora, o paradoxo 
facilitam a interpretação e a compreensão. A produção das palavras é espontânea 
porém existe constrangimento devido a situação de se estar sendo entrevistado 
(PAULILO, 1999, p. 144). 
 
 

Gil (2008, p. 109) define entrevista como a “técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos 

dados que interessam a investigação [...] é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das 

pessoas busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação”. 

Como instrumento será utilizado à entrevista não estruturada, visando o auto-relato 

focado no método história de vida. 

“Os métodos de auto-relato não estruturado oferecem ao pesquisador certa 

flexibilidade na coleta de informações sobre os sujeitos da pesquisa. [...] tendem a ser como 

conversas, por natureza.” (POLIT E HUNGLER 1995, p. 167) 

 “São auto-revelações narrativas sobre experiências de vida. Com esse método o 

pesquisador solicita aos respondentes que forneçam, em uma sequência cronológica, suas 

ideias e experiências quanto a algum tema seja oralmente ou por escrito.” (POLIT E 

HUNGLER 1995, p. 167) 

A análise será realizada por meio da categorização dos dados mediante as unidades de 

significado apreendidas do fenômeno em questão e interpretadas à luz do referencial de 

Martin Heidegger. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Enquanto fim da presença a morte é a 
possibilidade mais própria, irremissível, certa e, 
como tal indeterminada e insuperável da pre-
sença”. 

(Martin Heidegger) 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 
 
 
4.1 Caracterização dos sujeitos 
 
 

Participaram da pesquisa 32 sujeitos sendo Enfermeiros 64,5% (N=21) e Médicos 

34,5% (N=11), do qual 64,5% (N=21) eram do sexo feminino e 34,5% (N=11) do sexo 

masculino. 

Em relação à profissão houve uma predominância do sexo feminino em ambas. Apesar 

de o cuidado ser relativo a homens e mulheres a divisão de tarefas levou a uma construção 

social na qual as atividades que envolvem sensibilidade, afetuosidade e carinho são 

consideradas feminina, havendo assim uma predominância do sexo feminino nas profissões 

que exigem esses quesitos, principalmente na enfermagem que é considerada uma profissão 

feminina, entretanto praticada por ambos os sexos, porém não se valoriza a identidade social 

do homem nesta profissão que muitas vezes é vista como uma afronta a sua identidade sexual 

(AMORIM 2009 p.25). 

Quanto à idade dos sujeitos a mínima é de 23 anos e a máxima é de 51 anos, 

correspondendo a média de 31,9 anos, sendo que 46,8% (N=15) com idade entre 23 a 29 anos, 

40,6% (N=13) com idade entre 31 a 39 anos, 9,3% (N=3) com idade entre 40 a 46 anos e 

3,1% (N=1) com idade na faixa dos 50 anos. Demonstrando que a maioria dos entrevistados é 

jovens recém-formados desvendando o seu primeiro emprego. Nesta pesquisa não foi levada 

em consideração o tempo de atuação dos sujeitos na profissão, bem como sua etnia. Como 

mostra o gráfico 1 a maior parte dos profissionais que participaram desta pesquisa é jovem, 

portanto o tempo de atuação na profissão pode ter sido o motivo de 46,8% (N=15) dos 

sujeitos não ter vivenciado um ente querido em risco de vida após se tornarem um profissional 

da saúde. 
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Gráfico 1: Percentual da idade por faixa etária. 

 
 

As perguntas (Apêndice II) foram elaboradas de forma a compreender a atitude e 

reação dos enfermeiros e médicos na iminência de morte de seus entes queridos bem como os 

fatores que influenciaram nessas ações. 

A análise das entrevistas seguindo os procedimentos e métodos descritos 

anteriormente na metodologia permitiu a elaboração das seguintes categorias e subcategorias, 

sendo elas A morte como fenômeno que se recusa a ser naturalizado, fenômeno este que 

se tenta vencer a qualquer custo devido a dificuldade do Ser em aceitá-la como processo 

natural e a subcategoria Medo, Angústia e Inautenticidade: Atitudes diante da possibilidade 

da morte, esses fenômenos emergem frente ao desafio do Ser em aceitar a morte como um 

processo natural; O Panorama das Morbidades, destaca as patologias citadas pelos sujeitos 

cuja subcategoria é Câncer: Um desafio que ainda convivemos, pois dentro das patologias 

crônicas apontadas como a causa do risco de vida o câncer foi o mais citado e a subcategoria,  

A Dificuldade de aceitar que é um ser-para-morte na qual a negação da morte aparece 

explícita nas falas dos sujeitos; O contato com o Ser do [Deisen] através da dor, observa-se 

nas falas uma aproximação dos sujeitos ao ente, talvez na tentativa de recuperar os momentos 

ausentes e sentir-se menos culpa pelo que poderia ter vivido, pois na iminência de morte do 

outro o ser humano se remete à própria morte. 

 

 

46,80%

40,60%

9,30%

3,10%

Idade por faixa etária

23 a 29 anos

31 a 39 anos

40 a 46 anos
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4.2 A morte como fenômeno que se recusa a ser naturalizado 
 
 

Percebe-se uma preocupação maior dos enfermeiros e médicos em oferecer ou 

certificar-se de que o cuidado prestado é o melhor, quando o ser em processo de finitude é um 

ente seu. Segundo Werle M.A (2003, p.102) com os outros homens o Dasein não se relaciona 

somente por meio do mero lidar, mas por meio da preocupação [Fürsorge]. Pré-ocupação 

esta, presente através do cuidado expresso de diferentes formas por cada um, porém com um 

único objetivo, proporcionar bem estar ao ente em processo de finitude/ risco de vida, como 

se observa nas falas a seguir. 
 
 
[...] Tento oferecer o máximo de conforto e bem estar para pessoa. (Med. 1) 
 
 
 [...] promover conforto, facilitando suas atividades de vida diária, incentivando se 
possível seu sistema motor, respiratório e neurológico. (Enf. 1) 
 
 
Usar do meu conhecimento para amenizar seu sofrimento. (Med. 2) 
 
 
Indicar o serviço de saúde de melhor qualidade para o caso em questão. (Med. 3) 
 
 
Ajudar o máximo com procedimentos e medicação [...] (Enf. 2) 
 
 
Prestar assistência, tranquilizar a família. (Enf. 10) 
 
 

 O cuidado manifesta-se na preservação do potencial saudável dos cidadãos e depende 

de uma concepção ética que contemple a vida como um bem valioso em si (SOUZA, 2005, 

p.267). Cuidar Implica colocar-se no lugar do outro, seja qual for a situação, entretanto 

quando esse outro é alguém muito próximo do profissional da saúde o valor de cuidado é 

maior, mais aflorado, talvez pelo medo inerente de perder a pessoa a qual nutre um 

sentimento muito forte ao perceber a fragilidade da vida.  

 
 

4.2.1 Medo, Angústia e Inautenticidade: Atitudes diante da possibilidade da morte 
 
 
Entretanto para outros essa Pré-ocupação os remete ao sentimento de angústia e medo. 

Para Heidegger a angústia é um fenômeno existencial da finitude humana enquanto ao passo 

que o medo constitui uma disposição anímica [Befindlichkeit] que nos desvia ou nos afasta de 
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algo que tememos (WERLE M.A. 2003. P 105).  Podemos perceber o temor presente na fala 

de (Enf. 6) “Eu preferia ser leiga no assunto, sendo um profissional da saúde é muito difícil 

porque preciso agir com atitude, mas o lado emocional é maior, o sofrimento é maior”.  Por 

ter um conhecimento científico e compreender o possível prognóstico Enf. 6 deixa evidente 

que preferia se afastar (uma característica do temor) do que aceitar que somos um ser para a 

morte, quando diz que “[...] preferia ser leiga [...]”. O não saber lidar com certas situações 

desperta no ser humano reações subjetivas como o medo e a angústia, motivadas pelas 

emoções que de acordo com Lavareda (2010, p.5) podem ser de cunho favorável como a 

felicidade ou desfavorável como a raiva, a tristeza ou até mesmo a esperança. Neste sentido o 

discurso de quem vivenciou a vida de um ente em risco traduz-se no avivamento das emoções 

desfavoráveis como ansiedade, nervosismo, desespero, insegurança e sentimento de 

impotência e reações neurofisiológicas como o tremor e a taquicardia. 
 
 
Desesperador, pelo aquele momento se tonar inútil. (Enf. 5) 
 
 
Nervosismo e muita ansiedade com um pouco de insegurança (Enf. 7) 
 
 
Senti-me impotente, no momento fiquei um pouco bloqueada por causa do 
envolvimento emocional (Enf. 8) 
 
 
Fiquei trêmula, taquicárdica,  mas consegui pedir ajuda para encaminhá-lo ao 
hospital. (Enf. 9) 
 
 
 Angústia pela distância e impossibilidade de acompanhamento de perto. (Med. 2) 
 
 
Minha atitude foi de medo e revolta. (Enf. 4) 
 
 

O medo é uma disposição central na nossa existência pelo fato de que manifesta o 

mundo no ato de fuga do ser-aí de si mesmo. De acordo com Heidegger embora o Homem 

[Dasein] tema algo determinado, fora de si, o endereço último de seu temor é ele mesmo e 

não o outro. E no temor há muito mais força de revelação do mundo que em qualquer outro 

tipo de reação, como na alegria ou na felicidade, por estas serem transitórios e menos 

marcantes. 

As emoções expressa a seguir traduz um ser inautêntico, aquele que apesar de saber 

que o “fim” é para todos, o vê como um processo distante. 
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A atitude diante dessa situação é de muito desconforto e tristeza, pois sabemos da 
fragilidade do ser humano quando no final de vida. (Enf. 3) 
 
 
Infelizmente tento manter a calma, mas o sentimento da perda às vezes fala mais 
alto (Enf. 7). 
 
 

A inautenticidade não é um defeito ético dos fracos da vontade, mas uma estrutura 

necessária de nossa existência como entidades auto interpretantes que não podem evitar 

interpretar a si mesmos de forma não apropriada, ou ser, com relação ao mundo. (RÉE, 2000) 

Inautenticidade para Heidegger é quando o Dasein não possui a si mesmo, quando 

ignora a peculiaridade da existência de ser intérprete do mundo, agindo como se fosse apenas 

mais uma das entidades ou simples existências com que se depara no cotidiano da 

experiência. Ou seja, o ser simplesmente está no mundo, não interage de forma autêntica com 

o mundo circundante, vive num faz de conta negando a realidade apesar de saber sua factude. 

 
 
4.3 O panorama das morbidades 
 

 

Observa-se nas declarações abaixo que em relação às causas do risco de vida a maioria 

foi de forma aguda. Sendo elas na ordem de maior ocorrência para menor ocorrência, 

insuficiência respiratória, trauma, seguido de Isquemia e PCR. 

A morte inesperada pode causar um impacto maior nas pessoas que perdem um ente 

nestas condições, por ser algo repentino, que ocorre de uma hora para outra não permite que o 

Ser passe pelo processo de morte e morrer como ocorre nas doenças terminais onde a 

elaboração do luto ocorre gradativamente, ou seja, o luto antecipado. De acordo com Caterina 

(mod. 28, p.18) “Quando uma pessoa morre inesperadamente, os membros das famílias 

carecem de tempo para antecipar e se preparar para a perda, para lidar com assuntos 

inconclusos ou, em muitos casos, até para dizer adeus”. 

Sendo assim quando a morte é súbita, a pessoa em si não passa pelo processo de morte 

e morrer, porém a família vivencia essa situação de forma mais intensa uma vez que não 

tiveram tempo para elabora o luto e a perda irreversível serão sentidos após a morte.  Pelos 

discursos abaixo podemos notar que esses profissionais viveram o impacto de uma morte 

inesperada, portanto não tiveram tempo de elaborar seu luto, sendo este muito mais intenso do 

que quando a morte é esperada.  
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Insuficiência respiratória por hematoma cervical. (Med. 1) 
Meu pai teve choque anafilático, com edema de glote. (Enf. 8). 
 
 
Trauma na cabeça com hemorragia intensa. (Enf. 7) 
 
 
TCE grave (Med. 2) 
 
 
PCR + EAP.”(Enf. 10) 
 
 

Entretanto, os pacientes que são acometidos por uma doença terminal passam pelo que 

chamamos de luto antecipado ou antecipatório. Para Caterine (mod. 28, p.18), 

 
 
 No luto antecipatório há três focos temporais envolvidos: o passado, presente e 
futuro. Para o paciente nesta situação, o sofrimento de perdas vivenciadas no 
passado pode retornar, e para o familiar, além de lidar com a conscientização da 
perda no presente, irá ter de lidar com as perdas futuras diante da falta do ente 
querido em ocasiões especiais e memoráveis. 

 
 

A morte da pessoa em sofrimento por uma doença terminal traz alívio para o cuidador 

e para os familiares, que muitas vezes esgotaram seus recursos financeiros em prol do 

tratamento de seu ente, porém ao mesmo tempo em que se sentem aliviados são acometidos 

pelo sentimento de culpa. 

Se a morte é de uma pessoa jovem ou criança mais difícil será a aceitação desta morte 

enquanto que a de uma pessoa idosa será mais aceita, pois intrinsecamente o ser humano é 

condicionado de que o ciclo de vida consiste em nascer, crescer, “procriar”, envelhecer e 

morrer. “Experiênciar um evento desta magnitude é mais uma vez morrer de si mesmo para si 

mesmo”. Heidegger diz que: “Desde que e enquanto o homem é homem, ele já está a todo o 

momento, a cada instante, morrendo de si para si mesmo.” (HEIDEGGER, 2006) 

Sendo assim é plausível que quanto mais jovem for à pessoa em iminência de morte 

mais o “Ente” se angustia, portanto diante da situação de risco de vida de seu filho, “Meu 

filho com 7 meses com PNM+BQLT, ocorrendo insuficiência respiratória” (Enf. 5), é 

evidente  o medo e a angústia vivenciada por esse profissional diante do quadro clínico de seu 

filho apesar de não estar diretamente expresso em sua fala.  

É importante também ressaltar que a despeito do medo, angústia, estes profissionais 

continuaram na profissão a despeito do sofrimento. Isto nos faz lembrar as palavras de 

Heidegger quando disse que: 

 



39 
 

A presença não é entre as coisas também simplesmente dada, possuindo unicamente 
a diferença de apreendê-las, mas ela existe ao modo do ser-no-mundo cuja 
determinação fundamental de sua existência é a pressuposição segundo a qual ela 
pode apreender qualquer coisa que seja (HEIDEGGER, 1975). 

 
 

Dentre as patologias crônicas o câncer foi a mais citada, o que nos leva ao fato de que 

essa é uma doença que vem se tornando cada vez mais comum, convertendo-se em um 

evidente problema de Saúde Pública Mundial. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estimou que, no ano 2030, podem-se esperar 27 milhões de casos incidentes de câncer, 17 

milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas vivas, anualmente, com câncer 

(BRASIL, 2011). 

 

Gráfico 2: Estimativa mundial para o ano de 2030.  

Fonte: INCA, 2011. 

Por ser uma doença crônica os profissionais que tiveram seu familiar acometido pelo 

câncer tiveram tempo de elaborar o luto aceitando melhor a morte, o que não quer dizer que 

não sofreram, não tiveram seus medos e angústia, apenas estavam mais bem preparados para 

o momento em que esta aconteceria. A morte é a única ação que ninguém pode fazer em lugar 

do outro, e o ser, quando percebe que deverá enfrentá-la sozinho, experimenta 

verdadeiramente o senso de sua particularidade (LIBANOR, 2007 p.24) 

O CÂNCER EM 2030 
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 Como dito anteriormente por ser esta a doença crônica mais citada pelos profissionais, 

a seguir abordaremos mais detalhadamente cada tipo de câncer apontado na coleta de dados. 

 
 
4.3.1 Câncer: Um desafio que ainda convivemos 
 
 

Câncer é o nome dado às doenças que têm em comum o crescimento desordenado de 

células malignas que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do 

corpo. Quando ocorre a disseminação para outros órgãos denominamos de metástase  

O câncer é um grupo de doenças com morbidade e mortalidade elevadas e prevalência 

crescente em nosso meio.  No Brasil, são esperados cerca de 518.510 mil novos casos de 

câncer, sendo 260.640 mil entre as mulheres e 257.870 mil entre os homens segundo 

estimativas válidas para 2013. Apesar das taxas de incidência serem semelhantes entre 

homens e mulheres, estudos aponta para maior letalidade do câncer entre a população 

masculina, revelando assim as implicações de gênero na suscetibilidade dos homens a essa 

enfermidade (MARTINS, 2013, p.106).  

O câncer caracteriza-se como um grande problema de saúde pública nos países 

desenvolvidos assim como nos países em desenvolvimento. De acordo com as estatísticas 

mundiais no ano 2000, ocorreram 5,3 milhões de casos novos de câncer em homens e 4,7 

milhões em mulheres, e que 6,2 milhões de pessoas morreram por essa causa correspondendo 

a 12% do total de mortes por todas as causa (BRASIL, 2003) 

 Para reduzir o impacto do câncer, é necessário que se reduza, primeiramente, a 

prevalência dos fatores comportamentais e ambientais que aumentam seu risco. Também se 

deve assegurar que programas de rastreamento e protocolos de tratamento baseados em 

evidência estejam acessíveis, particularmente nas populações menos assistidas pelos serviços 

de saúde (BRASIL 2003).  

Estudos epidemiológicos demonstram que as ações de controle do câncer no Brasil 

estão surtindo efeito. Alguns tipos de tumores malignos com grande potencial de prevenção 

primária ou detecção precoce demonstram estabilidade ou queda nas taxas de incidência e de 

mortalidade (REDE CÂNCER 2012).  
 
 
Minha Mãe com diagnóstico de leucemia mieloide aguda. (Enf. 4) 
 
 

A leucemia é uma doença maligna que afeta os glóbulos brancos. Tem como 

característica o aumento de leucócitos jovens na medula óssea de forma anormal. As causas 
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para o desenvolvimento da doença ainda não é bem conhecida. Na leucemia mieloide aguda 

os leucócitos não podem fazer o trabalho das células sanguíneas normais por serem células 

imaturas. Neste tipo de leucemia o número de células leucêmicas cresce rapidamente e a 

doença agrava-se num curto intervalo de tempo (BRASIL) 

Estima-se 4.570 casos novos de leucemia em homens e 3.940 em mulheres para 2013. 

Esses valores correspondem a um risco estimado de cinco casos novos a cada 100 mil homens 

e quatro a cada 100 mil mulheres (BRASIL 2011). 
  
 
Um tio com câncer de intestino que veio a falecer (Med. 4) 
 
 

Câncer de intestino é um tumor que se desenvolve no intestino grosso, também 

chamado de câncer do cólon e do reto. Esse tipo de câncer quase sempre se desenvolve a 

partir de pólipos, lesões benignas que crescem na parede do intestino, portanto com um 

diagnóstico precoce pode-se prevenir a doença retirando o pólipo evitando assim que se 

transforme em tumor maligno.  

 Segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer – INCA válida para 2013 

esperam-se 14.180 casos novos de câncer do colorretal em homens e 15.960 em mulheres. 

Esses valores correspondem a um risco estimado de 15 casos novos a cada 100 mil homens e 

16 a cada 100 mil mulheres. A média global de sobrevida neste tipo neoplasia em cinco anos 

gira em torno de 55% nos países desenvolvidos e 40% para países em desenvolvimento 

(BRASIL 2013). 

A história natural dessa neoplasia propicia condições ideais à sua detecção precoce. A 

pesquisa de sangue oculto nas fezes e métodos endoscópicos, são considerados meios de 

detecção precoce para esse câncer, pois são capazes de diagnosticar e remover pólipos 

adenomatosos colorretais bem como tumores em fases iniciais.  
 
 
CA colo de útero (Med. 6) 
 
 

O câncer do colo do útero, também chamado de cervical, demora muitos anos para se 

desenvolver. As alterações das células que podem desencadear o câncer são descobertas 

facilmente no exame preventivo conhecido como papanicolaou, por isso é importante a sua 

realização periódica. A principal alteração que pode levar a esse tipo de câncer é a infecção 

pelo papilomavírus humano, o HPV, pois alguns subtipos estão relacionados a tumores 

malignos.  
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A neoplasia do colo do útero é o segundo tipo mais frequente em mulheres e 

representa 24% do total de casos sendo uma maior incidência dos casos na faixa etária entre 

35 e 59 anos. Este tipo de câncer é responsável por 4.800 óbitos feminino e 18.430 novos 

casos por ano, no Brasil é a quarta causa de morte em mulheres com câncer, entretanto se 

diagnosticado precocemente tem 100% de chance para a cura (BRASIL 2011). 

 Uma promessa para o combate ao câncer do colo uterino é a vacina quadrivalente e 

bivalente contra alguns tipos de HPV, porém ainda é uma prática distante da realidade dos 

países em desenvolvimento, devido ao seu alto custo, como a vacina ainda não faz parte do 

calendário Nacional de Imunização sendo acessível a todos, o rastreamento organizado é a 

melhor estratégia para redução da incidência e da mortalidade por essa neoplasia. Portanto 

faz-se necessário, garantir a organização, a integralidade e a qualidade dos programas de 

rastreamento, bem como o seguimento das pacientes (Idem). 

 
 
Meu avô, em 2008, descobrindo câncer de próstata. (Med. 5) 
 
 

O câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no mundo e no Brasil o segundo mais 

comum entre os homens, representando cerca de 10% do total de cânceres. Sua taxa de 

incidência é seis vezes maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em 

desenvolvimento. É considerada uma doença da terceira idade por acometer mais as pessoas 

com 65 anos de idade ou mais, aproximadamente 59% dos casos. 

No Brasil estimou-se para 2012 cerca de 60.180 casos novos de câncer da próstata, 

correspondendo a um risco estimado de 62 novos casos para cada 100 mil homens. Houve um 

aumento na incidência desta doença entre os brasileiros, que pode ser justificada pela 

evolução dos métodos diagnósticos, pela melhor qualidade do sistema de informação e pela 

expectativa de vida maior da população (BRASIL 2011).  

A grande tarefa além da detecção precoce é compreender as pessoas em sofrimento 

devido ao câncer seja o paciente ou seu familiar e entrar e não sair, do círculo de 

compreensão. Como disse Heidegger: “O decisivo não é sair do círculo, mas entrar no círculo 

de modo adequado. Esse círculo da compreensão não é um cerco em que se movimentasse 

qualquer tipo de conhecimento. Ele exprime a estrutura prévia existencial, própria da 

presença.” (HEIDEGGER, 2006). 

O principal fator de risco o desenvolvimento dessa neoplasia é a idade, entretanto 

recentemente a síndrome metabólica vem sendo apontada também como um fator de risco. A 

taxa de mortalidade está em ascensão apesar dos programas de controle da doença o que nos 
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leva a perceber que os métodos de rastreamentos atuais como o exame PSA não está sendo 

tão eficaz para a redução da mortalidade. Assim como a maioria dos casos de câncer a 

neoplasia prostática quando diagnosticada precocemente tem um bom prognóstico. 
  
 
Câncer metastático (Enf. 9) 
 
 

As células cancerosas podem se espalhar a partir do câncer primário e entrar na 

corrente sanguínea e sistema linfático  e atingir outros órgãos formando um novo tumor, esse 

tumor é o que chamam de metástase, originando assim o câncer metastático. 

Na tabela 1 pode ser verificada as estimativas de novos casos e mortes dos tipos de 

câncer apontados pelos sujeitos desta pesquisa, estes dados são válidos para 2013 segundo 

caderno de estimativa 2012 do INCA. 

 

Tabela 1: Estimativa dos tipos de câncer citados pelos profissionais entrevistados 

Tipos de câncer Estimativa 2012/2013 

Novos Casos 

Estimativa 2010 

Morte 

Leucemia mieloide aguda 8.510 5.935 

Intestino (colorretal) 30.140 13.344 

Colo Úterino 17.540 4.986 

Próstata 60.180 12.770 

Fonte: incidência de câncer no Brasil / INCA, 2011. 

 
 
4.4 A dificuldade de aceitar que somos ser-para-morte 
 
 

Nota-se uma diferença das respostas segundo a categoria profissional, na categoria de 

médicos que vivenciaram um ente em risco de vida nenhum deles responderam que interviu 

ou atuou como um profissional em uma situação iminente de risco de vida, ou seja, apesar de 

ter vivenciado um ente em risco de vida não precisaram intervir, enquanto que na categoria de 

enfermeiros oito sujeitos responderam que interviram, entretanto na descrição de como 

interviram apenas quatro sujeitos descreveram de forma específica o cuidado prestado, sendo 

que um dos sujeitos atuou junto a uma equipe de profissionais o que nos leva a entender que 

os cuidados prestados foi dentro da unidade de saúde onde trabalha. 
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Administramos medicamentos eu e a equipe de enfermeiros e procurei a pediatra 
amiga e competente para intubá-lo. (Enf. 2) 
 
 
Manobras de ressuscitação. (Enf. 10) 
 
 
Tentando parar a hemorragia para visualizar o tamanho e a gravidade da lesão 
antes de levar para unidade de atendimento.  (Enf. 7) 
 
 
Lateralizei e protegi o corpo do meu tio que teve uma crise convulsiva durante um 
curativo em ferida operatória de implantação de marca-passo. (Enf. 9) 
 
 

O fato de somente enfermeiros (as) terem ditos que atuaram de alguma forma frente à 

situação de rico de vida de seu ente possivelmente justifica-se pela circunstância de que a 

enfermagem traduz um conjunto de ações e comportamentos enquadrados na sublime área do 

cuidar, sendo a sua especificidade e essência o cuidado aos seres humanos na vertente 

indivíduo, família e comunidade, encarando-os de forma holística e sempre com o desejo de 

promover a saúde e o bem-estar dos mesmos, tornando-os agentes promotores da sua saúde. 

Lembremos sempre que o nosso modo de ser é o da convivência. Heidegger disse que:  
 
 
O Ser-com é um constitutivo existencial do Ser-no-mundo. A co-existência se 
comprova como modo de ser próprio dos entes que vem ao encontro dentro do 
mundo. Na medida em que Dasein é, possui o modo de ser da convivência. 
(HEIDEGGER, 1997). 
 
 

A morte é compreendida como o fim de um processo físico e biológico na qual o 

corpo cessa todas as suas atividades, em algum momento essa máquina que é o corpo humano 

vai se tornar inerte, frio e “desaparecera”. Pensar essa possibilidade desperta nas pessoas um 

sentimento de temor e angustia, talvez seja por isso que a proximidade com a morte causa um 

grande impacto ao exercício da enfermagem e da medicina. Nós humanos temos muita 

dificuldade em lidar com o morrer, “essa dificuldade se justifica a partir da angústia frente à 

realidade da morte, angústia que muitos não suportam razão que os levam a fugir da discussão 

a respeito do assunto e desenvolverem uma pseudoconsciência da morte” (OLIVEIRA MM. 

p. 55). 

Os profissionais da área da saúde recorrem aos avançados métodos diagnósticos e 

terapêuticos, para fazer frente às doenças [...], cujo objetivo principal torna-se manter a vida a 

qualquer custo, para aumentar a expectativa de vida e afastar a morte iminente (OLIVEIRA, 

2007, p.287). Ou seja, a batalha “vida e morte” travada pelo homem em que só a vida deveria 

vencer isso por que desde criança somos condicionados a negar a morte e durante a formação 
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profissional essa negação é reforçada, pois é incutido nesses profissionais em formação de 

que estão sendo preparados para “salvar vidas”. Esta negação esta explicita nos depoimentos 

dos profissionais a seguir. 
 
 
Prefiro não estar perto nesse momento, deixando outros profissionais de saúde agir, 
mantendo-me como família do paciente.  (Med. 6) 
 
 
Tendo em vista a carga emocional procuro não assumir o tratamento. (Med. 3) 
 
 

 Quando a morte é inevitável emerge sentimentos de frustração e impotência, 
 
 
O fato de você conhecer e saber a gravidade que pode acarretar a situação nos 
deixa muito nervoso e inseguro para faze qualquer coisa, mesmo que seja muito 
bem qualificado profissionalmente. (Enf.7) 
 
 

Essa batalha entre “vida e morte demonstra a dificuldade que temos enquanto SER em 

aceitar que somos “ser para a morte” corroborando com o sentimento de angústia diante da 

iminência da morte. O discurso a seguir demonstra que a medida que toma ciência das 

condições de saúde de seu ente o profissional em questão sai de sua zona de conforto, aquela 

à qual acredita que tudo está sob controle e se angustia.  
 
 
Foi de grande desespero, pois tinha ciência que o quadro era de difícil reversão, 
mas a esperança nunca deixou de existir. (Enf. 3) 
 
 

A angústia retira o ser e o mundo do homem lhe fazendo sentir só, abandonado frente 

à sua condição de ser-para-a-morte, de ser finito. Diante disso o homem não de reconhece, o 

mundo perde o significado e tudo se transforma em nada (FERREIRA).  
 
 
Medo da perda.(Enf. 9) 
 
 

 De acordo coma filosofia heideggeriana o medo pode ser compreendido como um 

estágio mais suave da angústia, pois ao temer sabermos o que tememos enquanto que na 

angústia não é possível determinar a causa, nos angustiamos e não sabemos por que e o que 

nos leva a essa angústia. 

Quando o medo está relacionado à possibilidade de perda de alguém por quem se nutre 

os mais fortes sentimentos emergem a compaixão evidenciada através do ato de conforto, 

oferecido em todos os aspectos, emocional, físico ou espiritual. Ao oferecer conforto o que 
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fazemos é libertar-nos de um padecimento que é nosso, queremos nos libertar de uma dor que 

faz aflorar dentro de cada um esse sentimento de compaixão acompanhado por uma ansiedade 

a qual salta aos nossos olhos nessas falas.  
 
 
[...] dar apoio necessário para que suas necessidades tornem satisfeitas. (Med. 1) 
 
Ficar o maior tempo possível ao seu lado, dando-lhe conforto nesse momento tão 
difícil. (Med. 6) 
 
 
[...] procurei dar o máximo de conforto para ele, porém no dia em que faleceu não 
estava presente no momento do ocorrido.  (Med. 4) 
 
Sempre atuei orientando, oferecendo conforto espiritual e terapêutica 
medicamentosa após serem prescritos pela classe médica. (Enf. 3) 
 
 

 A verdade é que agimos impulsionados pelo júbilo provocado pelo espetáculo de uma 

situação oposta à nossa, pela ideia de poder ofertar o melhor àquele Ser, pela esperança da 

gratidão que haveremos de obter. É como se o fato de estar presente cuidando e assistindo seu 

ente querido fizessem estes profissionais se sentir menos impotente, menos culpado por não 

poder ter evitado tal situação. Nightingale defendia que a enfermagem era uma profissão 

pautada pela vocação, pelo chamamento e pela comunhão de sentimentos nobres, como a 

ajuda ao outro, o altruísmo e o amor. 

Entretanto evidenciamos uma relação de conflitos entre os sentimentos e a atuação 

profissional. Desde os primórdios o homem está sujeito à ocorrência de uma série de conflitos 

em sua vida em intensidade e magnitude diferente, seja na vida pessoal ou na vida 

profissional, no entanto em alguma circunstância ele pode se deparar com situações em que 

seus sentimentos o colocam em “xeque” com sua atuação profissional. Constata-se claramente 

esse conflito nos discursos a seguir.    
 
 
[...] a situação em si gera uma influência no momento de pânico, pois nem nos 
lembramos que somos profissionais da saúde e sim uma pessoa que só lhe quer o 
bem. (Enf. 3) 
 
 
Se uma pessoa que você ama, no momento seu conhecimento desaparece.  (Enf.5) 
A dificuldade de tomada de decisões quando é um ente querido que está envolvida 
numa situação de risco. (Med.1) 
 
 
[...] Acho que nós profissionais de saúde estamos mais preparados para enfrentar 
as doenças crônicas, pois sabemos como vai evoluir o quadro. (Med. 4) 
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Para conseguir gerir uma situação conflituosa, é preciso um certo [feeling], embora, 

em alguns momentos, não será, por si só, suficiente para alcançar uma solução. Por mais bem 

habilitado que o profissional seja diante de um ente querido em rico de vida os sentimentos 

que firmam o elo entre ambos falam mais alto. Para que um indivíduo possa superar conflitos, 

faz-se necessário saber lidar com eles, contudo quando a questão envolve a morte (Risco para) 

nos deparamos com a dificuldade do homem em lidar com ela, com os profissionais de saúde 

não é diferente, pois apesar  de estar convivendo com ela no seu dia-a-dia não significa que 

eles aceite a morte, principalmente por serem formados para “salvar vidas”, ou seja, manter a 

vida a qualquer custo. Segundo Pinho e Barbosa (2010, p. 108), autores afirmam que os 

profissionais de saúde em geral têm preparo insuficiente para lidar com pacientes em 

iminência de morte [...] rejeitam a morte e acreditam que sua função é apenas salvar vidas. 

 
 
4.4.1 O contato com o ser do Dasein através da dor 
 
 

Quando o Dasein se angustia ele se vê diante da possibilidade escolher a vida autêntica 

ou de permanecer na inautenticidade. O contato com a dor pode nos colocar mais próximos do 

próprio ser. A morte do outro lembra a nossa própria morte. Lembrar que somos ser-para-

morte e assumir esta possibilidade nos faz rumar para a autenticidade. A dor nos coloca em 

contato mais direto com o ser da presença. O mundo da técnica parece fazer o encobrimento 

do ser. Não se trata de negar o mundo técnico, a questão é se escravizar a ele. Conforme 

elaborou Heidegger:  
 
 
Seria insensato investir às cegas contra o mundo técnico. Seria ter vistas curtas 
querer condenar o mundo técnico como uma obra do  diabo. Estamos dependentes 
dos objetos técnicos que até nos desafiam a um sempre crescente aperfeiçoamento. 
Contudo, sem nos darmos conta, estamos de tal modo apegados aos objetos técnicos 
que nos tornamos seus escravos (HEIDEGGER, 1959, p 23). 

 
 

A dor é o meio que cada um tem de mostrar sua grandeza, de acordo com Heidegger 

(1965, p.235) “Quanto mais alegre a alegria tanto mais pura a tristeza que nela adormece. 

Quanto mais profunda a tristeza, tanto mais clamante a alegria que nela descansa”. Por meio 

da dor o Dasein se encontra, toma consciência de si. A dor remete o Dasein a seu âmago mais 

profundo. Deste modo ao ver seu ente na iminência de morte os profissionais de saúde 

sofrem, se angustiam, não pelo fato do outro ser que padece, mas por tomar consciência de 

sua própria morte, assim como seu ente querido ele também é passível à finitude  
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Ao dizer que sente Pesar por meu ente estar com sofrimento muito em cima no fim da 

vida, não tanto pela finitude de vida em si. (Med.5) demonstra que o pesar e o sofrimento a 

que se refere este profissional são inerente a si próprio, pois na realidade ele se vê no lugar do 

outro. 

Segundo Coelho (2009), o Dasein compreende a si próprio, a partir da relação 

estabelecida com os entes que ele vai convivendo na cotidianidade do mundo no qual ele está 

inserido, sendo que sua presença no mundo dispõe de uma variada interpretação, e sua 

presença depara com dificuldades presentes em seu modo de ser, como vemos neste discurso 

O grande amor que eu sinto pela minha mãe, medo da morte e revolta pela perda. (Enf.4). Ao 

perceber a intercepção do seu relacionamento com a mãe, pela facticidade da morte este 

profissional se desespera, pois apesar de conviver com a morte em seu dia a dia, permanece 

na inautenticidade. Porém a perda de sua mãe lhe oferece a oportunidade de encontrar o ser do 

Dasein e rumar para a autenticidade, entretanto somente ele pode decidir se permanece na 

inautenticidade ou se busca a compreensão do Dasein por meio da dor que sente. 

Enquanto que para alguns profissionais a morte é motivo de medo outros parecem 

lidar melhor com ela. A dor experimentada no ambiente de trabalho também pode levar o 

homem ao encontro do ser do Dasein. A experiência de saber que a vida chega ao fim para 

todos, experiência esta, muito aprendida por minha atitude como médico (Med. 5). Somente o 

Dasein é capaz de compreender seu próprio ser, somente ele é capaz de perceber e se 

relacionar com o mundo que o rodeia.  

Ao compreender seu próprio ser o Dasein torna-se capaz de relacionar com o mundo a 

seu redor de forma autêntica Controle emocional, atitude, consciência. (Enf.6) 

Por outro lado a dor fortalece a relação do ser com o outro, pois só o Dasein é apto 

para  interagir com os outros seres no mundo, só homem  se pre-ocupa com o outro. A pre-

ocupação, a familiaridade do ser-com-outro na iminência de morte aflora os sentimentos que 

estabelece o elo de um ser com outro. Como mostra os discursos. 
 

 

Carinho e amor pela pessoa que ali estava.(Med.6);Proximidade, afeto.(Med. 2). 
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CAPÍTULO V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O discurso da consciência sempre e apenas se da 
em silêncio”. 

(Martin Heidegger) 
 



50 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
A morte ainda continua sendo um tabu mesmo para aqueles que convivem com ela 

todos os dias em seu ambiente de trabalho. Ela coloca limites a nossa razão, consciência e a 

nossa capacidade de apreensão e percepção, enfim, à nossa perspectiva de vida; não há uma 

definição específica para a morte, cada ser a defini conforme seus princípios e concepções. O 

enfrentamento da morte é difícil e angustiante para quem a vivencia. A situação de vida/morte 

gera sofrimento nos profissionais de saúde, principalmente pelo caráter humano desse 

trabalho, em que o envolvimento afetivo com as pessoas assistidas é inevitável. A partir dos 

dados empíricos, podemos afirmar que o profissional vive a perda e se enluta com a morte. 

Para os enfermeiros e médicos, a morte é motivo de tristeza e angústia, pois “perder” 

uma vida causa-lhes um sentimento de impotência e frustração, é como se estivessem falhado 

em seu ‘dever’ de salvar vidas, porém não compreendem que a morte é parte inerente da vida, 

talvez por culpa do processo de formação e pelo fato de que o homem prefere viver na 

inautenticidade negando a morte apesar de saber que ela é inevitável. 

Apesar de muito se falar do profissional de saúde diante da morte, os estudos que há 

abordam com mais ênfase o profissional de diante da morte dos seus pacientes, pouco são os 

que referem o pensar a própria morte e raros são os que traduzem o comportamento destes 

profissionais na iminência de morte de um ente querido. Sendo assim, por meio deste estudo 

buscamos deslindar o comportamento de enfermeiros e médicos diante de um ente querido em 

risco vida. Percebemos que tanto os enfermeiros quanto os médicos apresentam 

comportamentos semelhantes quando se trata de uma pessoa querida com risco iminente de 

morte, apesar de expressarem seus sentimentos de forma diferente. Os enfermeiros 

apresentaram uma preocupação maior com a questão do cuidado em si, talvez por ser algo 

peculiar à profissão, enquanto que os médicos se preocuparam em certificar a qualidade dos 

serviços prestados, entretanto ambos querem oferecer o melhor para seu ente neste momento 

tão delicado. 
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Quanto aos sentimentos podemos resumi-los em ansiedade, medo e angústia; 

ansiedade por se sentir impotente, engessado diante da situação iminente de morte daquele 

pelo qual nutre os mais belos sentimentos, ao mesmo tempo em que é o profissional que 

precisa agir é também o familiar que se desespera, criando assim um conflito interior.  Medo 

pelo sentimento de perda que bate à porta, pois em se tratando de um familiar ou alguém em 

que se preza muito o ser humano é egocêntrico, ou seja, toma para si, se apossa e não quer 

perder, de modo que pensar a ausência deste lhe causa pavor. Se angústia por não se encontrar 

neste momento, não ter sossego, ou pelo fato de que a “angústia retira do ser-aí a possibilidade 

de, na decadência, compreender a si mesmo a partir do mundo” (HEIDEGGER,1986, §40, 

p.187). 

O fato é que os profissionais de saúde diante de um ente querido em risco de vida 

reagem semelhantes às demais pessoas, uns conseguem ter alguma atitude e prestar 

assistência outros não, preferem manter se vigilantes aguardando enquanto outros 

profissionais ou pessoas atuam no caso. Entretanto diferem das demais pessoas quando se 

trata de conhecer e compreender a situação em que se encontra seu ente, por possuírem um 

saber científico pode prever a evolução do problema. A verdade é que a reação que alguém 

apresenta diante de do inesperado, vai depender de seu controle emocional. A regulação das 

emoções e o controle dos impulsos estão intimamente relacionados; assim, os sujeitos que são 

fortes no fator controle dos impulsos tendem a ter alta regulação das emoções e diante do 

inesperado conseguem manter certo controle.  

Quando algo é esperado o ser consegue manter o controle, pois teve tempo de absorver 

o impacto e elaborar um comportamento como, por exemplo, na iminência de morte por 

doenças terminais. Neste caso a construção da desafetivação da pessoa sob o risco de morte 

pode expressar não uma insensibilidade livremente escolhida, mas, antes de tudo, a única 

possibilidade existente para resguardar-se do sofrimento psicológico. 

Os profissionais necessitam serem cuidados por vivenciarem conflitos existenciais e 

dilemas morais com grande frequência em seu fazer, podendo comprometer sua saúde mental 

e física. As dificuldades individuais e coletivas, os sentimentos e as circunstâncias 

organizacionais e de aprendizagem que favorecem a ansiedade não devem ser ignoradas. 

Levando em consideração o referencial de Martin Heidegger é importante que se crie 

estratégias para a promoção da saúde psicoemocional no ambiente de trabalho desses 

enfermeiros e médicos, assim como dos demais profissionais da saúde que vivenciam a morte, 

oferecendo-lhes um horário e lugar para que possam discutir e expor seus sentimentos diante 

desse acontecimento irrefutável, pois só através da aceitação da morte será possível sair da 
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inautenticidade e se tornar um ser autêntico compreendendo o fato de que o homem tem um 

fim, que ele morre e que sua existência acaba, ou seja, que é o ser-para-a-morte. 

Este estudo corroborou para melhor compreender as dificuldades e expectativas dos 

profissionais de saúde frente  a morte, pois este tema  sempre foi objeto de muita especulação 

e de muito interesse por parte do ser humano, já que envolve um sentimento de apreensão e 

medo ao seu redor. Contudo, é no contexto do profissional da saúde que esse assunto se torna 

mais relevante e desafiador, uma vez que estes profissionais se deparam inúmeras vezes com 

a morte de seus pacientes no seu dia-a-dia de trabalho. 

Espera-se que este estudo possa contribuir para mudanças na formação dos futuros 

enfermeiros e médicos, para criação de estratégias de promoção a saúde mental dos 

profissionais de saúde, assim como para a pesquisa. Por fim, mas não menos importante 

torna-se necessário investir em produção de conhecimento científico sobre a reação dos 

profissionais de saúde em diversas situações em especial sobre a temática aqui abordada para 

assim compreendermos melhor seus sentimentos. 
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8 APÊNDICE 
 
 
8.1 Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTODE ENFERMAGEM MEDICO-CIRURGICA/MEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO/ RESOLUÇÃO 196/96 COMITE 

DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: O Profissional da saúde diante de um ente querido em risco de vida. 

Pesquisador Responsável: Margareth Caetano da Silva Freitas e Rose Mary C. Rosa A. Silva                                 

Instituição: Universidade Federal Fluminense - UFF                                                                              

Telefones para contato: (21) 2665 -5827 (21) 82117015 

E-mail: margocsfreitas@gmail.com 

 

Nome do voluntário: ___________________________________________________Idade: ________ 

Profissão:______________________________  

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “O Profissional da 

saúde diante de um ente querido em risco de vida.” de responsabilidade da pesquisador Rose Mary 

Costa Rosa Andrade Silva e Margareth Caetano da Silva Freitas.  Este estudo tem por objetivo 

descrever e compreender os sentimentos dos profissionais de saúde frente à possibilidade de morte de 

mailto:margocsfreitas@gmail.com�


 
 

seus familiares. Visto que estudos mostram que os profissionais da saúde não conseguem lidar com o 

processo de morte e morrer sem dificuldade sendo assim de suma importância este estudo, tanto para o 

processo educativo quanto para a pesquisa. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e 

confidencial. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será 

assegurada uma vez que seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão 

utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. Sua 

participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer 

pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados, como 

também na que trabalha. Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem 

realizadas sob a forma de entrevista aberta.  Sr (a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações 

financeiras. Os riscos apresentados por essa pesquisa são mínimos, você poderá se sentir constrangido 

ou apresentar certo desconforto, caso isso ocorra interromperemos a entrevista e daremos por 

encerrada se assim desejar.  O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o 

conhecimento científico a respeito da atitude do profissional da saúde frente a finitude. Sr (a) receberá 

uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador responsável pela entrevista, 

podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  

 

 

Eu, ___________________________________________, RG n° __________________,declaro estar 

ciente do inteiro teor deste Termo de consentimento e estou de acordo em participar do estudo 

proposto.  

 

 

Sujeito da Pesquisa: _________________________________________________________          

(assinatura) 

 

 

_____________________________________ 

Pesquisador: Margareth Caetano da Silva Freitas 

 
 
 



 
 

8.2 Roteiro de entrevista 
 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 

1  Como profissional da saúde qual a sua atitude quando a pessoa em processo de finitude é 

alguém muito próximo de você (familiar, amigo, namorada...)? 

 

2  Você já vivenciou algum momento em que algum ente querido corria risco de vida. Se a 

resposta for sim diga a causa do risco? 

 

3  Você já precisou intervir como profissional da saúde em alguma situação  iminente de risco 

de vida de algum ente querido. Como interviu? 

 

4 Qual foi sua atitude e reação diante do risco de vida de seu ente querido? 

 

5 Que fatores acredita ter influenciado na sua atitude e reação neste momento? 



 
 

9 ANEXOS 
 

9.1 Termo consubstanciado 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

9.2 Declaração Diretor da Unidade de Pronto Atendimento 
 
 

 

 

 

 



 
 

9.3 Declaração Enfermeira chefe da Unidade de Pronto Atendimento 
 
 

 



 
 

9.4 Declaração da SES-RJ 
 

 

 



 
 

 


