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RESUMO 

Trata-se de uma dissertação de mestrado que objetiva desvelar o sentido do cuidado da equipe 

de enfermagem diante do fenômeno da morte em idosos tendo como referência teórica-

metodológica a fenomenologia de Heidegger. Como participantes da pesquisa terão 

enfermeiros e técnicos de Enfermagem com a vivencia do cuidado em idosos. Além de 

respeitar os aspectos éticos e legais que constam na Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde, esta pesquisa obteve aprovação no Comitê de ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário (CAAE: 62132016.1.0000.5243). O cenário de estudo foi realizado em um 

hospital universitário, tendo como técnica de coleta de dados a entrevista fenomenológica, 

sendo mediada por uma questão norteadora: Fale do sentido que você doa acerca do 

fenômeno da morte de idosos. Pela análise compreensiva dos depoimentos, abriu-se uma 

compreensão mediana que se acredita ser suficiente para a conquista do fio condutor da 

hermenêutica: O sentido do cuidado dos enfermeiros diante do fenômeno da morte em idosos. 

Como resultados e conclusões a equipe de enfermagem demonstrou fragilidades inerentes aos 

medos culturais sobre a morte. Contudo, não se afastaram da tecnicidade e amorosidade que a 

ciência do cuidado prima.    

Palavras chaves: Morte/morrer, fenomenologia, cuidado, enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

It is a master's thesis that aims to unveil the nursing team's sense of care in the face of the 

phenomenon of death in the elderly, using Heidegger's phenomenology as a theoretical-

methodological reference. As participants of the research will have nurses and nursing 

technicians with the experience of care in the elderly. In addition to respecting the ethical and 

legal aspects of Resolution 466/12 of the National Health Council, this research was approved 

by the Research Ethics Committee of the University Hospital (CAAE: 

62132016.1.0000.5243). The study scenario was carried out in a university hospital, using as 

data collection technique the phenomenological interview, being mediated by a guiding 

question: Talk about the meaning you give about the phenomenon of death of the elderly. 

Through the comprehensive analysis of the testimonies, a medium understanding was opened 

that is believed to be sufficient for the achievement of the guiding thread of hermeneutics: 

The sense of care of nurses in the face of the phenomenon of death in the elderly. As results 

and conclusions the nursing team demonstrated fragilities inherent in cultural fears about 

death. However, they did not depart from the technicity and love that the science of care 

excels. 

Key words: Death / dying, phenomenology, care, nursing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 Se trata de una disertación de maestría que objetiva desvelar el sentido del cuidado del 

equipo de enfermería ante el fenómeno de la muerte en ancianos teniendo como referencia 

teórico-metodológica la fenomenología de Heidegger. Como participantes de la investigación 

tendrán enfermeros y técnicos de Enfermería con la vivencia del cuidado en ancianos. 

Además de respetar los aspectos éticos y legales que constan en la Resolución 466/12 del 

Consejo Nacional de Salud, esta investigación obtuvo aprobación en el Comité de ética en 

Investigación del Hospital Universitario (CAAE: 62132016.1.0000.5243). El escenario de 

estudio fue realizado en un hospital universitario, teniendo como técnica de recolección de 

datos la entrevista fenomenológica, siendo mediada por una cuestión orientadora: Hable del 

sentido que usted dona acerca del fenómeno de la muerte de ancianos. Por el análisis 

comprensivo de los testimonios, se abrió una comprensión mediana que se cree suficiente 

para la conquista del hilo conductor de la hermenéutica: El sentido del cuidado de los 

enfermeros ante el fenómeno de la muerte en ancianos. Como resultados y conclusiones el 

equipo de enfermería demostró fragilidades inherentes a los miedos culturales sobre la 

muerte. Sin embargo, no se alejaron de la tecnicidad y amorosidad que la ciencia del cuidado 

prima. Palabras claves: Muerte / muerte, fenomenología, cuidado, enfermería. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Trajetória Pessoal, Profissional e Acadêmica  

 

Toda formação não se inicia com o vácuo, com o nada ou o nulo. Ela pertence a um 

processo de crescimento único e intransferível. A vivência do ser-no-mundo é exclusiva e seu 

desenvolvimento é marcado por suas escolhas, oportunidades, perseveranças e persistências. 

Minha formação fundamental foi marcada pelo serviço publico Municipal e Estadual da 

Cidade do Rio de Janeiro. Sempre tive a curiosidade de desenvolver meus talentos e nunca 

perdi as oportunidades, mesmo que raras, fornecidas por esses meios de saber para ampliar 

meus horizontes.  

De formação religiosa Católica, ao termino do ensino médio sofri o convite, celestial e 

humano, de adentrar no processo de discernimento vocacional da Congregação dos Sagrados 

Corações de Jesus e Maria (SSCC), com sede em nosso território nacional no Estado de 

Minas Gerais, especificadamente em Belo Horizonte. Como parte do desenvolvimento 

obrigatório, prestei o vestibular para PUC-Minas para o curso Bacharelado e Licenciatura em 

Filosofia desta instituição. Sendo aprovado em 2002. Entre o processo de discernimento 

vocacional e estudo, fui me encantando com a filosofia e com a docência ligada a ela. 

Concluindo o processo de discernimento e percebendo minha inadequação para sacerdócio.  

Em 2017 iniciei a docência em uma instituição particular do Ensino Médio.  A partir 

de 2009 conquistei uma almejada matricula na Secretária Estadual de Educação. E mesmo 

com todos os problemas reais nesse modelo educacional, fez-me ampliar meu amor pela boa 

docência.   

Aprendi no longo destes dez anos completos a arte de lecionar e sou um apaixonado 

por essa profissão. Contudo, sempre colhi um amor profundo pela Arte do Cuidado, a saber, 

enfermagem. Devido à participação basilar de minha família nessa área e outras ligadas ao 

meio da saúde. Por isso, dando vazão a esse desejo iniciai no segundo semestre de 2009, na 

Unisuam, o curso de graduação em Enfermagem – como desejo latente de unir, refletir, 

dimensionar o amor à Sabedoria a Arte do Cuidado.  

Durante a formação, foi possível perceber a riqueza da enfermagem e logo ao término 

do curso adentrei no curso de especialização em Gerontologia da UFF, já motivado a 

aprofundar uma angústia pulsante na percepção do profissional de saúde, mas 
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especificadamente os membros da equipe de enfermagem sobre suas percepções sobre a 

morte de pacientes e, como isso, poderiam ocasionar pulsões positivas ou negativas na prática 

do cuidado com futuro paciente.  

No ano de 2013. Logo, com o fim da graduação de enfermagem fui convidado por 

diversas instituições que ministram curso técnico de enfermagem a participar de seus quadros 

de docentes. Amante de desafios aceitei dois convites e lecionei, mesmo com pouca 

experiência assistencial, diversas disciplinas.  

No final de 2014, em minha segunda tentativa, fui aprovado para fazer parte do curso 

do Mestrado Acadêmico em Ciência do Cuidado em Saúde – orientado, pela Professora Pós-

Doutora Rose Rosa. Estranhamente no ano de 2012 ouvi falar de uma filósofa / enfermeira e 

percebi que não estava só no universo.  
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1.2. Apresentação do Tema 

 

A realidade humana é marcada pelo nascimento, crescimento, amadurecimento, 

envelhecimento e morte. É claro que isso não é um processo exato, mas é fato que após o 

nascimento um dia passaremos pela realidade da morte. O filósofo Epicuro, já refletia que 

para alcançarmos uma vida feliz não devemos temer a morte, afinal “quando ela é nós não 

somos”. (Epicuro, 270 a.C; Apud. REALE; ANTISERI, 1990:237). Como parte atuante da 

equipe de saúde os enfermeiros encaram todos os dias a relação entre vida e morte ou entre 

morte e morrer de vários pacientes. (SANTOS; BUENO, 2011). Dessa forma a elaboração 

desse processo deve ocorrer de forma continuada e permanente dos enfermeiros e 

enfermeiras.  

Heidegger, filósofo Alemão que criou a obra Ser e Tempo, foi discípulo de Edmund 

Husserl – criador da Fenomenologia. Reflete que o fenômeno é o que aparece para uma 

consciência, ou seja, o que se apresenta ao Dasein (o ser-aí). Qualquer coisa que se apresenta 

a uma consciência sendo material ou imaterial é um fenômeno. Logo, a morte, ou melhor, o 

processo de morte/morrer faz parte dos fenômenos que se apresentam ao Dasein (SANTOS; 

BUENO, 2011). Para o mesmo, a fenomenologia é uma proposta de trabalho válida para 

enfermagem, pois possibilita uma maior compreensão para o ser-aí. 

Segundo Heidegger o Dasein é o único ser capaz de autenticidade e inautenticidade. 

Ser presença, isto é, ser autêntico, pressupõe o ato de não temer constituir seu próprio modo 

de ser. Mas há sempre o risco de cair no mar revolto da ocupação e ser inundado pelo mundo 

esquecendo-se de si mesmo. Com outras palavras, tornando-se um ser automatizado no fazer, 

agir, no relacionar-se com o mundo. Fechando-se a ser-com-outro e não dando valor a ser-

para-morte (HEIDEGGER, 2013). 

Faz-se perceber que o tempo marca a potencialidade para gerar um Dasein marcado 

pela presença ou pela impessoalidade imerso no falatório da vida diária. Contudo, o Dasein 

tem em sua essência o chamado a autenticidade, ou seja, sua existência pode vir a sair da 

impessoalidade e ser geradora do cuidado. Segundo Heidegger (2013), o verbo alemão sorgen 

‘cuidar’ possui significados fundamentais para o ser-de-presença. A saber: preocupar-se com, 

tomar conta de, cuidar de; traduzindo, é cuidar verdadeiramente daquele ou daqueles que 

precisam de sua ajuda. 
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Esse ocupar-se-com-outro se realiza na labuta diária, mas afastado do falatório da 

impessoalidade que desvia o Dasein da cura e de reconhecer que seu ser está entre 

‘nascimento e morte’. Reconhecer-se como o ser finito é fundamento para abertura ontológica 

do ser de presença. Pois, marca a finitude na temporalidade como cita Heidegger: “A 

cotidianidade é justamente o ser ‘entre’ nascimento e morte” (HEIDEGGER, p.305; 2013).  

A compreensão plena da finitude é exclusividade do Dasein. Afinal, Deus não possui a 

atribuição de finitude e os outros entes não percebem existencialmente a mesma. Mas 

somente o Dasein plenamente desenvolvido percebe a parti do outro sua própria morte. Assim 

como afirma Inwood no dicionário de Heidegger: “O Dasein autêntico ou decidido adianta-

se muito mais no futuro do que o Dasein cotidiano e, correspondentemente, recua muito mais 

no passado, antes de via a pousar no presente e fazer o que ele tem de fazer agora. O tempo é 

finito, e termina com a morte do Dasein” (INWOOD, 2002, p. 77).  

O florescer do cuidado é uma demanda que só ocorre na temporalidade. É nele que a 

cura (sorgen) germina, cresce e reproduz. Como afirma Heidegger: “Se a temporalidade 

constitui o sentido ontológico originário da presença, onde está em jogo o seu próprio ser, 

então a cura deve precisar de ‘tempo’ e, assim, contar com ‘o tempo’” (2013, p. 307). Com 

outras palavras, a temporalidade é o fundamento ontológico do Dasein e é nele que a presença 

se realiza e o ser-para-morte se torna real.  

Utilizando o arcabouço heideggeriano, evidenciar o sentido do cuidado relacionando-o 

com a finitude é incumbência do Dasein autêntico. Possibilitando que existências inautênticas 

migrem para o universo da presença, do cuidado original de ser-com-outros de forma plena e 

constante até o momento da morte. Afinal, “a perspectiva deste projeto, do ser que assim se 

abriu e constituiu, é o que possibilita esta constituição de ser como cura” (HEIDEGGER, 

2013, p, 408).  

Desta forma, é fundamental perceber que a intervenção do cuidado passa diretamente 

pela compreensão, reflexão, analise de como o ser-aí da enfermagem percebe o fenômeno do 

processo de morte/morrer. Pois o ser cuidador deve perceber o ser a ser cuidado (LACERDA, 

COSTENARO, 2013). Contudo, o mundo ocidental, científico, racional, compreende a morte 

como um tabu, algo que não deve ser mencionado, refletido, debatido. Na prática como algo 

anormal, não humano. Como afirmam Santos e Bueno:  

 

A morte, especialmente no ocidente, não tem sido um tema de fácil abordagem, uma 

vez que o sentido construído para o desfecho do que convencionamos chamar de 

vida, remete, quase sempre, ao medo, à angústia ou à rejeição. Desta forma, 

assistimos com frequência, a vinculação da morte com o sobrenatural, o terror, o 
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castigo, a dor, entre tantos outros significados considerados negativos pelas nações 

ocidentais. (2009, p. 45). 

     

          De fato a morte é o fim natural de nossa realidade biológica, um Dasein que morre 

deixa para traz toda uma estrutura construída ao longo de sua história. Por isso, o enfermeiro 

não trata somente de um cliente situado em um determinado leito, com sua patologia 

especifica. Ele ou ela tratam um Ente, um ser construído ao longo de um período histórico 

onde ele forjou uma família, escolhas profissionais, estilo de vida, etc.; a morte não passa 

somente pelo fim do batimento cardíaco, como era compreendida antigamente, ou pelo fim de 

nossa capacidade encefálica de produzir sinapse. Além disto, ela é constituída socialmente. 

Afinal somos os únicos capazes de refletir sobre a finitude biológica (OLIVEIRA, et al., 

2010)    

  O profissional de saúde, principalmente a equipe de enfermagem, que vivencia todo o 

momento próximo do cliente e sua família, experimenta a morte como possibilidade diária. 

Contudo, esse profissional, situado em seu tempo e espaço, muitas vezes não foi bem 

preparado para encarar essa situação de maneira profissional. Desta forma, a reflexão 

intimista, subjetiva leva a escolhas infelizes no posicionalmente profissional, podendo tratar a 

morte de um cliente com determinada indiferença. Utilizando disto como um ato de defesa 

para a atmosfera criada ao redor do que aparentemente deveria ser inominável. Outro modo, 

também negativo, é lidar com a realidade da morte com desespero e despreparo emocional. 

Por isso, é fundamental que haja na grade curricular uma discussão de forma transversal e 

pontual sobre a realidade que contempla a totalidade da vida humana. Como é descrito: 

  

Tendo em vista as novas necessidades que surgem em torno do contexto do paciente 

terminal e sua família, a morte, contemplando o processo de morte e morrer, 

necessita urgentemente ser debatida, assim como se discute o nascimento e o 

desenvolvimento humano.  (OLIVEIRA, et al., 2010, p. 64).  

 

Nesta perspectiva, o objeto de estudo desta dissertação é o sentido do cuidado diante 

do fenômeno da morte em idosos a partir de uma hermenêutica em Heidegger. O ser-aí não 

está fora do mundo. Desta forma, o ser-no- mundo, também é ser-com-o-outro como mostra a 

filosofia heideggeriana.  

Nesse processo relacional, o ser-aí – que ocorre em um tempo- observa a finitude de 

um ser-não-mais-aí. Com essa percepção do fenômeno o ser-aí percebe que também é um ser-

para-a-morte; defrontando com a realidade única que o Dasein é finito. A vida passa a ser a 

percepção do Eu-Dasein também deixará a existência em algum momento (SILVA et al., 

2010).  
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1.3. Contextualizando o processo morte-morrer 

 

O fim acontece para todo arcabouço fisiológico existente em nosso sistema de 

biodiversidade. Ou seja, tudo que possui vida morrera. A distinção sutil que nos reserva é a 

consciência, mesmo que embotada pela existência inautêntica, da morte. A princípio é 

vislumbrado unicamente a morte do outro, o fim do outro, a falência cardiorrespiratória do 

outro. No caminho à autenticidade a abertura ontológica se faz e a partir da morte do outro 

existe a percepção da própria mortalidade. Ou seja, ter plena consciência da sua finitude 

(INWOOD, 2002).  

Portanto, a morte é uma realidade para cada Dasein. Com a existência autentica ou 

inautêntica ela ocorrerá. E segundo o dicionário de filosofia Brugger  ela é definida de uma 

forma extremamente contemporânea. Como estabelece:  

 

A morte é, antes de tudo, um fenômeno biofisiológico que, portanto, afeta todos os 

seres vivos corpóreos, e consiste na cessação da vida. Esta cessação manifesta-se 

pela extinção das atividades vitais: crescimento, assimilação e reprodução do 

domínio vegetativo; consciência e apetite sensoriais, juntamente com o movimento 

deste resultante, no domínio sensitivo (1977, p. 282).  

 

Essa condição humana, que a marca da angustia do Dasein, gera uma necessidade 

influente no pensamento e na crença humana; a saber, a imortalidade. Essa esperança tem 

como base as tradições religiosas e os textos platônicos que estão se referindo a alma. E para 

isso existem inúmeros registros históricos de cultos, cerimônias, celebrações para manutenção 

da alma frente à temporariedade do corpo. Afinal, a alma pertence à perfeição e o corpo a 

multiplicidade do imperfeito (ARANHA; MARTINS, 2009).   

Sendo ser-para-morte, historicamente o corpo sempre foi menosprezado frente a 

divindade da alma. Em Fédon, texto que narra a morte de Sócrates, já descrevia o corpo como 

âncora da alma. E sem esse arrimo a alma fluiria rumo a perfeição. Contudo, o Dasein 

autentico não marca sua existência para atemporalidade, mas sim, pela temporalidade que é 

marcada pelo constante envelhecimento do corpo. Assumindo a angústia da finitude se 

afastando da impessoalidade (ARANHA; MARTINS, 2009).  

Provavelmente seria mais angustiante a imortalidade do corpo que a finitude dele. 

Afinal, a morte demarca o fim do tempo e sem ela a natureza de Deus, a sua atemporalidade e 
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infinitude, que não é um aspecto do Dasein, fariam parte de uma angustia infinita (INWOOD, 

2002).  

Portanto, a constancia da finitude é fundamental para ‘saúde’ do Dasein. Não 

importando a morte corporal, mas como o ser de presença se relaciona em vida em 

companheirismo com outro; abrindo-se a ser-para-outro. Ou seja, é a partir do outro que a 

essencialidade do cuidado emerge e a vivencia da morte torna-se fundamental. (INWOOD, 

2002). 

Contudo, como a educação para a morte atinge ‘universalmente’ o indivíduo? 

Culturalmente é possível demarcar o cenário geral de morte e imortalidade da ‘alma’? Para 

responder esses anseios. Passar-se-á de forma suave sobre duas tradições religiosas que 

marcam a construção de dois hemisférios de nosso mundo, a saber, budismo e cristianismo. 

Tendo como objetivo módico entender tais concepções de fé que marcam a morte para uma 

parcela relevante da humanidade.  

 

1.3.1. A Universalidade da Morte Pelo Olhar da Fé 

  

Basilarmente a cultura é definida por comportamentos que unem um povo, uma 

civilização. A linguagem, a fala, os ritmos musicais dominantes, as instituições religiosas, 

entre outros pontos marcam profundamente esse cenário. E todos nós estamos envolvidos pela 

dimensão cultural predominante em nosso desenvolvimento social. Com outras palavras, os 

costumes hegemônicos organizam a compreensão do significado da vida e da morte de um 

determinado grupo social (SANTOS org, 2009, p. 45). 

Perguntas fundamentais do existir humanos, ou seja, o sentido da vida ou sobre a 

facticidade da morte; sempre tiveram enumeras respostas de diversos meios do saber – 

filosofia, psicologia, artes, ciência elaboraram em sua trajetória um profundo arcabouço sobre 

tais questões (SANTOS org, 2009, p. 46). Contudo, mais inclinadas ao mundo dos doutos. A 

pessoa comum em seu cotidiano busca na experiência religiosa as respostas referentes a essas 

perguntas. Ou seja, a religiosidade é o fundamento fenomenológico para o individuo dentro de 

sua cultura desenvolver sua percepção sobre vida e morte.     

A religião prevalente de uma determinada estrutura geográfica ou civilizacional instrui 

a partir de seu livro sagrado, doutrina, rituais, costumes, tradições os referenciais de como se 

portar em vida e como alcançar a morte. Portanto, fazendo a divisão simples do globo 

terrestre entre ocidente e oriente – a partir de suas principais tradições religiosas, faze-a um 
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mergulho dentro destes hábitos religiosos e culturais para gerar uma breve visão de como as 

pessoas são educadas para a morte (JUNG, 2013). 

Existe uma distinção entre os indivíduos formados pelas características culturais e 

religiosas das duas esferas do globo. Segundo Jung, o ‘eu’ no mundo ocidental é 

profundamente marcado; a possibilidade de compreensão do ‘nós’ se torna mais transparente, 

e a proposta de um ‘eu universal’ beira a loucura. Assim afirma: “O desenvolvimento da 

filosofia ocidental nos dois últimos séculos teve como resultado o isolamento do espírito em 

sua própria esfera e a ruptura de sua unidade com o universo” (2013, p.11).  Com outras 

palavras, não existe uma profunda harmonia entre ciência, filosofia e religião no mundo 

ocidental – o ‘eu’ é dominante.  

O individuo oriental tem uma percepção mais introvestida do seu ser no mundo. A 

dinamicidade é outra, a compreensão do ‘nós’ é assumida como objetivo existencial. Desta 

forma, o ‘eu’ só faz sentido na profundidade do ‘espírito’ que marca essa forma de 

entendimento da construção universal. Como descreve: “Por isso, o termo ‘espírito’, no 

sentido em que é empregado no Oriente, tem uma conotação metafísica. Nosso conceito 

ocidental de espírito perdeu este sentido depois da Idade Média, e a palavra agora designa 

uma ‘função psíquica’” (2013, p. 11). 

Poder-se-á balizar de forma muito acessível que o mundo Ocidental tem o cristianismo 

como sua fonte estrutural religiosa. Já o hemisfério Ocidental tem na tradição budista seu 

suporte (Jung, 2013). Essas estruturas que fornecerá base para as diversas instituições 

religiosas que englobam tal realidade, ira fomenta a fé, as crenças, o imaginário, os medos e 

anseios do homem em relação à morte. Educando os sujeitos, religiosos ou não; seguidores ou 

não de qualquer instituição religiosa, e é isso que demarca o senso cultural – para a morte. 

Assim como é belamente descrito:  

 

 

 (...) O Ocidente cristão considera o homem inteiramente dependente da graça de 

Deus ou da Igreja, na sua qualidade de instrumento terreno exclusivo da obra da 

redenção sancionado por Deus. O Oriente, pelo contrário, sublinha o fato de que o 

homem é a única causa eficiente de sua própria evolução superior; o Oriente, com 

efeito, acredita na ‘autorredenção’.  

O ponto de vista religioso representa sempre a atitude psicológica e seus 

preconceitos específicos, mesmo para aquelas pessoas que esqueceram sua religião, 

ou que dela nunca ouviram falar. Em relação à psicologia, o Ocidente é cristão em 

todos os sentidos, apesar de tudo. (...) Por isso, a psique é o elemento mais 

importante, é o sopro que tudo penetra, ou seja, a natureza de Buda; é o espírito de 

Buda, o uno, o Dharma-Kâya. Toda vida jorra da psique e todas as suas diferentes 

formas de manifestação se reduzem a ela. É a condição psicológica prévia e 

fundamental que impregna o homem oriental em todas as fases de seu ser, 
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determinando todos os seus pensamentos, ações e sentimentos, seja qual for a crença 

que professe (JUNG, 2013, p. 18 – 19). 

 

   
 Desse modo, tornasse importante pensar os alicerces dos hemisférios Ocidental e 

Oriental para distinção fenomenológica de como o indivíduo concebe a sua relação com a 

morte. Para isso, ocorrerá uma aproximação com a tradição Budista que tem uma concepção 

única de ação do ‘Dasein’ no mundo; sua dimensão interior, a busca pelo equilíbrio cósmico e 

a aproximação do Estado de Buda, são marcantes para entender como a pessoa emersa nessa 

tradição vivencia seu processo de finitude. O Ocidente é notoriamente cristão, e a salvação 

está Nele – o Cristo; a todo um processo de entrega, conversão, evangelização, que leva o 

‘Dasein’ ter uma relação diferenciada com o termo desta dimensão da vida (Jung, 2013).  

 

3.1.1.1. O Budismo  

 

O Bardo Thödol é único pelo fato de que se propõe a tratar racionalmente o ciclo 

completo da existência sangsãrica (isto é, fenomenal) que intervém entre o 

nascimento e a morte, sendo a antiga doutrina do karma, ou consequências 

(chamada por Emerson de compensação), e do renascimento aceita como as mais 

assenciais leis que afetam á vida humana (EVANS-WENTZ org. 2015, p.2).  

 

 

A experiência religiosa oriental impulsiona o individuo para além da etapa do ‘eu’, 

isto é, a um incentivo para se alcançar um estado superior ao egocêntrico. Movido pela 

meditação constante (por isso são mais introvestidos), com o objetivo é dissolver a concepção 

do ‘eu’. Contudo, diferentes do Ocidente – o Oriente acredita na autorredenção (JUNG, 

2013). Com outras palavras, a superação egocêntrica aproxima o indivíduo ao estado de Buda 

onde a presença do ‘eu’ é eliminada (EVANS-WENTZ, 2015).  

A técnica religiosa da Ioga tenta transcender o indivíduo para autolibertação. Para o 

Oriente o âmago do ser está em seu interior e esse deve suplantar a exterioridade. Faz-se 

necessário um enraizamento profundo, uma harmonização com o intimo do ser. Como desvela 

Jung: “No oriente o que se procura é a sabedoria, a paz, o desprendimento...” (2013, p.31).  

Guiados pelos ensinamentos do Bardo Thödol (está se utilizando a experiência do 

Budismo Mahãyãna Tibetano), livro tibetano que indica o caminho da libertação, isto é, o 

entendimento de que morte e vida são faces distintas de uma mesma moeda; é ensinado sobre 

sua relação com sua morte. Como é descrito pelo Lama Anagarika Govinda no prefácio 

introdutório no Livro Tibetano dos Mortos:  
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Tal equívoco só poderia ter surgido entre aqueles que não sabem que uma das 

práticas mais antigas e universais para o iniciado consiste em passar pela experiência 

da morte antes que ele possa renascer espiritualmente. Simbolicamente, ele deve 

morrer para o seu passado, para o seu antigo ego, antes que possa tomar o seu lugar 

na nova vida espiritual na qual tenha sido iniciado (2015, p. LIII).  

 

O Bardo Thödol é um livro sagrado que descreve uma educação para morte, onde a 

vida serena, harmoniosa, não centrada no ego deve realizar alguns passos para alcançar a boa 

morte. Um dos mais importantes é vivenciar a cada momento como o último – para isso é 

necessário uma preparação mental, pela meditação, durante toda a vida. Torna-se, para 

filosofia budista, ter em mente que morte e vida, renascimento e finitude; são ciclos 

constantes durante toda vida. Afinal, “... o nascimento e a morte não são fenômenos que 

acontecem apenas uma vez numa vida humana; eles ocorrem ininterruptamente. A cada 

momento, algo dentro de nós morre e algo renasce” (Prefácio introdutório dos Livros 

Tibetano dos Mortos; 2015, p. LIV). 

Nascer como ser humano é a grande oportunidade rumo a iluminação. Pois, três passos 

fundamentais somente são possíveis nesse modelo de vida. A saber: escuta, reflexão e 

meditação. A escuta possibilita a captação atenta dos ensinamentos, utilizando todos os 

sentidos, atento para sabedoria. A reflexão é derivada da razão, ou seja, a reflexão a partir da 

razão transforma a aprendizagem em conhecimento. A terceira etapa, o conhecimento que 

fora ruminado pela reflexão, torna-se uma ‘certeza espiritual’. Somente dessa forma, o 

discípulo, mais próximo do Estado de Buda, não teme a morte e percebe a natureza de seu 

processo. Como afirma o Lama Anagarika Govinda no prefácio introdutório no Livro 

Tibetano dos Mortos:  

 

Esse é o elevado estado espiritual proporcionado pelos ensinamentos expressos no 

Bardo Thaödol. Deste modo, o discípulo iniciado atinge o domínio no âmbito da 

morte e, então, estando em condições de perceber a natureza ilusória da morte, fica 

livre do medo. Esse engodo da morte provém da identificação do indivíduo com sua 

forma temporal e ilusória, seja física, emocional ou mental, surgindo daí a errônea 

noção de que existe um estado de ego pessoal, separado do próprio indivíduo, e o 

medo de perdê-lo. Se, entretanto, o discípulo aprendeu como o Bardo Thaödol 

ensina, a identificar-se com o Eterno, o Dharma, a Imperecível Luz do Estado Buda 

dentro dele, então os temores da morte são dissipados como uma nuvem diante do 

Sol nascente (2015, p.LV).  

 

Aceitar que a morte é constante na relação do Sangsãra (nascimento e morte), não 

impulsiona ao indivíduo a desmerecer sua forma humana de vida. Mas sim, encorajar ao 

desprendimento. A libertação, a saber, Nirvãna só se faz presente nessa consciência de 

nascimento e morte. É importante a vida plena no karma centrada no presente. Pois, o 
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próximo karma está entrelaçado a esse – desta forma, o ‘destino’ do ser é decidido na sua 

vivência fenomenológica atual (EVANS-WENTZ, 2015).   

 

3.1.1.2. O Cristianismo  

 

Mas este tesouro, nós o carregamos em vasos de argila, para que esse poder 

incomparável seja de Deus e não nosso. Premidos de todos os lados, nós não somos 

esmagados; em impasses, mas conseguimos passar; perseguidos, mas não lançados; 

prostrados por terra, mas não liquidados, sem cessar trazemos em nossos corpos a 

agonia de Jesus, a fim de que  a vida de Jesus também seja manifestada em nosso 

corpo. Com efeito, nós os vivos, somos sem cessar  entregues à morte por causa de 

Jesus, a fim de que a vida de Jesus também seja manifestada em nossa existência 

mortal. Assim a morte age em nós, mas a vida, em vós. No entanto, filiados nesse 

mesmo espírito de fé do qual está escrito: Eu cri, e por isso falei, também nós 

cremos, e é por isso que falamos. Pois sabemos: aquele que ressuscitou o Senhor 

Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos colocará convosco junto dele. E 

tudo o que nós vivemos é para vós, a fim de que a graça, crescendo, por uma 

comunidade acrescida, faça superabundar a ação de graças para glória de Deus (2 

Coríntos4, 7-15)
1
.  

 

 

O cristianismo põe sua fé no Ressuscitado, a saber, como descreve o evangelista João 

– no Filho do Homem, Jesus de Nazaré. O Apostolo Paulo, delimita no texto bíblico citado 

acima a fonte essencial da fé cristã
2
 sobre a morte e a esperança da ressurreição em Cristo. 

Portanto, para essa tradição de fé em suas enumeras vertentes, a morte não é algo ruim em sua 

essencialidade. Contrário a isso, ela é fundamental para o encontro derradeiro com o Senhor 

(BRUSTOLIN; PASA, 2013). Como afirma o Missionário em sua carta à comunidade de 

Filipenses (1,21): “Pois para mim viver é Cristo, e morrer um ganho”.  

Essa presença constante e diária da morte no ocidente cristianizado realiza uma 

simbiose entre cultura e fé. Com outras palavras, as tradições religiosas direcionam o 

imaginário, a compreensão a educação para a morte da sociedade que a delimita. Mesmo o 

indivíduo que não compartilha esses modelos de fé é culturamente educado na mesma 

(BRUSTOLIN; PASA, 2013). 

Na vivencia cristã o termino dos sinais encefálicos demarcam o início do julgamento 

com o salvador, mesmo que as tradições discordem em alguns pontos desse processo celeste, 

                                                           
1
  Todas as citações bíblica serão retiradas da  tradução da Bíblia TeB, edições Loyola de 1995.  

2
 Não será abordada a divisão do cristianismo em suas principais fontes histórica, isto é, Católicos e 

evangélicos. Por não se fazer necessário didaticamente nesse espaço. Contudo, serão salientadas algumas 

diferenças no culto aos mortos para católicos e evangélicos históricos.  



24 

 

existe uma unidade, a saber, que a ressurreição está marcada na ação do indivíduo em vida. 

Logo, existe um desejo consciente ou não, de transcender os limites de uma vida banal 

inautêntica, para alcançar uma autenticidade no Senhor da vida e da morte (Dt 32,39). Por 

isso, a vida alicerçada no Paráclito é fundamental. Pois a morte nada mais é que uma abertura 

necessária para o retorno à casa do Pai. O novo Adão, ou seja, Cristo o paráclito; que abriu e 

mantém abertas as portas celestes e é o fundamento desse modelo de fé (BRUSTOLIN; 

PASA, 2013). 

Na concepção espiritual cristã a origem da morte demarca o fim da relação plenamente 

harmoniosa entre o Criador e a criatura.  A desobediência de Adão (Gn 3, 1-24 ) encaminha a 

humanidade para longe do colo do Pai, isto é, para a finitude. Cristo proporciona o caminho 

inverso – com Ele, o crente é reaproximado a concórdia criacional. O Apostolo das missões – 

Paulo demarca isso a comunidade de Romanos (6,23): “Pois o salário do pecado é a morte; 

mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Jesus Cristo, nosso Senhor” (COSTA; 

DUQUE; MORAIS, 2013).  

Por tanto, na visão da fé cristã o pecado trouxe a morte. Mas a obediência à Cristo traz 

a vida (COSTA; DUQUE; MORAIS, 2013). Por isso nessa tradição religiosa, Ele é a 

superação da morte, o libertador do pecado e o Senhor da vida (2 Tm 1,10; Rm 8,2; 1Cor 

15,25).   

Na construção histórica do cristianismo a morte física de um corpo temporal, 

perecível, é bem quista. Desde que o crente jamais negue sua fé em Jesus. Mesmo na 

perseguição, dor, sofrimento são válidos. Pois, uma momentaneidade da existência terrena 

não pode ser maior que a alegria eterna (BRUSTOLIN; PASA, 2013). Por isso os mártires da 

fé são exemplos de discípulos fieis ao desejo do Mestre. Como descreve o Bispo de Hipona:  

 

Quem pensa ser tal perseguidor para vir e dizer: Nega a Cristo se não queres morrer? 

Por acaso é possível negar a vidapela vida? Por uma breve vida vou negar a vida 

eterna? Por que querem tirar a fé das pessoas com ameaças de morte? Cristo é que 

tem em seu poder a morte e a vida. Se a morte não significasse nada, que bem 

fizeram os mártires ao desprezá-la? (SANTO AGOSTINHO, Sermón 335-B, 2-3: 

BAC 448, 696-697. Apud, BRUSTOLIN; PASA, 2013). 

 

O Santo de Assis embeleza a visão mística do cristianismo reafirmando a morte 

corporal com essência para a ressurreição no Salvador. No “Cântico do Irmão Sol ou Cântico 

das Criaturas”, Francisco tece um louvor de agradecimento ao Criador por toda 

biodiversidade (BRUSTOLIN; PASA, 2013). Resaltando alguns irmãos da natureza: sol, 
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estrelas, vento, água, fogo, terra e exaltando o amor e o perdão de Deus para conosco. E 

terminando agradecendo pela morte corporal: 

 

Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa morte corporal, da qual nenhum 

homem vivente pode escapar. Infelizes aqueles que morrem em pecado mortal; bem-

aventurados aqueles que se encontram em tua santíssima vontade, porque a morte 

segunda não lhes fará mal.  

 

A plena consciência da morte que pertence à psique humana. Marca também para o 

cristianismo a necessidade da finitude sem pecado, reconciliado com o Pai através de Jesus a 

eternidade será um oásis. Contudo, sempre é possível contar com a misericórdia infinita do 

Criador.  

Enraizados nesse modelo de fé os católicos e os protestantes históricos possuem 

distinção doutrinária e comportamental sobre a vivência da morte de seus fieis. Mas mantêm a 

uníssona que a salvação só se encontra através de Jesus. Existem duas grandes distinções 

nessas vertentes de fé. A saber, a crença no purgatório, que seria possibilitaria uma terceira 

penalização no julgamento celeste, e a forma de cultuar a passagem para morte de um fiel 

(COSTA; DUQUE; MORAIS, 2013).   

O Catecismo da Igreja Católica em seu ensinamento número 1030, estabelece que o 

purgatório foi um entendimento debatido nos Concílios de Florença e de Trento. Nesses se 

compreendeu que o ‘fogo purificador’ relacionado a  Santa Escritura, possibilitaria o seguinte 

entendimento:  

 

No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo 

purificador, segundo o que afirma aquele que é a Verdade, dizendo, que, se alguém 

tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem 

no presente século nem no futuro (Mt 12,32). Desta afirmação podemos deduzir que 

certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras, no século 

futuro (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, n° 1031).  

 

 

Com outras palavras, após a santa morte corporal a alma sofrerá o julgamento eterno 

segundo suas práticas de vida e fé realizadas na encarnação. Contudo, se tal pessoa morrer 

com pecado venial, ou seja, quando se tem consciência dos ensinamentos morais da fé e não 

os segue em sua plenitude, ou quando não se é consciente dos mesmos tendo uma vista 

longínqua a moralidade cristã – ela sofrerá um tempo de purificação para poder entrar no 

paraíso celeste (COSTA; DUQUE; MORAIS, 2013).   

Somente aqueles que cometeram pecado mortal serão condenados ao inferno. Segundo 

o Catecismo da Igreja Católica em seus ensinamentos no número 1859; o pecado mortal 
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necessita ter a sincronia do pleno conhecimento e pleno consentimento. Basicamente o pecado 

mortal está ligado ao término da caridade em relação a Deus e aos próximos (COSTA; 

DUQUE; MORAIS, 2013). 

Pelos olhos da doutrina Protestante ou Evangélica Histórica a ideia de purgatório é 

impensada. O julgamento estará marcado pela aceitação irrestrita a Jesus – a ida para o Céu 

ou inferno depende exclusivamente dessa decisão. Pois, a partir de sua prática existencial a 

morte de seu corpo impede qualquer processo de evolução ou purificação da alma. Logo, é 

impossível o purgatório como lugar de aperfeiçoamento da alma (CAMPOS, 2016).    

A salvação da alma está ligada á vida de fé. Por isso na visão Protestante, a conversão 

da alma é fundamental para selar a aproximação ou distanciamento de Deus após o 

julgamento celeste (CAMPOS, 2016). Como afirma o Apostolo Paulo a comunidade de 

Timóteo (2Tm 4, 6-8): 

  

Quanto a mim, eis que já fui oferecido em libação e o tempo da minha partida 

chegou. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já 

me está reservada a coroa de justiça que o Senhor me dará em recompensa naquele 

Dia, Ele, o justo juiz; e não só a mim, mas a todos os que tiverem ansiado a sua 

manifestação.   

 

Segundo Campos (2016), o ritual do protestantismo histórico, diferente do 

catolicismo, está marcado no consolo sobre familiares, amigos e não no falecido. Pois, esse já 

teve seu período de conversão finalizado por causa da morte. Por isso, a confiança no 

ressuscitado e na necessidade de conversão é estimulada no velório. Sempre com cantos de 

louvor, agradecimento e palavras fundadas na Bíblia a fim de reafirmar a verdade da fé – 

Cristo Jesus.  

Portanto, apesar das diferenças doutrinarias a vida na psicossocial para o cristianismo 

é uma peregrinação. Ou seja, um caminho rumo ao salvador e na pátria celeste o encontro 

com Ele é o fundamento para uma vida de Fé.    

Concluiu-se que os dois hemisférios tem bases de fé que organizam o modelo de 

compreensão de morte e especialmente de pós-morte. As culturas ocidentais e orientais são 

amplamente influenciadas por suas tradições religiosas que possuem grau de universalização 

em todo globo terrestre (JUNG, 2013). Culturalmente a compreensão sobre a morte possui 

muitos enredos, logo, esse pequeno recorte somente nos aproxima desse fato. Mas também 

provoca a necessidade de se ampliar os horizontes sobre esse território que demarca a 

universalização da morte. Contudo, tal empreitada será realizada em um próximo trabalho.    
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1.4. Delimitação do Problema de Pesquisa 

 

O entendimento sobre a vida que não contempla sua totalidade, isto é, não 

dimensionando a realidade da morte como peça essencial da vida leva os profissionais de 

saúde, diretamente a equipe de enfermagem por passar mais tempo com o cliente, a um 

quadro de compartir a vida em ideais nada realistas. (OLIVEIRA et al.,2010). A formação 

acadêmica quando mal direcionada, pode deixar de preparar o enfermeiro, tecnicamente e 

psicologicamente para enfrentar a perda de pacientes.  Logo, as possíveis consequências para 

vida pessoal, profissional, psicológica para esse profissional não são positivas. Muitas vezes o 

enfermeiro ou técnico de enfermagem entra em um quadro patológico, por não refletir 

tecnicamente sobre a morte, devido a frágil preparação oferecida em nossas instituições de 

ensino (SANTOS; BUENO; 2009).  

Por isso é fundamental a reflexão da equipe de enfermagem sobre a reflexão da morte. 

Eles devem está preparados para a ação do cuidado ao paciente situado em qualquer quadro. 

Afinal, “(...) além do mais, o reconhecimento dessa trajetória exemplifica que enquanto há 

vida, existe a necessidade do cuidado” (SILVA et al., 2010, p. 40). Não há dúvidas que a 

morte é parte constituinte da vida. 

Algumas indagações fomentaram o desejo da realização desta pesquisa. Essas 

demandas mesclam a curiosidade filosófica com a inquietação provocada pelo desejo de 

cuidado do outro que sofre.  Com outras palavras, a equipe de enfermagem estaria plenamente 

preparada para cuidar de forma integral de seus pacientes, mesmo esses estando próximos da 

finitude como são apontados pela esfera social? Estaria ela, ao tratar de idosos, presa ao 

modelo biomédico ou preparada a desenvolver um saber crítico em relação o processo de 

envelhecimento? Ou seja, são indagações que impulsionaram a realização deste trabalho de 

pesquisa.   

 

1.5. Perguntas Norteadoras: 

Como interrogação de abertura, ainda no momento ôntico, eu colocarei duas perguntas 

norteadoras:  

 Fale do sentido que você doa acerca do fenômeno da morte de idosos 
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  Enquanto enfermeiro ou técnico de enfermagem, qual é o significado que você 

atribui a morte de idosos?  

 

1.6. Objetivo  

Desvelar o sentido do cuidado que funda o movimento existencial do enfermeiro e 

técnico de enfermagem acerca do fenômeno da morte em idosos. 

 

Objetivo específico:  

 Descrever o sentido doado pelo enfermeiro e técnico de enfermagem, com experiência 

em cuidar de idosos, acerca do fenômeno da morte de idosos.   

 Discutir, numa perspectiva fenomenológica, possibilidades de um cuidado singular a 

partir do sentido dado pelo enfermeiro e técnico de enfermagem, sobre o fenômeno da 

morte em idosos.   

 

1.7. Justificativa  

  Alguns questionamentos podem ser elaborados para esclarecer a temática abordada: 

Qual é o lugar da morte na sociedade moderna? Como compreendemos o ‘moribundo’? A 

equipe de saúde está emocionalmente preparada para vivenciar a morte? Ou será utilizada a 

racionalização como mascara sobre a realidade? São questões que apresentam a necessidade 

de um debate, uma reflexão, uma formação adequada e contínua sobre a realidade natural da 

morte (OLIVEIRA et al.,2010).  

Ao compreender o conceito da morte, é perceptível que houve uma transferência do 

local ritual da passagem, entes no lar no seio da família, para um ambiente hospitalar onde a 

equipe médica decide o momento da morte. Logo, a sociedade contemporânea se alienou 

sobre a temática da morte, tornou-se assunto proibitivo entre crianças, jovens, adultos e 

idosos, a relação com o ter tornou-se mais necessário que a vivencia do ser. Havendo um 

desejo sobrenatural na manutenção da vida, mesmo que essa não possua o mínimo de 

qualidade. Contudo, a arte do cuidar, deve buscar dar condições para que o paciente tenha um 

final digno isso quando todos os recursos não surtirem mais efeitos (LACERDA, 

COSTENARO, 2013). 

Para que o auxilio adequado seja dado é necessário compreender que somos seres 

temporários, isto é, mortais. Para acolher humanamente a morte do outro se faz necessário 
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refletir e acolher a certeza que em um determinado momento vamos morrer. A morte não é 

um acidente da natureza, mas sim parte natural e necessária da vida. Ao vivenciar a morte do 

paciente, devemos compreender que somos seres no mundo vivenciando a realidade juntos 

com outros seres. Os gestores das unidades de saúde devem propiciar tempo para reflexão e 

formação continuada dos membros de suas equipes. Assim esses encontraram a justa medida 

entre razão e emoção na relação com o paciente.  Permitindo-se sentir sem perder a 

tecnicidade. Contudo, algo a ser evitado é a frieza e a banalidade a cerca da morte, pois isso 

só espelha uma psique marcada pelo remorso, medo, sentimento de fracasso e estresse diante 

desta realidade (OLIVEIRA et al.,2010). 

Somos os únicos seres conscientes de nossa fragilidade e finitude, desta forma ao lidar 

com a morte do paciente os sentimentos de impotência, fracasso devem ser banidos. 

Sentimentos reais nesta relação devem aparecer.   

A fenomenologia é o método desta pesquisa, ela busca a percepção dos indivíduos 

acerca de um fenômeno que aparece a sua consciência. Tendo como objetivo e contribuição 

desvelar como o fenômeno o toca, promovendo um cuidado, uma intervenção, um 

fortalecimento.  

Como parte atuante da equipe de saúde os enfermeiros e técnicos de enfermagem 

vivenciam todos os dias a relação entre vida e morte. Sendo fundamental a melhor elaboração 

deste processo. Portanto, faz-se necessário o desvelamento do mesmo. É provável que a má 

elaboração sobre a morte gere um cuidado parcial devido ao desequilíbrio emocional e 

racional da saúde mental dos enfermeiros. 

 

1.7.1. Estado da Arte  

 

 Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados MEDLINE e 

LILACS, com vistas a responder a seguinte questão norteadora: qual é o sentido doado de 

enfermeiros sobre a morte de seus pacientes? A busca ocorreu no período de outubro e 

novembro de 2106, por intermédio dos descritores “tanatologia” AND “assistência terminal”; 

“Enfermagem de cuidados paliativos na terminalidade da vida” AND “idoso”.  

A seleção das bibliografias foi estabelecida adotando-se como critério de inclusão 

artigos que abordassem a temática sobre a doação do enfermeiro perante a morte de seu 

paciente, em especial o paciente idoso; publicados no recorte temporal de 2013 a 2016, nos 

idiomas inglês, português e espanhol. Os critérios de exclusão adotados foram publicações 
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que não possuíssem uma determinação metodológica clara e com a impossibilidade de acesso 

à publicação de modo gratuito e na integra nas referidas bases. 

 

 

Figura 1 – fluxograma explicativo da seleção das publicações.  

Publicações N=396 

 

 

 

 

 

Seleção por leitura de texto completo N=36 

 

 

Total de 10 publicações 

 

Foram analisados 10 estudos. Quanto à origem 06 são publicações nacionais, sendo 

um destes publicado originalmente em língua espanhola. As publicações internacionais são 4, 

da língua  espanhola. Não foram enquadrados artigos da língua inglesa. Frente o exposto, 

evidenciamos que o conhecimento produzido pela temática apresenta elevada participação de 

pesquisadores brasileiros. 

Quanto ao ano de publicação, os estudos selecionados foram realizados entre 2013 e 

2016. Quanto ao qualis Capes, às publicações são classificadas de A2 a B5, evidenciando-se a 

carecia de publicações em revista com o qualis Capes A1. Quanto ao público ao qual os 

estudos são direcionados, observamos que 6 foram direcionadas e realizadas por enfermeiros, 

5 voltadas para todo profissional de saúde e 1 voltada para área de humanas. Quanto ao nível 

de evidência (de acordo com o método de avaliação utilizado pela Agency for Healthcare 

Research and Quality (AHQ), 6 artigos tem o nível de evidência 6, isto é, evidência derivadas 

de um estudo descritivo ou quantitativo. Com nível de evidencia 4 foram 2 artigos, que são 

provenientes de estudos de coorte e de caso-controle bem delineados. Os outros dois artigos 

possuem nível de evidência 2  – respectivamente, derivado de pelo menos um ensaio clínico 

MEDELINE N=285 

LILACS=111 

Exclusão por não adequação 

ao objeto de estudo=82 

Seleção por leitura do título e resumo 

N=118 

Exclusão de 26 publicações repetidas 
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randomizado controlado bem delineado e oriundas de opiniões de autoridades e / ou relatório 

de comitês de especialistas.  

A classificação dos periódicos da CAPES e reavaliado anualmente e passa por 

processo constante de avaliação. Os periódicos são enquadrados em um estrato indicativos de 

qualidade – A1 (o mais elevado); A2; B1; B2; B3; B4; B5; C (que não possui valor).  

 

Tabela 1- identificação das publicações  

 

Artigo ano método Resultado 

Impacto psicosocial 

en enfermeras que 

brindan cuidados en 

fase terminal 

 

2016 Métodos: Estudo qualitativo, 

método fenomenológico, 

técnica entrevista em 

profundidade, como 

informantes quatro enfermeiras, 

análise semiótica focado em 

narrativas. 

Auto-percepção como 

seres divididos entre o 

pessoal e o 

profissional; 

significado de morte 

como perda-ganho; 

contexto hospitalário 

desfavorável para o 

bom morrer; impacto 

psicossocial e fatores 

que o intensificam; 

falta de treinamento e 

suporte. 

Percepción del 

cuidador primario 

sobre las 

intervenciones de 

enfermería al 

paciente en estado 

terminal 

 

2016 Estudo transversal em 39 

cuidadores primários de 

pacientes hospitalizados. um 

questionário com 37 itens e 

duas seções sobre variáveis 

sociodemográficas, a 

comunicação, as intervenções 

de enfermagem e 

comportamento no terminalidad 

validado por três especialistas, 

com alfa de 0,94 de Cronbach 

foi projetado em contabilidade. 

foi utilizada estatística 

descritiva e teste do qui 

quadrado e teste de Kruskal 

Wallis. 

 

Mulheres cuidadores 

eram 79,5%, 56,4% 

filhas com idades 

compreendidas entre 

os 40-60 anos, 59% 

casados, 53,8% 

dedicada à casa e 

56,4% viviam na 

mesma casa que seu 

paciente; a melhor 

dimensão de 

comunicação 

percebida foi de 

51,3%, o menos 

favorecido foi o 

comportamento antes 

da terminalidad; a 

percepção geral era 

justo, com 87,2%. 

Conclusão: Os 

resultados mostram 

áreas de oportunidade 

em cuidados no final 

da vida, em especial 
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no comportamento 

perante o terminalidad 

(UA). 

 

Sentimentos e 

dificuldades no 

enfrentamento do 

processo de morrer 

e de morte por 

graduandos de 

enfermagem 

 

2016 Metodologia: revisão 

integrativa da literatura 

realizada nas bases de dados 

LILACS, MEDLINE e BDEnf, 

em junho de 2014, e 

compreende o período de 2001 

a 2014 

Foram encontrados 

293 artigos e 

selecionados 10. 

Identificam-se como 

dificuldades: o lidar 

com a finitude; as 

relações entre aluno e 

familiares; os vínculos 

estabelecidos entre 

aluno-paciente; os 

sentimentos 

vivenciados ao cuidar 

de pacientes terminais 

Reflexão sobre a 

morte e o morrer na 

UTI: a perspectiva 

do profissional 

 

2016 Análise reflexiva, com 

preocupações bioéticas, sobre a 

morte e o processo de morrer na 

perspectiva do profissional em 

terapia intensiva, por meio do 

método de revisão bibliográfica 

Desperta sentimentos 

de impotência, de 

indiferença e até 

mesmo de fuga e 

negação, 

demonstrando 

desconforto ou, ainda, 

certa tentativa de 

camuflar o verdadeiro 

sentimento em relação 

à morte 

O tema da morte na 

escola: 

possibilidades de 

reflexão 

 

2015 Pesquisa exploratória que 

investigou a maneira pela qual é 

abordada a temática da morte no 

contexto escolar. 

As categorias 

emergentes foram: a 

morte, as crenças, o 

conhecimento; a 

escola, a mídia e a 

questão da morte; 

lutos na escola: 

articulações com a 

família, 

ressignificações das 

lembranças, o amparo 

do grupo; o professor 

e a morte: 

sentimentos, 

dificuldades e 

resistências. Conclui-

se que as questões 

trazidas pelos 

educadores devem ser 

consideradas em 

iniciativas voltadas 

para a inserção da 
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temática da morte no 

contexto escolar e em 

todos os níveis de 

ensino. (AU) 

Experiencias y 

conocimientos de 

los estudiantes de 

enfermería, ante la 

muerte del paciente 

hospitalizado 

 

2013 Estudo transversal, descritivo, 

exploratório, em que 188 

estudantes de 500, pertencente 

ao 4º, 6º e 8º semestre 

participou (aqueles com 

experiência clínica) 

 

85% dos estudantes 

passou por um 

processo de morte de 

um membro da família 

ou amigo, e 75% de 

um paciente (na 

prática hospitalar). 

46% não são 

considerados prontos 

para viver esta 

experiência. 37,7% 

acreditam que o 

pessoal das 

instituições não estão 

preparados para 

"gerenciar" a morte 

dos pacientes. Há 

opiniões divididas 

sobre o medo deste 

fenómeno. Os alunos a 

compreender o que é 

eo que é tanatología 

luto, mas não me sinto 

competente no 

assunto. 

 

Percepção dos 

profissionais que 

atuam numa 

instituição de longa 

permanência para 

idosos sobre a 

morte e o morrer 

2013 Teoria Fundamentada nos 

Dados e do Interacionismo 

Simbólico, respectivamente, 

metodológico e teórico. Foram 

entrevistados 20 profissionais 

de saúde, com formação 

variada. 

Descreve a presença 

marcante de 

enfermeiras dessa ação 

do cuidado pois 

envolve uma grande 

atenção ao indivíduo 

idoso. Contudo, a uma 

grande sobrecarga 

emocional sobre tais 

profissionais perante a 

morte dos idosos de 

instituições de longa 

permanência. Segundo 

os autores, a uma 

compreensão 

unicamente subjetiva 

sobre a temática da 

morte, derivada dos 

processos religiosos – 

que são positivos, mas  
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não fornecem os 

instrumentos 

necessários para não 

ocasionar os 

sentimentos de 

frustração, tristeza e 

fraqueza. 

Adoecimento e 

finitude: 

considerações sobre 

a abordagem 

interdisciplinar no 

centro de 

tratamento 

intensivo 

oncológico 

2013  Adentra na área de  

oncologia  escrevendo 

a ansiedade, temores 

presentes nos 

pacientes, familiares e 

profissionais que estão 

presente nesse setor. 

Sendo um espaço 

interdisciplinar no 

INCA  há espaço para 

debater a relação 

possível entre saúde, 

doença e morte. Os 

sentimento relatados 

são de medo, tristeza, 

raiva (do paciente, da 

vida e até mesmo de 

Deus). 

 

 2013 antropológico em uma 

perspectiva 

antropológica, 

demonstra que a morte 

tem uma força 

simbólica e cultural 

que marca a ação da 

vida social. Logo, 

além do processo 

biológico ocorre o 
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processo cultural, onde 

cada localidade, cada 

formato religioso 

sofrerá um processo 

diferenciado de luto. 

 

O processo 

morte-morrer: 

definições de 

acadêmicos de 

enfermagem 

2013 Estudo descritivo, qualitativo, 

desenvolvido em 2010, junto a 

65 acadêmicos do primeiro e 

último ano de Enfermagem de 

uma universidade pública. Os 

dados foram colhidos por meio 

de questionário, depois 

submetidos à análise de 

conteúdo. 

Os dados 

evidenciaram que os 

acadêmicos possuem 

opiniões variadas 

acerca deste processo, 

por vezes percebendo-

o como natural, porém 

difícil de ser 

compreendido e 

aceito, especialmente 

porque traz dor, 

sofrimento, perdas e 

desestruturação 

familiar. 

Demonstraram, ainda, 

que não se sentem 

preparados para 

vivenciar a 

terminalidade de seus 

futuros clientes. Os 

resultados reforçam 

ainda a importância da 

temática ser abordada 

no início da 

graduação, em 

componentes 

curriculares ou 

atividades 

extracurriculares, de 

forma a oportunizar o 

desenvolvimento de 

sustentáculos 

necessários para 

vivenciar o processo 

morte-morrer dos 

clientes. 
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1.7.2. Resultados e Discussão  

 

A leitura dos artigos selecionados vislumbrou o surgimento de duas categorias, sendo 

estas “Os sentimentos dos enfermeiros frente ao fenômeno morte” e “Reflexões sobre o 

processo morte-morrer para a atuação profissional”. Os resultados evidenciados pela categoria 

“Os sentimentos dos enfermeiros frente ao fenômeno morte” indicam que sentimentos 

levantados pelos enfermeiros é frustração, medo, tristeza, fracasso perante a morte de seus 

pacientes. Na categoria “Reflexões sobre o processo morte-morrer para a atuação 

profissional”, os resultados apontam para a importância da reflexão sobre o processo morte-

morrer para melhor atuação da arte do cuidar. Os estudos salientaram também a necessidade 

do desenvolvimento das habilidades interpessoais como elemento fundamental para 

compreensão e aceitação deste processo. 

A dissertação que está lendo se faz necessário devido à fragilidade da equipe de 

enfermagem apontada na literatura sobre o processo de finitude. É urgente gerar uma 

educação integral e humanizada, onde a cura da doença não seja o foco, mas sim, o cuidado. 

Tendo em vista esse parecer, esse estudo fenomenológico é extremamente relevante.      

O processo de degradação da fisiologia humana que nos leva a morte vai além da 

estrutura biológica, alcançando os aspectos sociais, emocionais, religiosos, filosóficos, 

psicológicos, ou seja, atingindo a integralidade da humanidade. Os profissionais da equipe de 

enfermagem devem ter plena capacitação para lidar com a finitude. Contudo, sendo homens e 

mulheres dentro de um contexto social e histórico, são levados a descuidar desse ponto 

fundamental para a vivência do cuidado (MACHADO, et al., 2016).  

A sociedade contemporânea possui grande dificuldade de se relacionar abertamente 

sobre a morte (ARIÉS, 2014). Tal realidade da existência é sempre afastada das conversas 

sociais, dos diálogos com as crianças, trata-se de um tema escuso não possuindo o necessário 

espaço nem mesmo na formação acadêmica na equipe de enfermagem. O importante é a cura, 

o findar a dor, o sofrimento. Logo, a morte é encarada na ampla maioria como a mais brutal 

derrota sobre a ‘missão’ de curar (MACHADO, et al., 2016).  

No mundo antigo, no mundo anterior a organização do sistema de capital, as 

cerimônias de morte, seus ritos, orações, magias, celebrações, eram mais próximas da 

vivencia diária de qualquer cidadão. Principalmente de familiares e amigos. O luto era uma 

vivência natural e necessária que levava um afastamento do terror sobre os ‘mistérios’ da 
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morte (ARIÉS, 2014). Dessa forma, se faz fundamental um mergulho acadêmico e técnico 

para preparar melhor os profissionais de saúde para superarem a visão idealizada de sentirem 

derrotados frente a terminalidade da vida humana (MACHADO, et al., 2016).  

Pensarem, sentirem, experimentarem a morte como derrota. Pode levar aos 

enfermeiros e técnicos de enfermagem aos sentimentos angústia e depressão frente à ‘derrota’ 

da ‘missão’ não atingida que se idealiza no sistema de aprendizagem onde a reflexão sobre o 

processo de morte/morrer, isto é, a tanatologia – não é amplamente dimensionada na 

formação desses que encaram a possibilidade da morte de seus pacientes de forma constante 

(MACHADO, et al., 2016).  

Portanto, é necessário e relevante esse estudo acadêmico. Pois, pode fornecerá um 

direcionamento para a reflexão na formação acadêmica e técnica, consecutivamente 

provocando mudanças na prática do atendimento que deve vim a ser realizado fundamentado 

no cuidado de maneira digna e humana, afastando-se da irrealidade da cura a qualquer custo 

(MACHADO, et al., 2016).  

 

1.7.3. Relevância   

 

O ser humano é mais que o mero aparato fisiológico e biológico. Junto com esses 

constituem aspectos do campo vivencial, social, psicológico, filosófico, espiritual que 

dimensiona o tratado existencial do ser-no-mundo. A morte, a certeza da finitude, também faz 

parte dessas complexas dimensões que marcam a existência do Dasein dentro de sua cultura 

(VEGA, CIBANAL, 2016).  

Cada cultura desenvolve ao longo de sua história maneiras para lidar com a finitude. O 

mundo ocidental é marcado pelas diversas tentativas de esconder esse temor humano, isto é, a 

‘terrível’ realidade de encarar a finitude dos seus familiares, amigos, desconhecidos, de si 

mesmo e de tudo ao redor da morte. Com outras palavras, a vivencia cerimonial da morte, a 

saber, o luto;  foi amplamente alterada a partir do século XIX. Se anteriormente a solenidade 

pós-morte demorava dias, no mundo contemporâneo quanto menor o prazo, mas eficiente 

decorre o processo (VICENSI, 2016).  

As ciências ligadas à saúde entraram nesse processo rumo ao desenvolvimento 

científico, tecnológico para gerar o maior tempo possível de vida aos indivíduos. Contudo, 

sendo a morte insistente em permanecer participante da realidade fenomenológica humana, 

existe uma tentativa de esquecê-la. Ironicamente trata-se de enterrar as lembranças em relação 

à finitude (VICENSI, 2016).  Nesse contexto social, econômico, psicológico – a  enfermagem, 
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entendendo-se como equipe, vivencia essa realidade. Afinal, o Dasein técnico de enfermagem 

ou enfermeiro, são seres temporais e de vivência social. Ou seja, são formados dentro desse 

contexto.  

Os artigos desse levantamento bibliográfico salientaram a dimensão da construção 

social envolvida na constituição dos futuros membros das equipes de enfermagens e como a 

formação débil nessa temática prejudica, deixando-os sem base formativa, emocional, 

sentimental e até mesmo espiritual no suporte com a realidade da morte. Para com os 

familiares do paciente falecido, para consigo mesmos e na prática laboral diária 

(STOCHERO; et al, 2016). Ao percorrer diariamente esse embate entre vida/morte, 

morte/vida; a equipe de enfermagem ao vivenciar a morte do outro, abre espaço para refletir 

sua própria finitude (VEGA, CIBANAL, 2016). Sendo um verdadeiro embate emocional 

devido à negatividade construída ao redor da morte no mundo pós as grandes revoluções 

formadoras do mundo ocidental.  

De uma forma geral a equipe de enfermagem relata essa emoções frente a 

representação social construída. Portanto, emergem sentimentos diversos geradores de uma 

enorme angustia existencial. Pois relacionam a morte a fracasso, a perda, a derrota frente suas 

enumeras tentativas de manutenção da vida do paciente. Concebendo enorme desconforto no 

universo cotidiano pessoal e profissional dos membros ligados a enfermagem (VEGA, 

CIBANAL, 2016).  

Foi exposta uma compreensão distinta entre a morte do jovem em relação à morte do 

ancião. No primeiro caso, emerge sentimentos difusos de perda, de enorme derrota, de 

fracasso. Afinal, o centro da formação está em salvar vidas (STOCHERO; ET AL, 2016). Já 

no segundo caso, emergem sentimentos ligados ao descanso daqueles que viveram um longo 

tempo, mas que estavam marcados pela dor, pelo desconforto, pelo desespero. Todavia, 

mesmo a morte do idoso sendo mais ‘natural’ para os membros da equipe de enfermagem, ela 

gera sentimentos negativos, principalmente nos profissionais mais velhos, por visualizam 

seres-no-mundo com quase o mesmo tempo cronológico deixando essa forma de existência. 

Mais uma vez a abertura ontológica se faz amplamente presente (VICENSI, 2016).  

O que deve aflorar é a constância do tratamento integral, humanitário. Afinal, a casos 

que a cura não se fará presente ou possível. A obrigatoriedade da cura que é marcada na 

formação pode constituir profissionais pouco capazes em várias dimensões para continuar 

oferecendo o cuidado de forma eficiente, técnica, humanitária, a saber, de forma digna e 

integral (STOCHERO; ET AL, 2016). 
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Se faz pulsante a reflexão frente a temática da morte. A cura não pode ser entendida 

unicamente como vitoria. A morte não está relacionada ao fracasso. Existe uma integridade 

que engloba a existência do cuidado, a saber: dignidade, atenção, apreço, humanização e os 

procedimentos realizados tecnicamente eficientes, são pontos fundamentais que marcam a 

estrutura de ser-com-outro (VICENSI, 2016). 

Como salientaram os artigos deste aprofundar bibliográfico, faz-se necessário durante 

a formação um aprofundamento que estremeça as verdades comumente aceitas em relação à 

morte. Afinal, um individuo que durante sua formação técnica ou universitária que não 

visualiza outra dimensão em relação à temática tão indesejável no mundo contemporânea 

tende a manter-se preso ao universo da maioria.   

 Portanto, o estudo se faz relevante por que adentra em um aspecto da integralidade do 

cuidado pouco trabalhado e desvalorizado socialmente. A partir do crescimento demográfico 

dos números de idosos no Brasil, faz-se urgente o aprofundamento da ciência geriátrica e 

gerontológica. Dentro desses campos do saber, a vivencia do fenômeno da morte de idosos 

pode impulsionar ou limitar o cuidado integral feito pela equipe de enfermagem. Desta forma, 

eis a relevância deste trabalho, pois poderá colaborar na pesquisa, ensino e consequentemente 

na assistência integral a pessoa idosa.  
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2. REFERENCIAL  

2.1.  Referencial Teórico-Filosófico  

 

Martin Heidegger filosofo alemão da cidade de Messkirch em 1889. Teve sua 

formação filosófica na Universidade de Freiburg-im-Breisgau, onde estudou com Edmund 

Husserl, o fundador da fenomenologia e Heinrich Rickert um neokantiano. Obteve seu 

doutorado em 1914, logo depois publicou várias obras sempre com a clara influencia de 

Husserl (OS PENSADORES, 1999).  

Em 1923 assume uma cátedra na universidade de Marburg e começa uma 

interpretação pessoal dos pré-socráticos principalmente de Heráclito de Efésios e Parmênides 

de Eléia. Em 1927, publica sua maior obra O Ser e o Tempo. Que lhe redeu um imediato 

impacto mundial (OS PENSADORES, 1999).  

Em 1928 retorna a Universidade de Freiburg, assumindo a cátedra de seu mestre 

Husserl. Durante o inicio do período nazista (poucos meses) ele assumiu a reitoria da 

universidade. Antes do fim da Segunda Guerra Mundial passa a viver sozinho, isolado em sua 

casa nas montanhas da Floresta Negra. Morre em maio de 1976 (OS PENSADORES, 1999).    

Em sua obra Ser e Tempo (1927), que é referencia da filosofia mundial, Heidegger 

promove as indagações relativas à existência dos homens – sua análise é investigar o sentido 

do ser. Corrigindo um erro da antologia que iguala o ser ao ente. De uma forma geral o ser 

pertence a uma caracterização universal, já o ente possui uma especialidade, com 

características únicas. Entre os entes existe um em especial que se questiona sobre o sentido 

do ser, que é ser-no-mundo, um ser de presença (HEIDEGGER, 2013 [1927]).  

Em outros termos, o homem distingue-se dos demais entes, pois é o único que propõe 

a interrogação acerca do ser. Não se limitando ao simples fato de existir, transcendendo; não 

sendo unicamente presente no mundo, mas estando no mundo. Ou seja, o modo de ser do 

homem, esse ente distinto que está no mundo e que se questiona a respeito do ser, é designado 

por Heidegger como dasein (ser-aí) (HEIDEGGER, 2013 [1927]).  

Heidegger entende a existência como um projeto, onde se deve transcender do plano 

da facticidade, da cotidianidade – para superar uma existência inautêntica, que está marcada 

de forma exclusiva pela devoção cega a técnica. Se seguir esse caminho o Dasein é absorvido 

pelas coisas do mundo perdendo sua característica fundamental. Para evitar a inautenticidade 
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o Dasein deve refletir sobre sua finitude no tempo. Com outras palavras, a morte é o 

fenômeno que se refere de modo intransferível ao indivíduo, pois não se pode experimentar 

plenamente a morte do outro, e diante dela todos os projetos se neutralizam (HEIDEGGER, 

2013 [1927]). 

Para viver sua existência de modo autêntico o Dasein assumi a morte como 

possibilidade fundamental de sua temporariedade. Portanto a autenticidade do Dasein está no 

ser-para-morte. Ou seja, ou se reconhecer como finito, o homem efetua suas escolhas com 

autenticidade, jamais se rendendo à superficialidade das coisas do mundo.  Afinal, toda 

consciência de algo é, simultaneamente, consciência de si. O ente que é ser-para-morte é 

igualmente ser-no-mundo, ser-como-outros. Tornando o como cuidado ponto central de sua 

reflexão, pois trata-se da questão central na vida humana (CARVALHO, 2013).  

Ao sentir a finitude a partir dos outros o Dasein caminha para sua característica 

essencial, a saber, O CUIDADO: 

Esquemática sobre a as orientações de Heidegger sobre o Dasein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura realizada pelo autor – derivada dos estudos em Heidegger.   

 

O importante para discussão da arte do cuidado, é que o cuidado não pode ser medido. 

Afinal, o ser-no-cuidado tem todo o tempo para si. Este momento, o momento do cuidar, não 

tem medida – o que não significa que ele não pode ser mesurado. Mas se trata de uma 

abertura para o ser-no-cuidado. Nessa perspectiva o modo de lidar no mundo é o cuidado.  

No mundo contemporâneo ter uma atitude, uma postura que marque como 

fundamental o cuidado possivelmente tornou-se uma problemática. Em alguns momentos 

podem até parece ações irreais e desnecessárias, longe da prática laboral. Heidegger esclarece 

que isso ocorre devido à supremacia da técnica perante téchnè. Segundo Prado (2011), essa 

mentalidade força a natureza do homem afastando-o de sua essência. O Dasein desvincula-se 
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do mundo podendo-se tornar outro qualquer. Então, deve-se buscar a technè, que possibilita 

uma autenticidade na existência do ser-aí. Afastando-se da técnica moderna que fornece um 

afastamento com a biodiversidade, com o 'eu'. Logo, fornecendo uma vida inautêntica. 

No mundo da técnica o homem é lançado na cotidianidade sem tempo para refletir 

sobre o seu ser. Deixando de perceber a ele mesmo desassociando-se como ente, passando a 

ser inautêntico. Não mais ser-no-mundo-com-os-outros, não mais presença, mas uma mera 

existência pautada fora da essência humana (PRADO, 2011). Existe uma ‘guerra’ onde o 

homem que imaginava que poderia manipular a técnica é manipulado por ela. Não se trata 

somente dos meios matérias que circundam a vivência humana, mas sim, as tomadas de 

decisões pautados exclusivamente pela tecnicidade. 

Heidegger elabora em suas reflexões sobre a técnica que não se trata de demonizá-la, 

mas sim de entender sua essencialidade para que os equívocos sejam percebidos e novos 

rumos sejam tomados. Trata-se de não perder o foco do pensamento sobre o ser e evitar a 

soberania da técnica moderna. A essencialidade do Dasein deve ser mantida profundamente 

(DIAS, 2014).  

A tecnicidade faz parte da construção do ‘nosso’ ser e fornece sensação de segurança 

necessária a espécie humana. Mas não é autentico a fuga de pensamento oferecido por esse 

meio (RIBEIRO; CARVALHO, 2012). A técnica moderna desvaloriza o eu-com-outro em 

sua plenitude planetária. O que importa como defendia Bacon, é que a natureza seja tratada 

como servidora e escrava da espécie humana. Este é um caminho possível, mas não o mais 

seguro, pois despersonaliza o ser do Dasein (BOFF, 2008).  

A téchnè, elaborada na origem do mundo grego, tem outra percepção sobre a 

utilização da natureza. Pois, a verdade técnica estava dimensionada em compreender a 

natureza, não havia um duelo com a disposição de exploração (CARVALHO, 2013). O 

rendimento, isto é, o pleno lucro não era o objetivo. A dinâmica era mais harmônica e a 

constituição entre Dasein e natureza era plenamente compreensível.   

Contudo, a tecnologia moderna (iniciada no século XVII), muda essa percepção. Ela, a 

natureza, passou a ser vista como objeto a ser dominado, analisado, escravizado e um duelo 

iniciou. A percepção única era a busca de o maior rendimento possível com o mínimo de 

custos. A noção temporal foi alterada. Agora a técnica passa dominar as horas do homem e o 

cuidado tornou-se irrelevante. Dificultando o desenvolvimento autêntico do ser-aí. Afinal, a 

técnica moderna se afasta da essência da téchnè, pois está buscava a verdade já a modernidade 

anseia pela conquista (CARVALHO, 2013).  
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A técnica, segundo Heidegger, oferece um grande perigo. O afastamento do ser-aí de 

sua essência em um caminhar inautêntico em sua existência. A técnica em si não oferece 

perigo, o perigo se encontra na ilusão de acreditar que é necessário dominar a natureza e que a 

‘salvação’ encontra-se na técnica ou no aprimoramento da mesma (BOFF, 2008). A vida 

autêntica para o ser-aí se encontra na sua essência, a saber, no cuidado. De nada adianta a 

utilização da técnica para o prolongamento infinito da vida, se o ser-aí estiver marcado pela 

inautenticidade do ser. A técnica deve ser compreendida de outro ângulo e o retorno a sua 

origem torna-se necessário (CARVALHO, 2013).  

A facticidade da existência do Dasein não se trata de um ato de escolha. Ele foi 

lançado ao mundo dos fenômenos que é marcado pela decadência que dificulta o seu emergir 

autêntico. Somente através dos princípios ontológicos disposição, a saber, compreensão, fala 

que a abertura se torna uma possibilidade, pois é a partir dela que surge a angústia como 

condução fundamental ao cuidado. Assim desvela Heidegger:  

 

Disposição e compreender são os existenciais fundamentais que constituem o ser do 

pré, ou seja, a abertura do ser-no-mundo. O compreender guarda em si a 

possibilidade de interpretação, isto é, de uma proposição do que se compreende. 

Sendo disposição e compreender igualmente originários, a disposição se mantém 

numa certa compreensão. (...) do ponto de vista existencial, a fala é igualmente 

originária à disposição e ao compreender (HEIDEGGER, 2013 [1927], p. 223).  

 

 A analítica existencial mensurada pela fala não deve ser confundida com o falatório 

que advém da cotidianidade. O falatório afasta o Dasein de sua disposição essencial de ser 

presença, centralizando-se no se eu. A fala é um dos dispositivos existenciais que 

possibilitaram a discrição detalhada do mundo fenomenológico. Para aflorar dos significados 

que brotam com as palavras o silêncio e a escuta também fazem parte deste aparato de diálogo 

(HEIDEGGER, 2013 [1927]).  

Como via de acesso a condição fundamental do Dasein a disposição, a compreensão e 

a fala são dispositivos fundamentais. Isto é, a angústia como disposição fundamental da 

presença tem a função de retira-lo da existência decadente levando-o até sua essencialidade 

antológica, a saber, a cura
3
.  Existem dinâmicas, posturas frente ao mundo que afastam o 

                                                           
3
 O termo cura é utilizado por Heidegger em seu sentido em latim, como afirma: “Essa, por sua vez, consiste em 

que a presença desde cedo, quando se pronunciou sobre si mesma, fosse interpretada como cura (cura, em 

latim), embora apenas pré-ontologicamente”. (HEIDEGGER, 2013 [1927]). 

Esse termo em latim está ligado ao ato de cuidar, cuidado, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do físico. 

Como é descrito: A etimologia de cura e cura é exatamente a mesma. Vêm do Latim cura, “ato de cuidar, de 

vigiar”; no caso de “cuidar da saúde” é fácil de entender. E no de “vigário”, a ideia era de que se tratasse de uma 

pessoa que cuidasse dos males espirituais. Pelo menos era a intenção. Disponível em: 

http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/cura/. Acessado: 12/07/16.  
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Dasein de sua essencialidade existencial, levando-o a impessoalidade (ZABALA MELGAR, 

2009). O mundo das ocupações, marcado pela técnica, leva-o a mirar-se em si mesmo. 

Fugindo para o campo do impessoal. Com outras palavras, a tentativa de não-ser-com-outro e 

ser-consigo-memso afasta o ser de presença dele mesmo. Pois nessa dinâmica ele se afasta de 

sua essencialidade ontológica. Como descreve Heidegger:  

 

No propósito de alcançar o ser da totalidade do todo estrutural, partiremos 

das últimas análises concretas da decadência. Imergir no impessoal junto ao 

‘mundo’ das ocupações revela algo como uma fuga de si mesmo na presença. 

(...) Pois nessa fuga, a presença não se coloca diante de si mesma. De acordo 

com a tendência característica da decadência, o desvio conduz para longe da 

presença (HEIDEGGER, 2013 [1927], p. 250).  

 

 

Esse findar-se em si mesmo fecha a abertura da presença. Levando ao Dasein a uma 

existência marcada pela fuga, pelo falatório, pela impessoalidade. Apesar de sua maior 

probabilidade, ou seja, continuar no conforto do se sentir em casa marcado pela cotidianidade, 

o Dasein pode rumar para novos horizontes e se tornar de fato uma presença perante o mundo 

(FERNADES, 2011). Na decadência o ser-aí se desencaminha. Ou seja, não se propõem não 

se abre as disposições existenciais – não alcançando sua essencialidade. Centrado em si 

mesmo, não se abre a ser-com, a ser-junto, a ser-no-mundo e com isso não percebe que é 

ser´para-morte.  

A condução que tem a propriedade de deslocar o Dasein do (des) para o caminho é a 

angústia. Pois, “angústia se angústia pelo próprio ser-no-mundo” (HEIDEGGER, 2013 

[1927]p, 254). A falta de estranhamente frete ao mundo trazido pela inautenticidade é 

quebrada pela angústia. Nela a sensação de conformidade, tranquilidade, de familiaridade 

trazida pelo um lar é desconstruída. Mesmo sendo rara a sua aparição existencial a angústia é 

fundamental para emersão do cuidado.  

O cuidado heideggeriano possui três facetas, como descreve Fernandes (2011): a 

existencialidade, a facticidade e a decadência. O primeiro trata-se de um primado existencial 

ontológico, ou seja, o cuidado está na essência do Dasein. Com outras palavras, A existência 

marcada pelo cuidado é sua essência. É a abertura total para ser-com, ser-junto, mas não deve 

haver dificuldades na compreensão que essa abnegação seja um excluir de ‘sua’ 

singularidade. O segundo trata-se do ser lançado no mundo com sua essencialidade e é nesse 

mundo fenomênico que a existencialidade do cuidado é realizada. Isto é, na facticidade que o 

                                                                                                                                                                                     
Portanto, para melhor compreensão da temática elaborada será utilizado exclusivamente o termo CUIDADO no 

lugar de Cura. Resalva em citações diretas do texto.  
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cuidado real acontece, frisado pela ocupação e preocupação com o ser-no-mundo. O último é 

a contraposição, o contrário da existencialidade. Sinalizado pelo ‘eu’ não há a abertura 

ontológica marcada pela angústia ao cuidado. Na decadência a singularidade é substituída 

pelo individualismo. O que a de acentuado nesse momento é a impessoalidade.  

 

O ser-junto a é ocupação porque, enquanto modo de se-em, determina-se por sua 

estrutura fundamental, que é a cura. A cura caracteriza não somente a 

existencialidade, separada da facticidade e decadência, como também abrange a 

unidade dessas determinações ontológicas. A cura não indica, portanto, primordial 

ou exclusivamente, uma atitude isolada do eu consigo mesmo. A expressão ‘cura de 

si mesmo’, de acordo com a analogia de ocupação e preocupação, seria uma 

tautologia. A cura não pode significar uma atitude especial para consigo mesma por 

que essa atitude já se caracteriza ontologicamente como anteceder-a-si-mesma; 

nessa determinação, porém, já se acham também colocados os outros dois momentos 

estruturais da cura, a saber, o já ser-em e o ser-junto a (HEIDEGGER, 2013 [1927], 

p. 260).   

 

Portanto, na essência do Dasein está no cuidado que possui as estruturas da 

preocupação, da ocupação para com o outro. Por se tratar de um princípio ontológico é de 

cunho a priori, pois possui sua fonte na existencialidade e sua ação na facticidade do mundo. 

A fábula de Higino descreve tal origem:  

 

Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro e teve uma 

inspiração. Pegou no barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava a sua 

obra, apareceu Júpiter e Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito sobre ela. Júpiter 

assim fez. Mas, quando Cuidado quis dar um nome à criatura que tinha moldado, 

Júpiter proibiu-o e exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e 

Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. E ela também quis conferir o seu 

nome à criatura, pois esta foi feita de barro, material do seu corpo. Originou-se uma 

discussão generalizada. Finalmente, de comum acordo, pediram a Saturno que fosse 

o árbitro nesta questão. Saturno tomou a seguinte decisão: Tu, Júpiter, deste-lhe o 

espírito. Receberás, pois, o espírito de volta por ocasião da sua morte. Tu, Terra, 

deste-lhe o corpo. Receberás, portanto, de volta o corpo quando ela morrer. Mas, 

como tu, Cuidado, moldastes a criatura, ela ficará sob os teus cuidados, enquanto 

viver. E ela se chamará homem, isto é, feito de húmus, que significa terra fértil 

(HEIDEGGER, 2013 [1927], p. 266).  

 

  

 O homem tem em sua formação a substancialidade do cuidado. Deve haver uma 

dedicação ontológica para o cuidado – afinal, trata-se de trazer átona a humanidade do outro 

com a sua humanidade. “meditar e cuidar para que o homem seja humano e não desumano, 

inumano, isto é, situado fora de sua essência” (HEIDEGGER, 2010 [1947]:17). Portanto, o 

cuidado – de inspiração essencial, acontece no mundo real, explicito pelos fenômenos 

intramundanos (coisas/objetos) e nela, nessa faceta da existência que o cuidado emerge a 

partir da angústia que desvela o ‘agora’ da finitude que lança o Dasein para ser-com-outro e 

ser-para-morte (FERNADES, 2011).  
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2.1.2 – Ser-Para-Morte 

 

Antes de adentrar nas concepções de Heidegger sobre a finitude, faz-se necessário 

uma reflexão sobre a mesma sobre o víeis factual. Para isso utilizar-se-á algumas 

elucubrações do filósofo Arthur Schopenhauer.   

A morte é o fim da capacidade homeostática do organismo. Trata-se da possibilidade 

limite de um organismo produzir vida – de forma fria é o fim da história para o finado. 

Contudo, a proximidade da morte é estabelecida pela queda das forças físicas, mentais – e de 

forma única e singular é a experiência democrática de todo ser vivente. Segundo 

Schopenhauer a vida idosa nos trás a presença da morte que evitamos contemplar na 

juventude (Schopenhauer, 2013).  

A decadência física, a dificuldade de manutenção da energia vital nos direciona para o 

processo da morte. Portanto, devemos nos preparar para essa facticidade – e a filosofia, 

melhor, o ato de filosofar nos conduzem a essa experiência. Com outras palavras, filosofar 

significa aprender a morrer. Assim como descreve Schopenhauer citando Cícero e Sêneca 

respectivamente: “Que toda vida do filósofo é um preparação para a morte”. “Durante a 

vida inteira, é preciso aprender a morrer” (Schopenhauer, 2013: XIII, XIV). Desta forma, a 

morte, ou melhor, a boa morte é o objetivo da vida. E para isso é necessário refletir sobre ela.  

De fato, a reflexão não deve ser centralizada no fato da morte, mas sim, no objetivo da 

vida antes que essa certeza lhe alcance. A reflexão sobre a morte está no sentido de existir – o 

homem é consciente de sua finitude. Mas existe um tabu sobre a temática da morte, pois ela 

declara o fim de uma bibliografia singular da existência. Este ser não mais existirá, deforma 

factual, em nosso tempo e espaço (Schopenhauer, 2013).   

Diferente dos outros animais, que em sua imensa maioria só percebem a morte no ato 

da mesma, nós podemos ter nela uma inspiração, pois a partir da experiência do outro pode 

gerar no ser vivente um anseio para o bem viver. Mas em muitos podem ser gerado outro 

sentimento, a saber, o medo da morte. Segundo Schopenhauer (2013), não se trata de um 

medo marcado pelo fato da morte, mas sim, pelas possibilidades existentes até esse momento, 

exemplificando, a destruição do corpo, a falta de autonomia, os possíveis esquecimentos de 

quem se é, de sua singularidade. Desta forma, quanto maior o temor, maior o medo da morte. 

Como descreve: “na realidade, apenas as pequenas mentes limitadas temem seriamente a 

morte como seu aniquilamento, enquanto os espíritos de fato privilegiados estão inteiramente 

distantes de sentir semelhantes temores...” (Schopenhauer, 2013: 16).   
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Segundo tal filósofo as religiões e a filosofia servem, quase que exclusivamente, para 

ajudar o ser humano nesta passagem. Afinal, somos plenamente conscientes da finitude, como 

lamenta Schopenhauer pela escrita de Senilia: “O fato de que, em breve, os vermes roerão 

meu corpo é um pensamento que consigo suportar – mas aquele que os professores de 

filosofia irão carcomer minha filosofia! – me dá calafrios” (Schopenhauer, 2013:42 apud 

Senilia: 148).  

Apesar de todo medo da morte existente em muitos, ela é necessária à natureza da 

vida
4
. A morte é algo que pertence à vida, logo, quem quer a vida também quer a morte. 

Portanto, como descreve: “nascimento e morte pertencem igualmente à vida e mantêm o 

equilíbrio com condições recípocras, uma em relação à outra, ou, se preferimos a expressão, 

como polos do fenômeno da vida como um todo” (Schopenhauer, 2013:49) 

Trazendo a morte para análise desta pesquisa Schopenhauer vai descrever que a morte 

é mais perturbadora na vida idosa que na juventude. A diferença consiste que a juventude tem 

a sua frente uma perspectiva de grande futuro e possui um pequeno passado. Já a velhice 

possui um grande passado e um dimensionar curto para o seu futuro – já estando do cume da 

montanha e tendo a sabedoria da morte.  

Essa intromissão de Schopenhauer sobre o referencial teórico foi necessária para 

ocasionar uma aproximação reflexiva sobre a temática da morte. Não proponho e nem 

pretendo trocar o referencial teórico. Esclarecida tal questão, desenvolver-se-á a questão do 

ser para morte em Heidegger.    

O Dasein em sua temporalidade anseia por ser totalmente presença diante do mundo. 

Contudo, isso é impossível. Afinal, apesar de especial, o ser-aí não passa de um ente. Para se 

aproximar desta totalidade deve buscar sua autenticidade, afastando–se da cotidianidade e 

aproximando-se de um fato ontológico, a saber, que é ser-para-morte. E é esse fenômeno 

existencial que marca o caminho entre ser autêntico ou inautêntico em sua presença no mundo 

(HEIDEGGER, 2013 [1927]).  

Quando a morte atinge o Dasein ela deixa de ser um fenômeno existencial, reflexivo, 

conceitual e passa ser um fato. Logo, não é no instante da morte que a autenticidade se 

desvela. Para ser tocado pelo fenômeno existencial primário é necessário ser-com-outro, mas 

propriamente – é na morte do outro que o tratado ontológico se abre (ZABALA MELGAR, 

2009).  

                                                           
4
 A obra literária de Simone de Beauvoir – Todos os homens são mortais, reflete sobre a necessidade da morte 

como necessidade para o bem viver.   
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Ela tem um princípio sócio cultural – as tradições referentes ao luto são variadas, as 

percepções sobre o fato da morte são inúmeras. Todavia, um Dasein que falece não passa ser 

meramente um corpo, uma coisa, como ser não-mais-aí, agora como fenômeno meramente 

dado – a coisidade não o atinge. Faz-se necessário um profundo respeito, cuidado, ternura 

frente a um corpo de um ser não mais de plena presença. Esse ser-não-mais-aí é maior que o 

melhor entes simples existente no mundo (HEIDEGGER, 2013 [1927]).  

A simbologia da morte é marcante nesse processo de desligamento físico entre os 

‘Daseins’ e o ser-não-mais-aí. A saudade, o sentimento de perda não possibilita a abertura 

ontológica total. Assim como descreve Heidegger:  

 

(...) A morte se desvela como perda e, mais do que isso, como aquela perda 

experimentada pelos que ficam. Ao sofrer a perda, não se tem acesso à perda 

ontológica como tal, ‘sofrida’ por quem morre. Em sentido genuíno, não fazemos a 

experiência da morte dos outros. No máximo, estamos apenas ‘juntos 

(HEIDEGGER, 2013 [1927], p. 312-313).  

  

 

A morte factual é sempre a do outro. Mas é nela que o sentido ontológico fundamental 

se abre. Proporcionando ao dasein assumir sua própria finitude. A morte de um dasein não 

deve ser tratada como um mero dado. Mas sim, como um fenômeno existencial.  

 

A morte mostrou-se como um fenômeno existencial. Isso obriga a investigação a se 

conduzir de maneira puramente existencial por cada presença singular. A fim de se 

analisar a morte, enquanto morrer, resta apenas a alternativa de se colocar o 

fenômeno num conceito puramente existencial ou então de se renunciar à 

compreensão ontológica (HEIDEGGER, 2013 [1927], p. 314).  

  

 

Contudo, o ser-não-mais-aí não finda plenamente sua presença no mundo. Aquilo que 

ele foi, isto é, as escolhas que ele fez, ainda são presença no mundo. De fato somos o que 

fazemos e é isso que deixamos. Não no momento de ‘sua’ morte que a autenticidade 

ontológica se desvela. Mas durante a realização da vida, da existência de forma presente. E o 

fio condutor que leva o Dasein a essa possibilidade é a angústia.   Todavia, a cotidianidade 

afasta, atrapalha, desvia-o do caminho e este se detém no falatório, no impessoal.  

Mesmo mergulhado na cotidianidade o Dasein percebe a presença da morte. Percebe 

que o outro findou sua existência. Mas entrando no aparato da inautenticidade se afasta 

amplamente, desesperadamente do trato ontológico da finitude. A morte do outro pouco o 

revela. Ele não dimensiona uma abertura para angústia, estando mais sujeito ao medo.  
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A angustiando-se com a morte, a presença coloca-se diante da possibilidade 

insuperável, a cuja responsabilidade ela está entregue. O impessoal ocupa-se em 

reverter essa angústia num medo frente a um acontecimento que advém (...) 

Tentação, tranquilização e alienação caracterizam, porém, o modo de ser da 

decadência. Decadente, o ser-para-morte cotidianamente é uma insistente fuga dele 

mesmo (HEIDEGGER, 2013 [1927], p. 330).  

 

 

A grande fuga do impessoal rumo à cotidianidade está no afastamento de aceitar o 

‘agora’ de sua morte, realizando uma retirada covarde para o amanha. No pleno conceito 

existencial da morte, o Dasein angustiado assume a cotidianidade de ser-para-morte.  

 

Enquanto fim da presença, a morte é a possibilidade mais própria, irremissível, certa 

e, como tal, indeterminada e insuperável da presença. Enquanto fim da presença, a 

morte é a está em seu ser-para o fim (HEIDEGGER, 2013 [1927],p. 335).  

 

 

Portanto, cada Dasein é responsável por sua morte. Com outras palavras, por sua 

existência – tendo plena certeza do ‘agora’ da morte ele se abre para cura, isto é, ser-com, ser-

junto. Colocando-se como ser de cuidado.  

 

(...) A presença é propriamente ela mesma, apenas à medida que, enquanto ser-junto 

a... na ocupação e ser-com... na preocupação, ela se projeta primeiramente para o seu 

poder-se mais próprio e não para a possibilidade do impessoalmente-si-mesmo. o 

antecipar da possibilidade irremissível obriga o ente que assim antecipa a 

possibilidade de assumir seu próprio ser a partir de si mesmo e para si mesmo. 

(HEIDEGGER, 2013 [1927], p. 340). 

 

 

Portanto, o Dasein pode tomar uma postura que o leve ao falatório, a impessoalidade, 

a cotidianidade afastando-se da possibilidade de ser-com, de ser-junto. Por não aceitar o 

‘agora’ de sua finitude. Mas também aceitando esse tratado ontológico abrir-se para o cuidado 

de forma autentica – assumindo a responsabilidade do ‘agora’ de sua morte abrindo-se para 

ser-no-mundo.  

 

 

  2.2.  Referencial Conceitual  

 

A noção de cuidado empregada nesse trabalho será pautada pela reflexão 

heideggeriana. Segundo ele a essencialidade humana está na possibilidade autêntica de gerar 

cuidado. Nessa dinâmica o ser-aí superaria a diminuição do potencial humano aplicado pela 

mera técnica – que fornece uma visão inautêntica da existência e inicia um novo caminho 
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assumindo sua mortalidade, sua imanência e abrindo-se profundamente. Assumindo seu ser-

no-mundo como ser-para-outro, com outras palavras, ser de cuidado (PRADO, 2011).   

Contudo, para gerar maior aproximação com a contemporaneidade e com o ser-aí da 

enfermagem utilizar-se-á o aporte sobre o cuidado fornecido por Vera Regina Waldow 

principalmente em sua obra Cuidado Humano: o resgate necessário. Entrelaçando com 

Leonardo Boff em sua obra Saber Cuidar: ética do humano compaixão pela Terra. Esses 

autores fornecerão um cotejo com Heidegger sobre a temática abordada.  

Segundo Waldow (2001), a noção de cuidado não pode prender-se a esfera meramente 

técnica do procedimento, mas deve ir além desvelando a profundidade da ação. Estando 

ligado a uma postura, um posicionamento frente às práticas necessárias. Com outras palavras, 

o cuidado é um fenômeno existencial, relacional, marcado por emoções necessárias para sua 

ação. Na gênese do DNA humano está grifado o cuidado – portanto, todas as pessoas são 

capazes de cuidar.  

Entretanto, a história humana é marcada por comportamentos de cuidado e não- 

cuidado derivada do sofrimento que marca a muitos. A história do ser-aí é traçada pela noção 

dimensionada da existência, onde é balizado constantemente de um sentido existencial, a 

saber, o cuidado e o afastamento do mesmo – onde o sentido do Dasein é o possuir, 

ocasionando a ausência de sua essência. Sem a mesma o Dasein perde suas características 

criativas e passa a flutuar na inautenticidade de um ente qualquer.  Para evitar essa dinâmica 

deve-se ter uma disposição frente ao cuidado humano e estabelecer que o mesmo seja “uma 

atitude ética em que seres humanos percebem e reconhecem os direitos uns dos outros” 

(WALDOW, 2001). 

O homem, ser-com-outro que possui um projeto em continua construção. Essa chama 

do   ‘Big Bang’, uma constante genesis permanece em cada Dasein. Essa ebulição construtiva, 

segundo Waldow ao analisar Heidegger, que se da na solicitude constante entre os seres do 

mundo com responsabilidade e compromisso. Buscando a harmonia como descreve a autora: 

“do bem-estar geral, na preservação da natureza, na promoção das potencialidades, da 

dignidade humana e da nossa espiritualidade”. (WALDOW, 2001, p.89).  

          Na prática da vivência da equipe de enfermagem o que é o cuidar? Ele se encontra 

na dimensão do assistir, da assistência, do ensinar ou em ser presença, na ajuda, no zelo 

amoroso – existe a necessidade desta dicotomia do cuidado no campo da enfermagem? 

(WALDOW, 2001). 

          De uma forma geral, a ideia de cuidado, para a equipe de enfermagem, está 

centralizada na assistência.  Ou seja, na prestação de um serviço específico, com qualidade 
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técnica frente ao procedimento que surge. Desta forma, o cuidar está exclusivamente 

relacionado a um ato de prestar a assistência técnica aquele que sofre. Uma estratégia em 

busca de um resultado específico (WALDOW, 2001). 

          Mas o cuidar necessita de um aparato mais global, onde a inclusão daquele que sofre 

é realizada durante o processo de assistência, com harmonia onde ambos aumentam sua 

potencialidade para o bem viver. Como descreve Waldow (2001): 

 

O cuidar parece deixar de ser um procedimento, uma intervenção para ser uma 

relação onde a ajuda é no sentido da qualidade do outro ser ou de vir a ser, 

respeitando-o, compreendendo-o, tocando-o de forma mais afetiva. O cuidar agora 

parece ser feito com o outro (WALDOW, 2001, p.101).   

 

 

        O cuidado é um relacionamento com o outro, expandindo o equilíbrio entre o ser de 

cuidado e o ser, neste momento, a ser cuidado. É fundamental o procedimento bem realizado, 

de forma técnica e eficiente. Contudo, algo além é desejado para o processo realizado pela 

equipe de enfermagem ser efetivo. Trata-se de compartilhar o seu eu, como o outro eu, 

tornando-se ser-com, ser-junto. Possibilitando o crescimento, afinal... 

 

(...) o ser que cuida realiza uma arte que é/tem conhecimento para o outro que 

necessita de ajuda a fim de adquirir sua independência. O ser que cuidado realiza um 

ato consciente, portanto, intencional e que inclui amor e este amor é  no sentido de 

ajudar o outro  a ser livre, de crescer, de se realizar (WALDOW, 2001, p. 102).  

 

       O cuidado eleva o ato do procedimento, da assistência – para outro nível de ação. Pois 

a ação passar a ter a interação necessária junto a pessoa a ser cuidada. A um envolvimento e 

responsabilidade compartilhada entre o sujeito que tem a função profissional de cuidar e o 

sujeito que neste momento necessita de cuidado (WALDOW, 2001).  

        Desta forma, o procedimento ganha um novo sentido para ambos. Não se trata mais 

de uma ação realizada por sujeitos que não se tocam, que não compartilham mesmo marcados 

por momentos tão singulares. Emerge um aspecto humano da essência, onde a técnica, a 

tecnologia, a assistência obtém um sentido mais adequado.   

O cuidado é o foco primordial da enfermagem – tendo como objetivo manter a melhor 

condição humana possível entre o viver e o morrer (WALDOW, 2001). Para que esse 

processo seja eficaz o bom diálogo entre os membros da equipe de enfermagem é 

fundamental sendo uma postura essencial para o mesmo (BROCA; FERREIRA, 2012). Uma 

relação de comunicação eficaz entre todos os membros da equipe de enfermagem e os demais 

profissionais envolvidos no processo de saúde contribui para o melhor ambiente profissional, 
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com as inter-relações, proporcionando melhor assistência ao paciente de forma cuidadosa e 

humanizada. 

O processo de cuidar envolve crescimento – que acarreta o amadurecimento de 

entender que o cuidado não está centralizado na cura. Ele deve está centrado no alivio do 

sofrimento, a manutenção da dignidade, envolvendo as dimensões existentes entre a vida e a 

morte (BROCA; FERREIRA, 2012).  Deve-se ter presente a descrição de Waldow (2001, p. 

129) sobre o cuidado:  

 

(...) o cuidado humano consiste em uma forma de viver, de ser, de se expressar. É 

uma postura ética frente ao mundo. É um compromisso com o estar no mundo e 

contribuir com o bem estar geral, na prevenção da natureza, da dignidade humana e 

da nossa espiritualidade; é contribuir na história, do conhecimento, da vida.  

 

 

Essa dimensão do cuidado para o ser-aí da enfermagem, segundo Waldow, deve 

superar a necessidade extrema do curar, marcante no modelo biomédico. Mas deve se manter 

firme, constante na promoção da potencialidade e da dignidade humana mesmo quando a cura 

se torna impossível e o fenômeno da morte encontra-se mais próximo. Principalmente nesse 

momento, onde a fragilidade toma uma proporção única na existência do ser que sofre que o 

cuidado deve ser permanente, continuo, solicito, autêntico. Gerando uma transformação em 

ambos agentes deste momento, a saber, cuidador e cuidado.  

Boff (2008) estabelece que a vida humana deva ser marcada por seus princípios 

fundamentais, a saber, o cuidado e a compaixão. Pois ambas da à possibilidade de fazer o ser 

humano sentir novamente a realidade; afastando-os da mera tecnicidade fornecida pelo mundo 

virtual.  É no cuidado que se estabelece o bem viver, de forma dinâmica e criacional.  

O mundo passa por uma nova crise existencial derivada do afastamento do ser-no-

mundo com o mundo. Desta forma não poderá tornar-se ser-com-outro e a dimensão 

fundamental do Dasein se perde nas ações cotidianas. Nesse entrelace a fragilidade é encarada 

como doença contagiosa, a espiritualidade profunda que religa os seres é afastada entrando 

em seu lugar religiões que ocasionam mercantilização mágica da fé. O humano encontra-se 

perdido, o retorno a sua base existencial se faz urgente e necessário e somente a dimensão 

profunda do cuidado é o meio adequado (BOFF, 2008).  

A resposta para os referido problemas não estão na técnica, na ciência – não é 

meramente desta formação que sairá a ‘salvação’ do mundo, mas sim de uma mudança 

estrutural. A técnica deve ser superada por um processo de sinergia profunda, onde ela será 

realizada com espiritualidade e humanidade, tendo como fundamento o cuidado. Sem a 
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presença do ‘CUIDADO’ nas ações da vida, na efetividade, na espiritualidade, no 

procedimento, por ser fonte existencial fundamental do Dasein segundo Heidegger, só resta o 

vazio de uma existência inautêntica (HEIDEGGER, 2013 [1927]). De forma taxativa, 

descreve Boff (2008), no cuidado encontra-se a fonte paradigmática da mudança necessária.  

Essa ‘nova’ ótica tem o potencial de fornecer uma nova ética para o principio 

existencial do ser-aí, contudo, deve ser baseado na sua essencialidade. O cuidado é um 

posicionamento, uma atitude constante frente uma ação (muitas vezes técnicas), mas que 

supera a própria tecnicidade do ato alcançando a afetividade do agir, atingindo o que os 

gregos denominavam de téchnè. Não se trata simplesmente de ações técnicas, sem 

singularidade, afetividade, humanidade – mas sim, um contato mais próximo das ações 

motivadas pelo cuidado onde o sentido existencial estará presente de forma constante 

(PRADO, 2011).  

Ao contemplar a totalidade da vida, a morte emerge como fato natural e necessário 

para a relação do bem viver. Ela é um processo que marca cada segundo da nossa existência. 

Como descreve Arruda e Gonçalves (Apud, Boff, 2013, p. 208): “A vida nada mais é do que 

o mais fantástico, criativo e produtivo processo de morrer”. E pela fragilidade que é a vida 

devemos cerca-la com preocupação e cuidado.  

Na trajetória do cuidado o luto também marca a sua construção.  

 
Pertencem inexoravelmente à condição humana, as perdas e a experiência do luto. 

Todos somos submetidos à férrea lei da entropia: tudo vai lentamente se 

desgastando, perdendo durabilidade; o corpo enfraquece, os anos pesam, as doenças 

e achaques vão nos tirando irrefreavelmente nosso capital vital e a vontade de viver. 

Essa é a lei da vida no seu correr natural (BOFF, 2013, p. 212).   

 

 

O peso do luto pressupõem cinco passos difíceis rumo ao cuidado, a saber, recusa – o 

não aceitar a morte do amigo, do parente, do familiar que se foi; a raiva, perante o fato da 

morte, buscando sempre uma explicação. Depressão, um vazio existencial frente o ocorrido. 

O autofortalecimento – na relação entre dor e perda, emerge um sentido de continuar na 

dimensão da vida. E o último, a aceitação, serena e tranquila da facticidade da existência 

humana (BOFF, 2013). 

Dentro desta dinâmica da vida, que não pode ser disfarçada, mas sim vivida, chorada. 

O cuidado deve ser mantido. A equipe de saúde deve manter o amparo existencial 

fundamental, o seja, o cuidado.  Como relata Boff: “O cuidar aqui significa o envolvimento 

amoroso com o paciente, a preocupação atenta com as várias situações, o acompanhamento 
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solidário dos processos de cura e de resgate de sua esperança de viver” (BOFF, 2013, p. 

226).       

Algumas posturas segundo Boff (2013, p. 231) são fundamentais para gerar ações de 

cuidado. São elas: compaixão – se colocar no sentir do outro; toque da carícia essencial – com 

o toque carinho transmitir humanidade; assistência judiciosa – o desejo continuo de ajudar o 

paciente; desenvolver-lhe a confiança na vida – gerar a esperança realista frente ao estado de 

saúde do paciente; fazê-lo acolher a condição humana – a dor, a perda alcança a todos seres 

humanos; e acompanhá-lo na grande travessia – “há um momento inevitável em que todos, 

mesmo a pessoa mais idosa do mundo, devem morrer. É a lei da vida, sujeita à morte. É uma 

travessia decisiva que deve ser preparada durante toda a vida, guiada por valores morais 

generosos, responsáveis e benfazejos”.  

 

2.3. Referencial Temático 

 

O processo de envelhecimento é marcante no desenvolvimento humano. Para os 

indivíduos que construíram ao longo de sua existência a possibilidade de uma vida idosa mais 

saudável, terá autonomia e pouca diminuição de sua capacidade cognitiva, física, psicológica, 

espiritual. Contudo, não existe uma cultura de educação para o bem viver nessa faixa de vida. 

O afastamento de filhos e netos, a aposentadoria, outras mudanças sociais, somado a 

diminuição progressiva – gerado por doenças crônicas, ocasiona a baixa da autonomia do 

indivíduo (OLIVEITA; et al., 2013).  

A vida idosa trás a mente outra realidade que é a certeza única da existência humana, a 

saber, a morte. E a constituição deste momento da vida remete a finitude. Com outras 

palavras, a vida humana é marcada por processos de desenvolvimento, amadurecimento, 

desafios e crescimentos e o ser idoso sinaliza o termino deste andamento. Quanto mais cedo 

vêm à consciência a finitude da vida humana melhor são as perspectivas de valorização da 

mesma. Novas dimensões são criadas ou valorizadas; a vida continua. Contudo, com o seu 

termino declaradamente mais próximo (ARAUJO; et al., 2013). 

Desta forma, principalmente para os idosos em quadro de doença severa, pode haver 

uma antecipação do luto. Este momento pode ser significativo para o idoso, para seus 

familiares e amigos. Todavia, também pode ser desagregador, negativo, profundamente triste 

exigindo da equipe de saúde, principalmente a equipe de enfermagem por permanecer mais 

tempo com esses, uma postura profunda marcada no cuidado. Gerando autenticidade, na 
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linguagem heideggeriana, em todos os seres que ali estão marcados pelo medo (GIACOMIN; 

et al, 2013).  

A compreensão da finitude é fundamental para o cuidado adequado ao idoso e sua 

família. Temos o habito de viver dentro de uma cartilha de possibilidades e escolhas. 

Contudo, o imprevisto quando nos atinge, pode ser brutal para vivência dos indivíduos – e a 

morte é um destes momentos. As percepções sobre os fatos cotidianos são extremamente 

particulares, logo, escutar a narração dos seres-no-mundo pode colaborar com a reflexão 

elevando a qualidade do cuidado (SILVA, et al., 2015).  

Mas essa trajetória não é fácil para os agentes de saúde, nesse foco as equipes de 

enfermagem, sofrem por não demonstrarem o preparo adequado para essa função. 

Principalmente quando as doenças Crônicas, típicas em muitos de nossos idosos, já 

demonstram seu lado degenerativo marcando a proximidade da finitude. Pelos laços afetivos 

gerados no cuidado com o idoso – sua partida não é bem assimilada pelo Dasein enfermeiro 

ou sua equipe (SILVA, et al., 2103). Esse desafio deve ser superado. Mas além de uma 

profunda vontade, se faz necessário uma formação integral para que o agente do cuidado 

desenvolva plenamente sua ação.  

A valorização do modelo biomédico, marcado por uma estrutura histórica iniciada na 

idade media, levou a uma noção demoníaca sobre a morte, sofre a finitude humana. De forma 

velada, muitos profissionais da saúde sentem constrangimento frente ao fenômeno da morte – 

pois, foi fortemente ensinados, doutrinados, instruídos, que o objetivo desta área do saber e da 

ação só tem um propósito, a cura. Logo, quando ela não emerge das variadas tentativas 

técnicas, dos inúmeros procedimentos, a sensação de perda, fracasso nasce nesses 

profissionais. E a equipe de enfermagem sente-se marcada negativamente perante o fato da 

finitude (OLIVEIRA; et al., 2010). 

Portanto, emerge a necessidade de outra formatação para que o profissional de saúde 

não sofra sobrecarga emocional perante a morte de um paciente. Depressão, sofrimento, deve 

ser banida desta vivência profissional. O treinamento biomédico não fornece subsídios para a 

reflexão e a aceitação da finitude de forma ampla, isto é, a mortalidade não é um fenômeno 

que atinge somente o outro, ela atinge a todos. O meu ‘eu’ um dia, também sofrera esse 

processo natural (OLIVEITA; et al., 2013). 

O mundo contemporâneo possui outra mirada sobre o envelhecimento e essa pode ser 

considerada seu grande triunfo. O mundo se torna mais ancião e a sabedoria transmitida é a 

necessidade de uma vida idosa rica em autonomia. Entretanto, o caráter do cuidado 

permanente deve ser o foco (DARDER, CARVALHO 2012). O desafio de manter a qualidade 
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de vida, o bem-estar não deve ser afastado do cuidado oferecido. Os ensinamentos, as 

histórias narradas do Dasein que brevemente nos deixará poderão servir de fonte inesgotável 

de aprendizagem – logo, a narração das pessoas que cuidaram deles nesse momento torna-se 

um arcabouço de sabedoria (SILVA, et al., 2015). 

A negatividade perante a finitude deve ser o primeiro ponto refletido nessa nova 

dinâmica de ser-com-outro. Para isso a temática deve emergir do submundo do proibido, do 

tratamento frio, do descuidado.  Uma simbologia distinta sobre a morte deve imperar, ou 

melhor, o retorno à essencialidade do Dasein deve surgir e a dinamicidade do cuidado ser o 

propulsor desta mentalidade que colaborará com os profissionais de saúde e 

consecutivamente, seus pacientes (ARAUJO; et al., 2013).   

Portanto, a equipe de enfermagem que cuida de forma exclusiva de idosos. Devem ter 

uma preparação marcada pela essência do cuidado, pois, tais pacientes veem a morte, a 

finitude como uma realidade extremamente próxima (GIACOMIN; et al., 2013). Esta postura 

deve abranger o ser que recebe e o que oferece o cuidado. Para que ambos vivenciem esse 

momento de forma madura e natural. E quando a morte torna-se um fenômeno factual novos 

sentimentos saiam desta equipe de saúde.   

 

2.3.1. A Constituição do Ser Idoso no Brasil 

 

As lutas sociais sempre marcaram a construção do corpo social. Negros, mulheres, 

loucos, indígenas entre outros, dentro do seu contexto histórico lutaram ou lutam para serem 

reconhecidos como cidadãos sem a presença do racismo ou preconceito. Os idosos não fogem 

desse patamar histórico (SILVA, et al., 2013).  

A partir do século XX houve avanços sociais importantes para população idosa, 

devido seu real e mensurável crescimento várias nações propuseram mudanças nas relações 

vivenciais que tinham para com essa faixa etária da população. Estabelecendo o papel que 

deveria realizar a família, acolhimento, carinho, manutenção financeira; a sociedade, que 

permite harmoniosamente o contínuo desenvolvimento da pessoa e o Estado, que germina 

políticas públicas para manutenção da autonomia e independência recordando da cidadania 

integral da pessoa humana (SILVA, et al; 2013). 

A partir de muitas reformas, discussões, aprimoramentos – em 1999 a Organização das 

Nações Unidas (ONU) estabeleceu como “Ano Internacional do Idoso”. Propondo cinco 

princípios (resolução 46/91) que todos os países filiados a essa instituição deveriam seguir. 
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São eles: independência, participação, assistência, realização pessoal e dignidade (SILVA, et 

al; 2013).  

Cada princípio vem acompanhado de desdobramentos para atingir a eficácia desejada. 

De forma simplificada propunham manter a dignidade da pessoa idosa para manutenção de 

sua vida, ou seja, moradia, alimentação, lazer, desenvolvimento e convivência social, 

ambiente para crescimento potencial que mantém. Com outras palavras, todos os pontos 

necessários para manutenção de sua existência com soberania e liberdade (SILVA, et al., 

2013).  

 Todas essas mudanças internacionais ecoaram no cenário brasileiro. Aprofundamos 

mudanças importantes no âmbito legal e social na vivencia com os idosos. Cabe agora 

vislumbrar esse cenário a partir de algumas mudanças legais que ocorreram. O objetivo nesse 

momento é demonstrar o cenário das três principais leis nacionais para proteção e valorização 

da pessoa idosa, a saber, o Estatuto do idoso, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e a 

Agenda Nacional de prioridade de Pesquisa em Saúde – que orienta que as prioridades de 

pesquisas estejam em harmonia com os princípios do Sistema Único de Saúde.  Será utilizada 

a didática de forma crescente, ou seja, trabalhando de forma particular cada formato de lei. 

Contudo, gerando um cotejo com os dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística.  

A lei 10.741 de 1° de outubro de 2003, isto é, o Estatuto do Idoso. Busca dar luz e voz 

a crescente população idosa brasileira para promoção e reconhecimento do sujeito idoso 

centrado na dignidade humana, na cidadania, nos valores e direitos sociais e geração do bem 

para todos. A lei estabelece em seu artigo primeiro: “É instituído o Estatuto do Idoso, 

destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos”. Logo, no caráter da regulamentação a idade idosa no Brasil tem seu inicio as 

60 anos de experiência fenomenológica.  

Trona-se importante resaltar que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

estatística (IBGE)
5
, a população idosa brasileira vem em uma crescente e são os principais 

responsáveis para manutenção econômica das famílias em vários lares. Sendo mais de 8% da 

população e segundo o universo de possibilidades em 2060 a população idosa brasileira 

poderá alcançar 26,7% (BRASIL, 10.743/2003). 

                                                           
5
  http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm (08/12/2016 - 07:22)  

 

 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm
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Os gráficos a seguir tem o papel atestar tal descrição:  

 

Gráfico 1 – proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade responsáveis pelo domicílio, 

alfabetizadas, por sexo.  

 

 

Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm 

 

Gráfico 2 – Média de anos de estudo das pessoas de 60 anos ou mais de idade responsáveis pelo 

domicílio, segundo as Unidades da Federação - 2000 

  

Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm 

 

 

 

 

 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm
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Gráfico3 – envelhecimento da população  

 

Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm 

 

Portanto, torna-se fundamental a completude do artigo 2° do estatuto do Idoso, que 

descreve: 

 

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde 

física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade (BRASIL, 10.743/2003).  

 

Torna-se claro, segundo os princípios da lei nos artigos terceiro e quarto, que a 

família, a comunidade, a sociedade e o poder público, devem zelar pelo desenvolvimento 

social, esportivo, intelectual, a manutenção e promoção da saúde da pessoa idosa. Ao mesmo 

tempo deve coagir qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade ou 

opressão.  

A garantia de prioridade estabelece no parágrafo único dos princípios legais, oito 

pontos. Entre eles chama a atenção os itens sexto e sétimo, pois justificam e colaboram para 

realização deste trabalho de pesquisa. Estão descritos da seguinte forma:  

 

VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 

gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm
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VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações 

de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento 

(BRASIL, 10.743/2003). 

 

 

Desta forma, indo de encontro o artigo oitavo que descreve que o envelhecimento é 

um direito fundamental. A capacitação dos profissionais de saúde no campo da geriatria e 

gerontologia se faz urgente, acolhendo de forma holística a plenitude da existência humana.  

E a finitude faz parte da realidade temporal humana (BRASIL, 10.743/2003).  

Portanto, até o momento foi descrito alguns princípios e finalidades do Estatuto do 

Idoso. Centrado na liberdade, dignidade e respeito aos cidadãos longevos da nação. O capítulo 

quarto desta importantíssima lei estabelece o direito prioritário à saúde publica e de qualidade 

para a pessoa idosa.  Resaltando no parágrafo primeiro a importância do atendimento 

gerontológico e geriátrico (BRASIL, 10.743/2003).  

Para promoção e prevenção da saúde do idoso deve ser disponibilizado centro 

gerontológicos e geriátricos de referencia, atendimento domiciliar quando necessário e 

gratuidade nos medicamentos especialmente de uso continuo, o acompanhamento de um 

familiar no advento da internação da pessoa idosa. Contudo, o mesmo deve ser autorizado 

pelo profissional de saúde responsável. Tem relevância para esse trabalho o décimo oitavo 

artigo que solicita:  

 

Art. 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o 

atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação 

dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de 

autoajuda. 
 

O estatuto do idoso, assinada pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, possui 

118 artigos. Articulados, além dos pontos já mencionados, em: educação, cultura, esporte e 

lazer; profissionalização e universo de trabalho; previdência social; assistência social; 

habitação; transporte; medidas de proteção; política de atendimento ao idoso; entre outros 

pontos que aspiram atentar para o ser idoso em sua integralidade. Contudo, para dimensão 

deste trabalho não se aprofundará mais na dinamicidade desta lei.  

O segundo ponto apreciado nesse capítulo será a Política Nacional de saúde da pessoa 

Idosa. Ou seja, a portaria n° 2.528 de 19 de outubro de 2006 – derivada das atribuições do 

Ministro da Saúde em ser exercício. Trata-se de uma revisão atualizada da portaria n° 

1.395/GM de 10 de dezembro de 1999 e motivada pela portaria n° 399/GM de 22 de fevereiro 



61 

 

de 2006, isto é, o Pacto pela Saúde. Que estabelecia a implementação da Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa, buscando sua atenção integral.  

A partir da Constituição de1988 foi estabelecido o Sistema Único de Saúde (SUS), que 

gerou a Lei Orgânica n° 8.080/90 que estabelece a promoção, proteção e recuperação da 

saúde de forma universal e equânime para cada cidadão brasileiro.  Foi se estabelecendo ao 

longo do tempo, diretrizes e metas para o cumprimento integral desta proposta. Por isso em 

1994 já se estabelecia que o maior desejo em relação a saúde da pessoa idosa, seria:  

 

A Política Nacional do Idoso, promulgada em 1994 e regulamentada em 1996, 

assegura direitos sociais à pessoa idosa, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade e reafirmando o direito à 

saúde nos diversos níveis de atendimento de SUS (Lei nº 8.842/94 e Decreto nº 

1.948/96). 

(..,) Essa política assume que o principal problema que pode afetar o idoso é a perda 

de sua capacidade funcional, isto é, a perda das habilidades físicas e mentais 

necessárias para realização de atividades básicas e instrumentais da vida diária.  

 

 

O estatuto do idoso, que um enorme progresso para alcançar essas metas, não 

sistematiza como o financiamento para o mesmo, nos parâmetros legais, devem ocorrer. Esse 

também foi um dos seis motivos gerais que motivaram essa atualização. Os seis pontos 

centrais são: finalidade, justificativa, diretrizes, responsabilidades institucionais, articulação 

intersetorial, acompanhamento e avaliação (BRASIL, portaria 2.528/2006).  

A finalidade da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar quando 

necessário, manter quando estabelecido e promover a autonomia e a vida independente do 

cidadão brasileiro com 60 anos ou mais. Para isso, se faz necessário a propagação de práticas 

individuais e coletivas (BRASIL, portaria 2.528/2006).  

Para tal caminho é considerado as obrigações estabelecidas em consonância com o 

governo brasileiro em 2002, a saber, o Plano de Madri. Que fixava as mudanças de 

paradigmas em relação à saúde do idoso determina a necessidade da promoção do 

envelhecimento saudável. Isso indica o incentivo a maior atividade social, a luta contra a 

pobreza e a mexerá, o estimulo ao bem-estar do ser idoso. Além, de setores de saúde 

exclusivos para o atendimento de idosos e a propagação educacional – também são pontos 

fundamentais (BRASIL, portaria 2.528/2006).  

Alguns desafios também estão ligados à finalidade dessa lei. A criação de estruturas 

adequadas para o atendimento dos idosos no SUS. O grande desafio está em estabelecer um 

suporte qualificado que contemple o serviço domiciliar quando necessário; equipe 

multiprofissionais e interdisciplinares, que possuam conhecimento científico e técnico amplo 
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para o atendimento da pessoa idosa; e o fortalecimento da Estratégia Saúde da Família como 

grande articuladora desse processo (BRASIL, portaria 2.528/2006).  

A lei centra sua justificativa no crescimento exponencial de idosos no Brasil, segundo 

dados do censo do IBGE de 2000, a cada ano 650 mil novos idosos são incorporados à 

população brasileira (IBGE, 2000. Apud, BRASIL, portaria2.528/2006). São com mais de 8% 

da, mas consomem principalmente derivadas de doenças crônicas mais de 26% recursos do 

SUS. Somada a uma carência de profissionais de saúde qualificados (geriatria ou 

gerontologia) para cuidar dos idosos.  

A população idosa, em si mesma, está envelhecendo e o desafio da desigualdade social 

continua marcante para desenvolver adequadamente esse ideal do estatuto do Idoso e da 

Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa. O envelhecimento saudável é o alvo em fuga das 

incapacidades funcionais, limitações físicas, cognitivas e sensoriais que ainda atingem essa 

faixa etária da população (BRASIL, portaria 2.528/2006).  

As orientação para implementação da lei, recorda que o sujeito não nasce idoso. Mas 

trata-se de um processo continuo e desejado. Envelhecer é uma meta. Envelhecer com saúde, 

ativo, funcional, com autonomia e equilíbrio é o ideal. Como descreve:  

 

Envelhecer, portanto, deve ser com saúde, de forma ativa, livre de qualquer tipo de 

dependência funcional, o que exige promoção da saúde em todas as idades. 

Importante acrescentar que muitos idosos brasileiros envelheceram e envelhecem 

apesar da falta de recursos e da falta de cuidados específicos de promoção e de 

prevenção em saúde (BRASIL, p. 6, 2006).  

 

 

 

São apresentadas a seguir as diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa
6
: 

 

a) promoção do envelhecimento ativo e saudável; 

b) atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa; 

c) estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; 

d) provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da 

pessoa idosa; 

e) estímulo à participação e fortalecimento do controle social; 

                                                           
6
 Retirado na integra da Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa (Portaria n°2.528 de 19 de outubro de 

2006) 
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f) formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de 

saúde da pessoa idosa; 

g) divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para 

profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; 

h) promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à 

saúde da pessoa idosa; e 

i) apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

 

Essas nove diretrizes são fundamentais para execução real da lei. Elas se articulam 

buscando o atendimento integral e a valorização e respeito a pessoa idosa. O SUS deve 

atender de forma integral e integrada nos seus três níveis de atuação, a saber, primário, 

secundário e terciário. Como descreve: 

  

A prática de cuidados às pessoas idosas exige abordagem global, interdisciplinar e 

multidimensional, que leve em conta a grande interação entre os fatores físicos, 

psicológicos e sociais que influenciam a saúde dos idosos e a importância do 

ambiente no qual está inserido (BRASIL, portaria 2.528/2006). 

 

 

O fomento a autonomia e a independência funcional da pessoa idosa é 

responsabilidade de todos os profissionais da saúde.  Para isso se faz necessário o estimulo ao 

desenvolvimento de pesquise que apoiem de forma integral, o cuidado com a pessoa idosa
7
. 

Tanto estudos que avaliem a qualidade de vida do cliente, quanto o que aprimore a atenção à 

saúde do idoso. Sendo de responsabilidade das três esferas da autarquia nacional, financiar, 

divulgar e incentivar o maior número de pesquisas possíveis nessa área de atuação (BRASIL, 

portaria 2.528/2006).    

No ponto da articulação intersetorial, há um desejo que no currículo escolar ofereça de 

forma transversal o processo de envelhecimento, desmistificando e naturalizando essa riqueza 

fisiológica/existencial do ser humano. Com outras palavras, em todas as gerações se deve 

promover e incentivar práticas que levaram a uma vida idosa autônoma e com independência 

funcional (BRASIL, portaria 2.528/2006).   

O ponto destinado à educação, em seus segundo e terceiro itens, descreve:  

 

                                                           
7
 Acreditamos que nosso trabalho está em harmonia com esse item fundamental das diretrizes (BRASIL, portaria 

2.528/2006).  
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Adequação de currículos, metodologias e material didático de formação de 

profissionais na área da saúde, visando ao atendimento das diretrizes fixadas nesta 

Política. 

 Incentivo à criação de Centros Colaboradores de Geriatria e Gerontologia nas 

instituições de ensino superior, que possam atuar de forma integrada com o SUS, 

mediante o estabelecimento de referência e contra-referência de ações e serviços 

para o atendimento integral dos indivíduos idosos e a capacitação de equipes 

multiprofissionais e interdisciplinares, visando à qualificação contínua do pessoal de 

saúde nas áreas de gerência, planejamento, pesquisa e assistência à pessoa idosa. 

 

Esses pontos demonstram, mais uma vez, a harmonia desta dissertação com o desejo 

legal do Estatuto do Idoso e com a Política Nacional de Saúde da Pessoa idosa. Pois, o mesmo 

busca ampliar a visão do profissional de saúde, especialmente a equipe de enfermagem – 

quando no ato de cuidar a experiência fenomenológica do processo de morte/morrer pode 

gerar benefícios ou negligências devido atingir seu desenvolvimento emocional, psicológico e 

técnico para realização de um cuidado humanizado e eficaz.  

 

2.3.2. Os Profissionais de Enfermagem  

 

Segundo o código de ética dos profissionais de enfermagem, a saber, resolução do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 311/2007. É direito desta honrada profissão 

rastrear conhecimentos científicos que desenvolvam o aprimoramento  técnico, as práticas 

sociais, éticas e políticas, que tenham como objetivo a ampliação da qualidade do ensino, 

pesquisa e assistência da mesma. O profissional de enfermagem deve exercer sua profissão 

tendo como meta a promoção humana de forma integral e respeitado os parâmetros bioéticos 

da legislação vigente.  

O artigo segundo dos direitos fundamentais, estabelece que  tais profissionais possuem 

como prerrogativa “aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão 

sustentação a sua prática profissional” (COFEN, 311/2007). Portanto, a referida pesquisa 

obedece a esse vinculo essencial.  

Segundo a lei n° 7.498/86, são profissionais de enfermagem: “A Enfermagem é 

exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de 

Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação”. Estabelecido 

em seu parágrafo único do artigo segundo.  Contudo, não existe mais em nosso país cursos 

autorizado de auxiliares de enfermagem, logo, é uma área profissional que tende ao término. 

As parteiras também são raras. Inexistentes nas grandes cidades. Logo, a profissão de 

enfermagem, em sua dimensão real, é exercida por enfermeiros e técnicos de enfermagem.  
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Desta forma são enfermeiros, os sujeitos que possuem o diploma fornecido por uma 

instituição superiora de ensino, autorizada pelo Ministério da Educação (MEC). Também são 

enfermeiros os indivíduos formados em outros países que tenham acordo com o governo 

brasileiro e a partir de uma prova, em solo nacional, demonstre devidamente seu 

conhecimento (BRASIL, 7.498/86).  

São técnicos de enfermagem, os sujeitos que possuírem o diploma de nível técnico de 

uma instituição de ensino previamente autorizada pelos órgãos competentes da federação.  No 

caso de pessoas formadas fora do território nacional brasileiro segue a mesma regra dos 

enfermeiros (BRASIL, 7.498/86). 

O enfermeiro tem a responsabilidade de todas as funções exercidas pela enfermagem. 

Com outras palavras, ele deve liderar a equipe nos aspectos técnicos, éticos, legais, humanos 

(BRASIL, 7.498/86). Já o técnico de enfermagem, desenvolve atividade de nível médio; 

auxiliando as ações do líder da equipe e sendo o segundo em comando na organização do 

cuidado oferecido.  

Segundo Machado (et. al, 2016), as características dos enfermeiros são marcantes no 

Brasil. Mais de 50% são formados em instituições particulares e em média mais 30% são 

técnicos de enfermagem que demonstraram o desejo de aprofundar na profissão. A região 

sudeste é a grande geradora de profissionais – consequentemente uma carência marcante na 

região nordeste.   Possuem um traço interessante e constante de rejuvenescimento por parte 

dos profissionais. Pois, mais de 33% possuem menos de cinco anos de formados. Mais de 

80% dos enfermeiros buscam realizar cursos de pós-graduação de curta duração, lato sensu ou 

de longa duração stricto senso, mestrado ou doutorado.  

 A formação do nível técnico possui outras peculiaridades. Possui a obrigação de 

terem o ensino médio completo, regra não exigida para os auxiliares de enfermagem. 

Contudo, mais de 34% concluíram ou estão concluindo o nível superior em diversas áreas. 

Mas a maioria na graduação de enfermagem. A região sudeste continua sendo a grande 

progenitora de profissionais. Em média 72% destes profissionais são formados por 

instituições da iniciativa privada e possuem na sua extrema maioria, formados entre seis a 

vinte anos através de cursos noturnos (MACHADO; et al., 2016).   

Portanto, de forma direta e simples – esses pontos marcam a formação da equipe de 

enfermagem no país. A formação de ambos os blocos ainda possuem a marca do tecnicismo e 

do procedimento.  Não valorizando outros pontos fundamentais para a integralidade do 

cuidado. Espera-se que essa pesquisa colabore com, no mínimo, a curiosidade de vislumbrem 

algo além da pura realização técnica.  
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3. MÉTODO E TÉCNICA  

 

   3.1. Tipo de Estudo  

 

           O estudo apresenta abordagem qualitativa do tipo fenomenologia descritiva. Tendo 

como base que a pesquisa qualitativa trabalha um universo de significados, causas, desejos, 

crenças, valores e atitudes – o que está vinculado ao processo das relações e dos fenômenos. 

Pois se trata de entender um fenômeno social. Neves em 1996 afirma que: “tem por objetivo 

traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância 

entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação”.  

Portanto, a presente dissertação constitui-se como um processo de investigação 

científica exploratório-descritiva, pautado numa abordagem qualitativa, referente à 

compreensão da equipe de enfermagem a cerca do fenômeno da morte em idosos. A escolha 

por uma pesquisa qualitativa baseou-se, também, em uma preocupação com a realidade que 

não pode ser quantificada e nem tocada.  

Segundo Polit (2011) é importante valorizar o tipo de interação entre o pesquisador e o 

informante no contexto de uma pesquisa social que sofre a influência das variáveis culturais, 

imaginárias e religiosas, dentre outras. Tal interação permite que os elementos do 

delineamento do estudo evoluam durante o curso do projeto, sendo, neste caso, considerados 

emergentes à medida que o pesquisador toma decisões constantes que refletem o que já foi 

apreendido. Também podem ser utilizadas em situações que exijam um estudo mais 

exploratório para um conhecimento mais profundo do problema ou do objeto da pesquisa.  

A investigação qualitativa contém aspectos que devem ser considerados, havendo a 

necessidade de delimitar o campo, de favorecer a promoção de uma dinâmica nas interações 

sociais e o domínio de técnicas específicas. As abordagens qualitativas têm sido orientadas 

por diversas disciplinas e que em cada uma delas desenvolveram-se métodos mais adequados 

às abordagens de questões de interesse particulares. Consideramos que o rigor metodológico é 

extremante importante para a realização de uma pesquisa, independe do aporte teórico que lhe 

dê sustentação (POLIT, 2011).  

O termo fenomenologia foi cunhado no século XVIII pelo filósofo Lambert, e tem 

como significado inicial o estudo do fenômeno tal e qual este se apresenta a experiência 

humana. De uma forma geral Lambert descreve como “estudo descritivo de um conjunto de 

fenômenos, tal como ele se manifestam no tempo ou no espaço”. Contudo, somente com o 
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filósofo Edmund Husserl que a fenomenologia ganhou importância no século XX. Para ele 

trata-se do retorno ao fenômeno como aquilo que aparece à consciência. Com outras palavras 

a ‘volta às coisas mesmas’ (DARTIGUES, 2008).  Afinal, a consciência é sempre consciência 

de alguma coisa.  

No olhar da fenomenologia é possível estudar as coisas sem preconceitos sobre as 

mesmas. Pois o objetivo é olhar as coisas como elas se apresentam, sua descrição. Refletindo, 

tornando possível uma visão das coisas – como de fato elas se manifestam. A centralidade 

fenomenológica é mostrar, descrever a realidade da coisa como ela é (LACERDA, 

COSTENARO, 2013).  Logo, é preciso questionar o fenômeno, a partir de uma relação com 

ele. Desta forma, o fenômeno será sempre visto de maneira contextualizada.  

Dever-se-á ter claro, que o pesquisador fenomenológico deve está centrado na 

discrição rigorosa do fenômeno. Para isso é necessário caminhar através da aparência (a 

coisa), perpassar o parecer (a coisa em si) e chegar ao aparecer (a coisa em si mesma) 

(HEIDEGGER, 2013). Por isso, na pesquisa fenomenológica o pesquisador deve ter um olhar 

atento ao sujeito. O que não é verbalizado – pode ser demonstrado pelo silêncio, expressões, 

gestos, sentimentos. O pesquisador deve ter a capacidade de se colocar no lugar do sujeito, 

estando aberto para sentir, ver, pensar o mais próximo possível do interrogado. Somente 

assim, se abrirá um campo de possibilidade e compreensão (POLIT, 2011).   

 

3.1.1 – Fenomenologia 

  

As ações de cuidado vão além das práticas técnicas de procedimentos. Ambas são 

importantes, mas o ser-aí-da-enfermagem deve dimensionar um cuidado humanizado mais 

holístico, olhando o indivíduo como um todo, um ser de presença único. Portanto, cuidar 

engloba preocupação, afetividade, espiritualidade, troca. Um ser gerador de cuidado, que está 

na essencialidade do ser-aí-da-enfermagem, também deve sofrer ações de cuidado de forma 

ampla e única. Afinal, ele também é um ser de presença no mundo, com sua historicidade, 

medos, sonhos, profissão, desejos (BAGGIO et. al., 2009).  

O ser de cuidado e o ser que cuida vivenciam uma experiência profunda (LACERDA, 

COSTENARO, 2013). Onde ultrapassa a mera ação mecânica, técnica, que mesmo sendo 

feita com perfeição, pode ser sem ternura, sem humanismo, sem atingir de fato o outro e ao 

mesmo tempo não ser tocado por ele.  É necessário mergulhar no vivido, na subjetividade, 

onde ambos experienciam um momento único da existência.  
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O método fenomenológico é importante para o ser-aí-da-enfermagem, pois ele se 

preocupa com o vivido, com a percepção, com os sentimentos, com a subjetividade, 

desvelando a singularidade de cada ser-no-mundo que necessite de seus cuidados. Contudo, 

os seres-no-mundo da enfermagem também têm algo a narrar, a descrever, que necessitam de 

uma compreensão (ALMEIDA et. al,. 2009).  

O ser-aí-da-enfermagem têm significados a narrar sobre suas experiências frente à 

morte de seus pacientes. Afinal, não se trata de um ser desconhecido que deixou a existência 

humana. Mas um ser-no-mundo, onde uma troca singular aconteceu, uma troca existencial 

entre ser de cuidado e ser que cuida (OLIVEIRA et al.,2010). O ser que cuida necessita ser 

ouvido, desvelado, sua subjetividade deve quebrar as barreiras de sua personalidade e 

colaborar para a compreensão de todo ser-aí-da-enfermagem.  

A fenomenologia trata-se etimologicamente do estudo do fenômeno ou ciência do 

fenômeno (DARTIGUES, 2008). A particularidade está no desvelamento do vivido, da 

experiência, da subjetividade, na descrição e compreensão do fenômeno. Trata-se da 

compreensão e descrição do que se vê, do que se vive.  Retirando o véu primitivo do 

fenômeno vivenciado. Essa metodologia fornece ferramentas para desvelar o sentido doado 

pelos enfermeiros acerca do fenômeno da morte de seus pacientes.  

A singularidade da fenomenologia ultrapassa os princípios positivista ou cartesiano. O 

cogito se torna insuficiente para compreensão do mundo. A uma relação diferenciada para 

produção do conhecimento, isto é, não existe a separação entre sujeito e objeto. Mas há uma 

sincronia única entre o vivente e o vivido. Trata-se de um método que vai além da explicação 

do fenômeno. No processo do desvelamento a ‘coisa em si’ se apresenta, gerando algo além 

da análise, a saber, a compreensão do ser do fenômeno.  

Nesse privilégio do encontro, onde o fenômeno mostra a si mesmo (HEIDEGGER, 

2013 [1927]). A atitude fenomenológica é deixar as coisas aparecerem com suas 

características próprias, em sua essencialidade. Não há um questionamento de uma causa. É 

um estudo da subjetividade, portanto, não se enquadra nas ciências exatas. Mas oferece meios 

para gerar um apoio, um fortalecimento, um cuidado, uma intervenção.   

Com outras palavras, a fenomenologia implica em acolher o fenômeno como ele 

aparece a uma consciência. Não há a preocupação de ser explicar relações causais, o objetivo 

não é demonstrar, mas sim, mostrar com rigor descritivo, pois somente assim se alcança a 

essência do fenômeno, a ‘coisa em si’. Trata-se de desvelar, trazer a luz, o vivido, o 

vivenciado por um ente. Para isso é necessário se colocar em uma postura de diálogo, de 

acolhimento frente à narrativa do sujeito (ELIAS, 2013).  
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A fenomenologia tem seu inicio como método filosófico com Edmund Husserl no 

final do século XIX e início do século XX. Segundo autor é um método que supera a reflexão 

cartesiana, kantiana e positivista do conhecimento. Mas continua sendo uma meditação acerca 

do conhecimento, a busca pela ‘coisa mesma’. Essa ‘intuição originária’ busca descrever de 

forma rigorosa o que aparece à consciência do ser que vive o fenômeno, antes de qualquer 

racionalização do mesmo. Como ele dizia trata-se do ‘princípio dos princípios’, na busca de 

voltar às coisas mesmas (DARTIGUES, 2008).  

Apesar de utilizar a narrativa subjetiva Husserl, estava disposto a criar um método 

rigoroso, eficaz, com a objetividade científica para o arcabouço filosófico. Para esse filósofo a 

fenomenologia é a ‘filosofia primeira’, onde a descrição do fenômeno ocorrerá como o 

mesmo se apresenta a uma consciência (GUERRA, 2012). 

Husserl inaugura mais especificadamente uma fenomenologia transcendental, pois 

para se chegar ao fenômeno puro, seria necessária a suspensão do mundo exterior. Ou seja, 

transcender a realidade externa. Segundo Guerra (2012), é necessário descrever somente o 

que se apresenta a sua consciência. O mundo exterior claramente existe, mas sofre uma 

redução ao fenômeno que aparece à consciência, ou seja, uma redução fenomenológica. De 

forma radical é depurada qualquer experiência empírica, mas somente é descrito o fenômeno 

que aparece à consciência.    

Portanto, segundo Dartigues (2008), a atitude fenomenológica clamada por Husserl 

está profundamente ligada a essa posição em suspender a convicção na realidade do mundo 

exterior, empírico, para se colocar nessa consciência transcendental. O mundo 

fenomenológico só tem sentido na manifestação da vivência. Desta forma, segundo Husserl, a 

função da fenomenologia é descrever o fenômeno que se apresenta.  

A investigação metodológica deste trabalho não ira utilizar a fenomenologia de 

Husserl, mas sim, de um de seus principais discípulos Martin Heidegger. Ele discorda da 

percepção fenomenológica de seu mestre, onde a redução fenomenológica é fundamental para 

descrição do fenômeno. Segundo Heidegger isso ainda manteria em uma estrutura metafísica 

no método fenomenológico.  

 

3.1.2 - Fenomenologia Segundo Heidegger  

 

 Para Heidegger houve uma confusão na história da filosofia, que iguala a ciência 

ôntica (ciência dos entes), à ciência ontológica (ciência do Ser).  E nesse mesmo equivoca 

teria permanecido seu mestre. Uma das diferenças é que para ele a fenomenologia e a 
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compreensão ontológica da filosofia são a mesma coisa. Já para Heidegger, a fenomenologia é 

um meio de acesso à ontologia (GUERRA, 2012).  

Desde o início a questão do ser é o eixo central da fenomenologia heideggeriana, mas 

se trata exclusivamente do ser do homem. O único ente capaz de questionar sua própria 

existência, ele é um ser de real presença no mundo, um ser-ai (Dasein). Na facticidade do 

mundo no qual o homem foi lançado, é que ele está aberto a partir da linguagem, de 

compartilhar com os outros seres no mundo a sua finitude e sua essencialidade está em sua 

existência (HEIDEGGER, 2013 [1927]). 

A mirada fenomenológica de Heidegger está em sua mudança de orientação. Agora 

não basta só descrever o fenômeno, mas também interpretar e compreender - inaugurando a 

fenomenologia da hermenêutica que deverá decifra o texto da existência. Pois a existência é o 

mundo do Dasein, ele é um ser-no-mundo. Contudo, esse processo de compreensão e 

interpretação pode ser minado pelo próprio Dasein, pois ele pode permanecer na superfície do 

falatório, entregue a sua cotidianidade e tendo desta forma uma existência inautêntica, onde o 

ser-aí deixa o tempo fugir em suas próprias mãos (MELGAR, 2009).  

Infelizmente a existência inautêntica não é incomum no ser-aí. Mas a saída das 

preocupações únicas nos pequenos cuidados cotidianos, a abertura para compreensão. Abre a 

possibilidade de uma existência autêntica centrada no CUIDADO. A valorização do tempo é 

dimensionada, o sentimento de situação (passado), compreensão (futuro) e decaimento 

(presente) é constituído. E o Dasein se abre para a angústia, que é o recurso fundamental para 

auto entendimento (DARTIGUES, 2008).  

Medo e angustia são entes diferentes. O medo é referente a algo específico, já a 

angustia não possui um objeto particular de identificação. Ela abre para um ser-aí que busca 

sua autenticidade de não mirar sua vivência somente no presente, que seria exclusivo da 

vivencia inautêntica. Mas abrir-se para um horizonte mais profundo da existencialidade, que 

ira propiciar o Cuidado, o fim da impossibilidade de projetar-se. Isto é, a morte (GUERRA, 

2012). E assumindo a própria terminalidade o Dasein foge completamente de uma existência 

inautêntica e se abre verdadeiramente para o Cuidado.  

A fenomenologia da hermenêutica é marcada pelo potencial da linguagem, pois é ela 

que da visibilidade ao fenômeno e possibilita descrever, interpretar e compreender. Portanto, 

não seria mais uma fenomenologia reflexiva, como elaborada por Husserl, mas uma 

hermenêutica onde a linguagem é a porta de abertura para narração do mundo da vivência 

(SEIBT, 2012). 
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Enfim, esse método é relevante para a arte do cuidado. Pois demonstra a necessidade 

da narrativa do ser-aí-da-enfermagem para construção de um arcabouço que a aproxime a uma 

existência mais autêntica, onde o Cuidado que é impulsionado pela angustia pode gerar uma 

nova compreensão, interpretação e descrição sobre como os agentes principal do cuidado são 

atingidos em sua ampla dimensão sobre o fenômeno da morte de sues pacientes.  

  

3.2. Campo de Pesquisa  

 

A pesquisa foi realizada no Hospital Universitário Antônio Pedro no município de 

Niterói. O mesmo foi inaugurado em 15 de janeiro de 1951 – pertencendo ao município.  

Em 1961, devido a problemas financeiros o hospital foi fechado. Sendo reaberto, de 

cunho emergencial, em 1961 – com o esforço conjunto entre a prefeitura e a Faculdade 

Federal Fluminense para manter o mesmo constantemente aberto devido à necessidade dos 

cidadãos de Niterói.  

Em 1964, o hospital é definitivamente concedido a UFF. Tornando-se um hospital 

Universitário. Na atualidade ele é o maior e mais complexo hospital do município de Niterói, 

tendo hierarquicamente segundo o SUS os níveis terciários e quartenário (alta complexidade) 

de atendimento. O mesmo atende a população dos municípios mais próximos.    

A pesquisa ocorreu nos setores: enfermaria, centro cirúrgico, CTI e emergência. Para 

assim mapear as possíveis alternâncias existentes ao profissional que gera cuidado em cada 

setor.  

 

 

3.3. Participantes do Estudo 

 

Participaram do estudo enfermeiros e técnicos de enfermagem com experiência no 

cuidado gerontológico que se enquadrem nos seguintes critérios: 

Critério de inclusão: Enfermeiros e técnicos de enfermagem que tenham tido 

experiência de cuidar de idosos diante da proximidade da morte;  

Critérios de exclusão: enfermeiros e técnicos de enfermagem com menos de um ano 

na instituição do cenário de pesquisa e que estão remanejados no setor eleito para a coleta de 

dados. 
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3.3.1 Seleção dos Sujeitos  

 

Tradicionalmente a fenomenologia prefere uma numero pequeno de amostragem, de 

uma forma geral entre 10 sujeitos para realização da pesquisa. Contudo, é possível um 

numero menor. O fundamental é que todos os participantes devem ter experiência frente ao 

fenômeno que será desvelado, descrito, interpretado, compreendido (POLIT, BECK, 2011).  

Portanto, para esse trabalho terá como proposta entre 10 a 15 sujeitos como amostra 

para o levantamento dos dados.    

 

3.4. Técnica de Coleta de Dados 

 

A técnica de coleta de dados foi à entrevista fenomenológica (POLIT, BECK, 2011). 

Os encontros com os enfermeiros gerontológicos e técnicos em enfermagem não assumirão o 

caráter de entrevistas dirigidas. Mas sim, um caráter peculiar de empatia – verdadeiramente 

ser-com-outro. As entrevistas serão registradas em um aparelho MP4 player.  

A entrevista fenomenológica deve partir aberta de pré-conceitos para obter o desvelar 

rigoroso do fenômeno pela narrativa do entrevistado. Trata-se de um método qualitativo de 

pesquisa que busca expor a experiência narrada. Para isso é necessário, no víeis 

heideggeriano, relatar suas proporções ônticas e ontológicas (PAULA; et al., 2014). A 

perspectiva ôntica – vela pelo aparato material necessário para aplicação do método. Já a 

ontológica, o caráter subjetivo.  

Assim descreve Paula (et,al. 2014):  

 

A ôntica busca a descrição, remete aos fatos, um quê conhecido. Configura-se como 

algo dado, estático. Diz respeito ao fenomênico, àquilo que aparece pelos 

significados e é captado na entrevista. Fundamenta-se tanto no senso comum quanto 

no científico, sendo passível de mensuração e classificação. Na condução da 

entrevista, esta dimensão se refere aos fatos presentes no pesquisador, no sujeito 

pesquisado e no ambiente, contempla o planejamento e o desenvolvimento da 

produção de dados.  

A ontológica busca a compreensão, remete ao ser, um quem desconhecido. 

Desenvolve-se em um horizonte amplo de possibilidades e configura-se como 

movimento. Está para além do fenomênico, porque expressa a interpretação do 

fenomenal e revela sentidos. Ou seja, para além daquilo do que aparece e evidencia 

aquilo que é, transpõe o comum, àquilo que nem todos veem. Na condução da 

entrevista, esta dimensão está fundada na empatia e na intersubjetividade, mediante 

a redução de pressupostos. 
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Desta forma, a dimensão ôntica tem haver com o aceite do individuo para realização 

da pesquisa. O local a ser realizado – onde a narrativa verbal e não verbal possa ser bem 

avaliada. Onde o acesso aos sujeitos da pesquisa possa ser confortável e a dimensão da 

confiança ocorrerá (PAULA; et al., 2014).  

A dimensão ontológica a atitude fenomenológica do pesquisador/entrevistador deve 

ser autêntica. Gerando uma relação de humanidade profunda na ação da pesquisa. Não se trata 

de uma relação sujeito-objeto, muito utilizada em outros modelos metodológicos, mas de uma 

relação entre iguais. Onde um gentilmente descreverá sua experiência sobre o fenômeno 

pesquisado (PAULA; et al., 2014).  

Deve emanar desta relação um sentimento de empatia para que o fenômeno seja 

desvelado pela fala do entrevistado. E o discurso esclarecedor desejado pela entrevista 

fenomenológica se desvelará (BEZERRA; BEZERRA, 2012). Para isso pode haver uma 

entrevista não estruturada, estruturada e semi estruturada. Onde será lançada uma pergunta ou 

provocação norteadora: Fale do sentido que você doa acerca do fenômeno da morte de 

idosos. E outra pergunta na tentativa de desvelar mais propriamente o fenômeno pesquisado: 

Enquanto enfermeiro ou técnico de enfermagem, qual é o significado que você atribui a 

morte de idosos? Caso for necessário perguntas auxiliares podem ser realizadas. Contudo, 

nunca na tentativa de direcionar a resposta do entrevistado, mas sim, para colaborar o 

desvelamento da experiência fenomenológica narrada. Essas não podem ser preparadas 

previamente (PAULA; et al., 2014).  

Na perspectiva da entrevista fenomenológica heideggeriana a um triplo movimento no 

trato ôntico / ontológico
8
 – a saber, a descrição do fenômeno narrado pelo entrevistador 

buscando o desvelar de sua essência. O compreender o fenômeno narrado sendo como o 

outro, colocando-se no local do mesmo sem disposições preconcebidas. E o interpretar - este 

ponto parte exclusivamente do pesquisador, que alicerçado do seu referencial teórico 

interpreta o fenômeno narrado (BEZERRA; BEZERRA, 2012).  

 

3.5. Tratamento dos Dados 

 Depois de ouvir varias vezes as gravações, elas foram transcritas na integra. Foram 

identificadas as estruturas significativas e organizadas em grupos denominados unidades de 

significação e depois em unidades de sentido procedendo à hermenêutica heideggeriana. Aqui 

                                                           
8
 Esse ponto foi mais bem esmiuçado no ponto 3.1.2: Fenomenologia segundo Heidegger, deste trabalho.   
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está a compreensão vaga e mediana com as unidades de significação e a compreensão mesma 

dos entrevistados. O caput dessas unidades expressará minha compreensão do significado do 

fenômeno da morte para os enfermeiros em gerontologia acerca dos idosos. 

Esquemática da hermenêutica heideggeriana
9
:  

 

Temática de estudo           solo da tradição            objeto de estudo                                                         

O sentido do cuidado diante do fenômeno 

da morte em idosos a partir de uma 

hermenêutica em Heidegger 

 

 

 

             Percurso de campo                                  entrevista fenomenológica (1° suspensão)  

 

 

 

 

                        Interrogado                      quem                            historiografia  

 

 

 

                 Questionado           significado        fato       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Heidegger a fenomenologia é um instrumento da hermenêutica, um modo de 

acesso ao primado ontológico. Desta forma, ela possui a capacidade metodológica de desvelar 

o que está obscuro ao ente em relação aos fenômenos. E através da narrativa, da fala ela 

colabora para revelar o fenômeno através da descrição, compreensão e interpretação. 

Portanto, a fenomenologia tem a função de desvelar, trazer a luz, o que estava escondido na 

obscuridade (ZUBEM, 2011). 

                                                           

 9 PAULA, Cristiane Cardoso et al (2012). Movimento analítico-hermenêutico heideggeriano: possibilidade metodológica para a 

pesquisa em enfermagem. Alterações foram realizadas pelo autor dessa dissertação. 

Posição Prévia 

1° momento 

metodológico  

Compreensão vaga e 

mediana  

Visão prévia  

2° suspensão  

Redução fenomenológica  

Ôntico  

Perguntado  Sentido  
2° momento 

metodológico 

Compreensão 

Interpretação 

  Ontológico  

 

3° suspensão redução aidética  

HERMENÊUTICA  

Concepção prévia  
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A hermenêutica heideggeriana centra-se nas dimensões ônticas e ontológicas. A 

primeira é marcada pelo significado emergido pelo primeiro momento metódico a 

compreensão vaga e mediana. O segundo é caracterizado pelo sentido – que possui como base 

para o segundo momento metódico a compreensão e a interpretação (PAULA; et al., 2012).  

O movimento investigativo de Heidegger parte da posição prévia, refere-se a base da 

tradição elaborada sobre o fenômeno que busca desvelar. Indo ao encontro visão previa, 

“compreensão dos significados (primeiro momento metódico heideggeriano denominado de 

compreensão vaga e mediana - A compreensão vaga e mediana busca compreender o que o 

fenômeno que se mostra a maioria das vezes de forma cotidiana) e interpretação dos sentidos 

(segundo momento denominado de compreensão interpretativa ou hermenêutica)” (PAULA; 

et al.  2012, p.2).  

É a partir da narrativa do entrevistado, a saber, fala, silêncio e gestos que a 

hermenêutica desvenda a profundidade do fenômeno (HEIDEGGER, 2013 [1927]). Desta 

forma o significado vai ao encontro do sentido descrito. O significado está no aparato ôntico 

da cotidianidade, o sentido está no aparato ontológico da essência – mas na dinâmica 

hermenêutica proposta por Heidegger se faz necessário essa harmonia (PAULA; et al. 2012, 

p.2). 

 A concepção prévia está centrada na interpretação descrita e compreendida no andar 

metodológico. Para essa trajetória é necessária três suspensões filosóficas, isto é, suspender 

prejulgamentos, pressupostos e preconceitos relacionado ao fenômeno que está sendo 

desvelado.  Como descreve Paula et al (2012, 59):  

 
A primeira suspensão de pressupostos, acontece na produção dos dados, na escuta 

do áudio gravado dos depoimentos e na leitura atentiva das transcrições. A segunda 

suspensão, é denominada de redução fenomenológica ou epoché e acontece no 

primeiro momento metódico de análise dos significados. A terceira suspensão, é 

denominada de redução eidética e acontece no segundo momento metódico de 

análise dos sentidos.  

 

 

Portanto, a proposta da hermenêutica heideggeriana estipula que o desvelar 

fenomenológico necessita da narrativa para o seu emergir o cume de sua essencialidade. 

Como salienta Heidegger a Carta sobre o Humanismo, é na linguagem que o Dasein revela o 

fundamento de seu ser (ZUBEM, 2011).  
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3.6. Aspectos Éticos 

 

            Respeitou-se os aspectos éticos e legais que constam na Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, esta pesquisa pretende obter aprovação no Comitê de ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário. Todos os participantes tomaram total ciência e assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE1).    

 

3.7.  Risco e Benefícios  

 

Riscos - Reviver, isto é, lembrar-se de momentos delicados para existência humana 

pois está relacionado a morte. E com isso gerar emoções conflitantes. 

 

Benefícios - Beneficio direto: os sujeitos da pesquisa poderão a partir de suas falas 

perceberem que não são culpados pelo processo de finitude de seus pacientes. Beneficio 

indireto: proporcionar uma reflexão sobre a temática. Que poderá ocasionar mudanças de 

hábitos, formação, procedimento na área da saúde. 

 

3.8. Pessoal Envolvido  

 

Pesquisador principal: Sérgio Henrique da Silva Melo - Filosofo, Enfermeiro. 

Mestrando do curso do Mestrado Acadêmico em Ciência do Cuidado em Saúde da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense /UFF – Niterói 

(RJ), Brasil. Afiliado a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC). E-

mail: shsmelo@yahoo.com.br  

Assistente: Profª. Drª Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva (orientadora) - 

Enfermeira, Filósofa, Psicóloga. Doutora em Enfermagem (EEAN / UFRJ). Professora 

Adjunta Afiliada ao Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. Niterói (RJ), 

Brasil. 

Assistente: Profª. Pós-Doutora Eliane Ramos Pereira (coorientadora) - Enfermeira. 

Pós-Doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professora Afiliada ao 
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Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. Niterói (RJ), Brasil.  
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4. APRESENTANDO O QUEM DO SER ENFERMEIRO OU TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM AO SE DEPARAREM COM A MORTE DE IDOSOS 

 

 

O estágio de evidenciar o quem pressupõem a formalidade necessária. Afinal, desvela 

as características fundamentais do ser de presença – “A presença é o ente que eu mesmo 

sempre sou, o ser é sempre meu” (HEIDEGGER, 2013 [1927]: 170). O quem permanece e 

responde por si, idêntico em suas mudanças, atitudes e manutenções.  A tabela a seguir 

apresenta os quem que cederam suas contribuições para essa pesquisa.  

 

Quadro dos depoentes:  

N° Depoente Idade Formação Tempo de 

experiência 

em anos 

Setor 

1 Enf. 1 30 Enfermeira 6 Emergência 

2 Enf. 2 58 Enfermeira 32 Emergência 

3 Enf. 3 26 Enfermeira 3 Emergência 

4 Téc. Enf. 1 55 Técnica de 

enfermagem 

21 Centro 

cirúrgico 

5 Téc. Enf. 2 41 Técnico de 

enfermagem 

18 Centro 

cirúrgico 

6 Téc. Enf. 3 52 Técnica de 

enfermagem 

22 Centro 

cirúrgico 

7 Téc. Enf. 4 51 Técnico de 

enfermagem 

25 Centro 

cirúrgico 

8 Téc. Enf. 5 42 Técnica de 

enfermagem 

13 CTI 

9 Téc. Enf. 6 31 Técnica de 

enfermagem 

8 CTI 

10 Enf. 3 31 Enfermeira 9 CTI 

11 Enf. 4 50 Enfermeira 21 CTI 

12 Enf. 5 24 Enfermeira 2 CTI 

13 Téc. Enf. 7 44 Técnica de 10  Enfermaria  
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enfermagem 

14 Téc. Enf. 8 38 Técnica de 

enfermagem 

14 Enfermaria  

15 Téc. Enf. 9 39 Técnica de 

enfermagem 

14  Enfermaria  

 

A ordem segue o momento da entrevista que as entrevistas foram ocorrendo - da 

primeira a ultima. 

 

 

4.1. Análise Compreensiva e Hermenêutica  

 

Diante da vivência dos depoentes em relação ao sentido do cuidado frente ao 

fenômeno da morte de pacientes idosos. Na intencionalidade de compreender essa práxis 

surgiram unidades de significado que estão atravessados pela fenomenologia através da 

perspectiva de Martin Heidegger.  

 

4.2. Unidades de Significação  

4.2.1. Em relação ao tempo de convivência com o paciente / ser-com-outo: 

 

A vivência prolongada com o outro abre o tratado essencial da 

existência e a angústia de está presente com o outro que vivencia o 

processo presente de morte/morrer faz emergir uma relação mais 

afetiva com o outro que sofre. Afinal, “angústia se angústia pelo 

próprio ser-no-mundo” (HEIDEGGER, 2013 [1927], p.254).  

 

Segundo Heidegger: “Aquilo que se faz é aquilo que se é” (2013, p. 313-314). E o 

fazer está relacionado intrinsecamente com o tempo, pois é nele que a ação se realiza e o que 

se faz transformasse no que se é.  De forma direta, a existência autentica ou inautêntica 

dependerá o tempo que o Dasein gerar mais ou menos ações de cuidado. Nunes (2004, p.25) 

descreve da seguinte maneira: “Nessa decisão, revela-se o perfil da temporalidade autêntica: 

o futuro, que puxa a cadeia dos êxtases, é uma antecipação; o passado, a retomada do que 

uma vez foi possível; e o presente, o instante da decisão”.  

O Dasein autentico não delimita o seu existir na relação simplória entre passado, 

presente, futuro. O tempo só é perceptível pelo ser de presença e sua relação com o mesmo 
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dependerá do espaço que se encontra na relação passado, presente e futuro; quando há uma 

simbiose com o outro-no-mundo vivenciando o seu tempo. Portanto, não se trata da 

compreensão estanque entre ‘antes e depois’, como presumia o mestre Aristóteles. Mas sim, 

sendo no tempo o Dasein que relaciona o seu ser ao fazer. Ou seja, o seu fazer passado orienta 

o seu eu presente e potencializa o seu fazer futuro (NUNES, 2004).   

Esse entendimento aproxima o ser de presença da abertura ontológica do cuidado 

(NUNES, 2004). Isso só é possível quando percebe que para além do Ser e Tempo, o seu Ser 

é Tempo; ou seja, temporalidade finita. O tempo é uma categoria do Dasein, vale somente 

para as ‘criaturas’ e não para o criador como define Santo Agostinho. Desta forma define 

Heidegger (2013, p.305): “A cotidianidade é justamente o ser ‘entre’ nascimento e morte”.  

 Portanto, é no tempo que o outro se faz em sua ação. Ser-com-outro dependerá do 

instante que compartilham sendo-no-mundo como ser-de-presença. Por isso tem tanta 

importância o que nos doa enf. 3 e 4, pois relatam profundamente essa relação temporal para 

com os pacientes e como isso impulsiona o cuidado.  

 

“Depende muito do paciente. Tem paciente que a gente se apega 

mais. Tem paciente que moram aqui. Esse tipo de paciente a gente 

acaba se apegando mais. E a gente acaba sentindo, não vou te dizer 

como familiar. Por que a gente tenta se controlar, por causa da 

postura que a gente tem que ter. mas no fundo a gente vira quase da 

família. A gente acaba tendo aquele pesar, aquela sensação de perda. 

E falar: agora vou olhar para aquele canto ali e não vou vê-lo mais” 

(Enf.3).  

 

“Eu percebo que é um paciente que está na enfermaria, como muitas 

das vezes eu já trabalhei. A gente se sente muito mais sensibilizado 

com ele em questão da perda, do que quando estamos no CTI” 

(Enf.4).  

 

De todos os entes o Dasein possui a exclusividade da consciência da morte e também 

do tempo. Quando pelo fundamento ontológico junta esses dois princípios tempo e morte, 

morte e tempo – percebe em sua existencialidade que seu ser é tempo e é nele que o cuidado 

se realiza. Assim afirma Heidegger (2013, p. 307): “Se a temporalidade constitui o sentido 
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ontológico originário da presença, onde está em jogo o seu próprio ser, então a cura deve 

precisar de ‘tempo’ e, assim, contar com o ‘tempo’”.  

Nessa relação simbiótica o Dasein necessita do tempo para seu existir, ou seja, para 

ser-no-muno-com-o-outro. Nessa relação entre seres de presença e seres inautênticos o 

cuidado é universal como demarca Waldow (2001, p.108): “A enfermagem ao resgatar o 

cuidar no seu sentido pleno, humanístico e artístico, tem nesse momento uma grande 

vantagem que não deveria desperdiçar”.  Assim gerando significado a fala de Enf. 5 e 6.  

 

“Pensando no idoso. Somente idoso, sem ser de terapia intensiva. É 

um pouco difícil. Por que você está lidando com o ser humano lúcido, 

orientado, que conversa com você, que interagem com você, que ti diz 

todos os sentimentos dele. Que às vezes cria uma afinidade com você. 

Diz que gostada equipe, que te traz presente, que a família é presente. 

Então, é muito difícil você não só administrar essa morte. Mas 

também comunicar a família – por que você já criou um vinculo aí” 

(Enf.5). 

 

“Com exemplo tem uma paciente chamada Luana. Ela ficou bastante 

tempo. Ela era bem alegre. Essa alegria dela... Ela chegou bem 

grave. Ela ficou aqui bastante tempo. Saiu bem. Ela foi pra clínica. 

Mas mantivemos contato. Não só eu, mas a equipe toda.  Ela voltou 

varias vezes. Para clínica. Vinha para o CTI. E melhorava! Aí, por 

fim ela veio e faleceu lá em baixo mesmo. Foi marcante para equipe 

toda pelo tempo. Aí aquele negócio de facebook de amizade fora, de 

falar como tá. Mas assim, tem outros pacientes que passa tempo com 

a gente e a gente sente” (Téc. Enf. 6).  

 

A beleza do tempo é que ele revela o Dasein a importância de ações de cuidado para 

marcar o existir no mundo. Afinal, quando o ser de presença deixar de ser-aí, somente a 

abertura ontológica do outro lhe basta. Com outras palavras, até não mais sendo presença o 

Dasein é ser de cuidado, pois a partir de sua morte outro ser de presença terá sua 

existencialidade movida rumo a autenticidade do existir.  
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Em relação ao tempo de convivência com o paciente: 

 

Enf.3 “Depende muito do paciente. Tem paciente que a gente se apega mais”. 

Enf.4 “A gente se sente muito mais sensibilizado com ele em questão da perda”. 

Enf. 5 “É um pouco difícil”. “Que às vezes cria uma afinidade com você”. 

Téc. 

Enf.6 

“Ela ficou bastante tempo”. “Aí, por fim ela veio e falecer”. 

De forma sintética a apresentação do cerne da questão.  

 

 

 

4.2.2. A percepção perante o fenômeno da morte de idosos 

 

A morte é a possibilidade própria de cada ser-no-mundo. O 

agora da morte é a certeza única do Dasein. Contudo, “a morte se 

desvela como perda e, mais do que isso, como aquela perda 

experimentada pelos que ficam” (HEIDEGGER, 2013 [1927], p. 312). 

O ser idoso representa a integridade da vivencia humana em sua 

plenitude – e vivenciar a morte deste corresponde a abertura do 

fenômeno existencial.  

 

 

A decadência fisiológica é fundamental, pois o ser de presença normalmente deseja 

viver por longo tempo, a realidade e não a fantasia faz parte de um amadurecimento saudável. 

A pesar de todos desejarem a autonomia na vida idosa algumas limitações físicas e 

epistemológicas podem acompanhar o processo de envelhecer. Se somos o que realizamos na 

facticidade da existência e se todo ser vivente morre, somos, sem sombra de dúvidas, seres-

para-morte (HEIDEGGER, 2013 [1927]).  

Não é possível vivenciar o fato de sua própria morte e a partir dele tornar-se ser de 

presença. O fato é simples, o tempo já teria cessado para aquela existência. Portanto, somente 

pela morte do outro que abertura a autenticidade se faz possível como afirma Heidegger: “A 

morte dos outros, porém, torna-se tanto mais penetrante, pois o findar da presença é 

‘objetivamente’ acessível” (2013, p. 311). Portanto, o ‘outro’ tem dupla importância para o 

Dasein, possibilita a abertura para presença e para o cuidado. As Enf. 1 e 3 doam o sentido 

que o fenômeno da morte em idoso lhe provocam:  
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“No caso do paciente idoso, agente entende, dependendo da patologia 

dele, a morte como algo já esperado”(Enf.1). 

 

“Quando eles chegam aqui para gente, são pacientes bem idosos, 

caquéticos, demenciados, com algumas doenças de base muito 

progressiva. Que já estavam sofrendo bastante. Pode até ser 

insensibilidade da minha parte, na verdade, mas de algumas formas a 

gente sente até um alivio. A gente vê que eles relaxaram, 

descansaram”(Enf.3). 

 

O outro não mais é uma presença. A totalidade de sua existência findou-se 

(HEIDEGGER, 2013 [1927]). Se Heidegger descreve que a abertura ontológica só se faz a 

partir da contemplação da morte do outro, existe profissão com maior potencialidade para tal 

ideal que as ligadas à saúde? Em especial a equipe de enfermagem que administra 

basicamente todos os cuidados solicitados pela equipe ampliada de saúde. São esses 

profissionais que percebem as alterações que são indicadas a psicólogos, nutricionistas, 

assistentes sociais, médicos. Assim afirma Boff:  

 

Concretamente, incluir a morte na vida implica aceitar que ela não vem de fora 

como uma ladra a nos roubar o que mais apreciamos. Desde que começamos a 

existir ela nos acompanha. Porque amamos a vida, mesmo mortal, esforçamo-nos 

por acercá-la de cuidados e preocupações [...] (BOFF, 2013, P. 208). 

 

 

A morte não é banal, superficial ou desnecessária. O ser que perde a vida não perdeu 

sua importância ele ainda é no mundo, não mais como ser de presença, mas sim, como ser de 

história, ou seja, “o ser ainda simplesmente dado é ‘mais’ do que uma coisa material, 

destituída de vida. Nele encontra-se algo não vivo, que perdeu a vida” (HEIDEGGER, 2013 

[1927], p.312). Grande importância tem o ser que não é mais presença como atribui a Enf. 2:  

 

Essa semana mesmo teve um paciente de 58 anos, a mesma idade que 

eu, com tumor de cabeça, de pâncreas. Os filhos... Quantas coisas ela 

vai deixar de viver? Quantas coisas ele podia ter?   Estou aprendendo 

a pensar a morte com o adulto de novo. Que é complicado! (Enf.2)  
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Só poderá experimentar a morte em sua plenitude quando ela lhe alcançar. Mas a 

consciência de sua existência futura, na realidade, no agora. Com outras palavras, somente no 

agora de ‘nossa morte’ experimentaremos plenamente tal fenômeno da existência. Mas o 

Dasein é consciente de sua finitude e o sofrimento do outro desvela essa certeza. Portanto, a 

ontologia da morte é experimentada pelos que ficam como é descrito: “[...] de maneira que se 

teria acesso nos outros àquilo que, na própria presença, não se deixa experimentar” 

(HEIDEGGER, 2013 [1927], p.313). 

Olhar para o outro e perceber que a morte se fará presença transmite profundamente a 

filosofia heideggeriana, ser-para-morte na profundidade filosófica é todo Dasein que não se 

esconde no falatório e aceita sua finitude em uma vida autêntica. Afinal, “cada presença 

deve, ela mesma e a cada vez, assumir sua própria morte. Na medida em que ‘é’, a morte é, 

essencialmente e cada vez, minha” (HEIDEGGER, 2013 [1927], p.314). O sentido atribuído 

pelos Téc. Enf. 4 e 5 e pelos Enf. 4 e 5 demonstram essa aproximação heideggeriana.     

 

“Eu acho que essa relação com o paciente idoso. A gente sente a 

impotência por está diante da morte. Mas ao mesmo tempo, agente 

sente que pela idade avançada, eu penso, que para o paciente seja um 

descanso. Embora que o paciente, mesmo idoso, ele não quer morrer. 

Ele quer continuar vivo, ele quer ter a vida dele e ele está sempre com 

aquele esperança de que vai ter mais vida”(Téc. Enf.4).  

 

“Dependendo da situação do idoso, no caso. Eu acho – como é que 

eles ficam com varias úlcera de pressão pelo corpo, sofrendo, 

sucumbindo. Às vezes ficam no leito, ali. Meses e meses e meses. Isso 

emocionalmente para família, pra gente e para eles que estão 

sofrendo. Eu acho uma tortura. Uma tortura mesmo. já vi vários 

casos aqui. Investir, investir, investir. É a ultima coisa que podemos 

fazer por eles para ter uma melhora, investir, investir, para ter uma 

melhora”(Téc. Enf.5). 

 

“Em relação à morte do paciente. A morte de nosso paciente é mais 

peculiar. Geralmente nosso paciente não expressa muito, não interage 

muito conosco. Principalmente nesse período quando está mais 

instável”(Enf.4). 
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“Em relação ao idoso. Eu penso muito no sofrimento. Paciente de 

terapia intensiva, paciente idosos de terapia intensiva, penso muito no 

sofrimento dele. Paciente que eu pego de terapia intensiva – por que, 

são pacientes entubados, pacientes graves, com sepse, que sente dor 

intensa. Que a gente ver pelos sinais e sintomas dele. Então fico 

pensando o que dentro dele está se passando. Se seria realmente o 

prolongamento daquela vida a melhor opção ou a gente ter uma 

qualidade de vida. É diferente você ter a vida e ter a qualidade de 

vida. Às vezes eu penso que aquela morte foi melhor para o 

paciente”(Enf.5). 

 

Desta forma, assumir o ser-para-morte é fundamental para abertura ontológica do 

cuidado. Deve ser reconhecido que o nascer está para com o morrer e isso proporcionará o 

corte com o inautêntico (NUNES, 2004). Consequentemente gerando a autenticidade 

existencial em plenitude. Ou seja, “Não me deixar, me sentir fria em relação à morte por 

fazer parte do nosso processo de trabalho. Respeito com aquele corpo que está ali já sem 

vida, pela dor dos familiares, na hora de atuar – mesmo sabendo que a técnica não vai 

reverter. Mas procurar fazer tudo aquilo que se espera de mim” (Tec. Enf. 7).  

 

Percepção da morte de idosos 

Enf. 1 “No caso do paciente idoso, agente entende” “a morte como algo já esperado”.  

Enf. 3 “Quando eles chegam aqui para gente são pacientes bem idosos”. “A gente ver 

que eles relaxaram, descansarão”. 

Téc. 

Enf. 4 

“Eu acho que essa relação com o paciente idoso. A gente sente a impotência por 

está diante da morte”.  

Téc. 

Enf. 5 

“Dependendo da situação do idoso”. “Eles ficam, com varias úlcera de pressão 

pelo corpo, sofrendo, sucumbindo”. “Eu acho uma tortura”. 

Enf.4  “Geralmente nosso paciente não expressa muito, não interage muito conosco’.  

Enf. 5 “Em relação ao idoso. Eu penso muito no sofrimento”.  

De forma sintética a apresentação do cerne da questão.  
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4.2.3. A abertura para o cuidado 

 

Ser-com-o-outro e angustiar-se com sua situação. Pode abrir o 

tratado essencial do Dasein da enfermagem. Essa equipe supera seus 

medos, convicções e estão disponíveis para realização do cuidado de 

forma transformadora, mesmo que a cura (em português) não seja 

possível. Mas se abre a cura (em latim). “(...) nessa determinação, 

porém, já se acham também colocados os outros dois momentos 

estruturais da cura, a saber, o já ser-em e o ser-junto-a” 

(HEIDEGGER, 2013 [1927], p. 260).   

 

Imergir, palavra que significa afundar-se. Pode se exemplificar dizendo que um 

mergulhador emergiu no mar. Ou seja, afundou no mar e como mergulhador hábil os olhos 

naturais não conseguem mais avista-lo no fundo do oceano. Tal explicação só serve para 

aproximar da imagem que Heidegger descreve sobre tal palavra, quando afirma: “imergir no 

impessoal junto ao ‘mundo’ das ocupações revela algo como uma fuga de si mesmo da 

presença” (2013, p.250).  

Contudo, ‘a disposição fundamental da angústia como abertura privilegiada da 

presença’, § 40 da obra Ser e Tempo. Determina que para se colocar diante de si o ser de 

presença, a saber, o Dasein deve fugir energicamente dessa forma de ser no mundo, imersa na 

falação do cotidiano que não enaltece o cuidado. Trata-se de uma existência com medo, em 

uma constante fuga de si. E é desta existência fugitiva que ‘foge’ um ser de presença. Afinal, 

“é justamente daquilo que se foge que a presença corre ‘atrás’” (HEIDEGGER, 2013 [1927], 

p.251).   

Waldow (2001) identifica o cuidado como a observação global do paciente. Nunca de 

forma isolada, mas sempre em atitude de parceria, completude, para possibilitar o crescimento 

de todos os envolvidos.  Sua proposta é gerar uma evolução simbiótica no campo da saúde. 

Com outras palavras, uma unidade intransferível de confiança, amor, ajuda entre o ser 

cuidado e todos seus cuidadores envolvidos nesse processo. Desta forma, a cura seria um dos 

grandes objetivos, mas não a centralidade no processo que é desenvolvido. Assim afirma a 

ENF. 1:   

“Depois a gente vai procurando trabalhar esse sentimento, a 

aceitação maior, procurando oferecer o conforto, cuidado com 

conforto. Na minha visão essa é a prioridade que precisa dar a esse 

paciente”. “Eu penso que, na verdade quando passamos a cuidar do 

paciente em cuidado paliativo, de fim de vida ou um paciente idoso 

com doença neurológica bem avançada, progressiva. Eu penso que é 

um olhar que precisamos desenvolver mais” (Enf. 1). 
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Compartilhar com o outro em um momento único de sofrimentos e incertezas 

possibilita o abrir-se para a essencialidade do cuidado. A equipe de enfermagem tem a 

potencialidade para esse tratado ontológico pela vivência constante dessa realidade. Boff 

(2013), afirma que toda mudança paradigmática só é possível frente a uma certeza da 

existência. Isto é, somos seres nesse mundo constituídos para o cuidado. Portanto, o único 

paradigma fundamental é se abrir a esse tratado de sempre dar o melhor, dedicar-se ao 

máximo perante aquele que necessita do seu suporte, como afirma Téc. Enf. 1:  

 

“Eu acho que a gente tem que dar o melhor para o paciente, mesmo 

que esse paciente esteja já... entendeu? no leito de morte mesmo. a 

gente tem que fazer tudo para que isso não aconteça. Mas, como te 

falei é independente da vontade. Acho que a gente tem que lutar 

sempre para preservar a vida. Acho que a gente tem que cuidar bem 

do paciente” (Téc. Enf.1). 

 

Heidegger (2013, p.258) afirma que “a presença é um ente que, sendo, está em jogo 

seu próprio ser”. Somente um ser de angústia percebe seu próprio existir, a saber, suas ações 

perante o mundo que o circunda. O Dasein não é aquilo que imagina ser, mas sim, aquilo que 

realiza sendo com-o-outro e consigo mesmo.  Apesar de seres de linguagem é na facticidade 

que se constitui verdadeiramente como ser de presença. 

A cotidianidade que é fundamental para a pesquisa fenomenológica, pois é a partir da 

real vivencia que o fenômeno pode ser profundamente narrado, também pode ser o mundo das 

ocupações. Imerso nele, o Dasein se apequena e sua fonte primária não é atingida e o cuidado 

não exala em seu ser. Ou seja, esse ser de presença está obscurecido, alicerçado pelo falatório 

da existência decadente (HEIDEGGER, 2013 [1927]).   A equipe de enfermagem para gerar 

um cuidado verdadeiro deve lutar contra o falatório. Nesse caso a frieza, o desprezo, o fazer 

unicamente técnico – fazem parte do som que emergem das falas desnecessárias. A ‘pegada’ 

heideggeriana é atenta nos detalhes como descrevem as Téc. Enf. 3 e 5:  

 

“Muita gente diz que com um tempo você esfria. Que a morte vai ser 

tornando uma coisa banal. Mas para mim a morte não é uma coisa 

banal. Eu não consigo ainda conviver com a perda, indiferente de ser 

de parente, amigo, paciente. Eu não consigo lidar com a perda. O 

serviço mecânico você aprende com a experiência. Você o que fazer, 

na hora de fazer, então você coloca em prática seu conhecimento. 
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Mas seus sentimentos ainda é o de lá atrás quando você começou” 

(Téc. Enf.3). 

 

“É complicado. Dependendo do estado geral do paciente – a gente 

vai investir a gente não vai ser pessimista. Vai tentar da o melhor da 

gente para ele em termo de cuidado” (Téc. Enf.5). 

 

Portanto, a abertura para o cuidado ficou evidente em diversos momentos perante as 

entrevistas. O que é papável são as falas doadas pelas equipes de enfermagem nos diversos 

setores. Mas os olhares, os gestos, as emoções frente à lembrança reconfirma o narrado. Não 

se trata simplesmente do procedimento, que sem dúvida é importante, mas de algo mais 

profundo, como doa a Téc. Enf. 9: “É uma pessoa, não é meu familiar, mas tem uma 

aproximação de cuidar, do seu carinho, de querer bem, é um ser humano que depende de 

você nesse momento”. 

A abertura para o cuidado:  

Enf. 1  “procurando oferecer o conforto, cuidado com conforto. Na minha visão essa é a 

prioridade que precisa dar a esse paciente”. 

Téc. 

Enf. 1 

“Eu acho que a gente tem que dar o melhor para o paciente”.  

Téc. 

Enf. 3 

 “Mas seus sentimentos ainda é o de lá atrás quando você começou”. 

Téc. 

Enf. 5 

“Vai tentar da o melhor da gente para ele em termo de cuidado”. 

De forma sintética a apresentação do cerne da questão.  

 

 

4.2.4. A reflexão sobre o processo de morte/morrer – necessidade na graduação  

 

A disposição do ser de presença se realiza na compreensão dos 

fenômenos que os circundam. A dinâmica de está no mundo com o 

outro, abre espaço para assimilar o vivenciado pelo outro que 

experiência o fenômeno. Pois, “O compreender guarda em si a 

possibilidade de interpretação, isto é, de uma proposição do que se 

compreende” (HEIDEGGER, 2013 [1927]: 223).   
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O Quem da vida cotidiana é aquele que tem a autoridade para narrar sua vivencia em 

uma análise fenomenológica. Somente esses são capazes dessa doação. Exclusivamente no 

mundo vivencial que o Dasein se torna ‘Quem’ para uma pesquisa ou contribuições 

(HEIDEGGER, 2013 [1927]). Por isso, surgiu essa categoria, não imaginada pelo autor, mas 

expressada amplamente pelos sujeitos da pesquisa.  

A forma de ver o mundo refletido por Heidegger, apesar de poética, não é 

contemplativa – é um mundo de caráter prático pautado no cuidado (NUNES, 2004). Na 

contemporaneidade a relação entre fazer e aprender são mais bem elaboradas nos cursos, para 

nível técnico, ou universidades, pensando no nível superior. Desta forma, assim como Platão 

e Aristóteles afirmavam que a ética poderia ser aprendida na dimensão pedagógica, a 

educação para o processo de morte/morrer também pode. Como salienta Enf. 1.  

 

“Na graduação normalmente estudamos muito a prática 

intervencionista. E acaba ficando um pouco deixado de lado esse 

olhar do cuidado de fim de vida, da finitude, digamos assim– voltado 

para o paciente e para família. Às vezes acaba deixando de lado esse 

olhamos somente o lado intervencionista e deixamos de lado” (Enf.1). 

 

A dinamicidade de ser-no-mundo pressupõe capacidade técnica para gerar o cuidado 

necessário e ser-com-outro (NUNES, 2004). Desta forma, o profissional de enfermagem não 

exerce o cuidado somente sendo gentil e cordial, a toda uma aprendizagem técnica que 

reúnem anos de estudo somados a experiência laboral que quando bem aplicadas também são 

originárias no cuidado. Assim afirma Heidegger (2013, p. 175): “A base desse ser-no-mundo 

determinado pelo com, o mundo é sempre o mundo compartilhado com os outros”.   

Portanto, não há duvida sobre a importância do processo do conhecimento advindo do 

das salas de aula e laboratórios. Mas resaltando a importância da Tanatologia (ciência que 

estudo o processo filosófico e fisiológico de morte e morrer), nas grades dos cursos para 

proporcionar uma maior segurança e fonte para o cuidado. Afinal, “o que se abre no 

compreender, o compreendido, é sempre de tal modo acessível que pode revelar-se 

expressamente em si mesmo ‘como isto ou aquilo’” (HEIDEGGER, 2013 [1927], p.210). Por 

isso relatam Enf. 4 e 5.  

 

“Olha. Eu acho que na nossa vida acadêmica existem algumas 

disciplinas voltadas nas áreas de psicologia. Alguma coisa 
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trabalhada na área da psicologia, para mim faz muito tempo, deveria 

está voltada para essas questões práticas no nosso período 

acadêmico. Sabe, pode ser até bem teórico. Mas direcionado 

exatamente para nos enfermeiros. Futuros profissionais de 

enfermagem. E isso aí está englobado a questão da morte. Do 

adoecer e morrer. Dessa faze. Acho que deveria ser bem abordada 

essa questão na parte de psicologia. Na parte acadêmica acho que 

seria bem interessante, eu senti falta disso na área psicológica. Acho 

que é uma questão bem psicológica. Já que temos uma disciplina de 

psicologia, acho que poderia ser voltada psicologia para enfermagem 

e ir tocando nos pontos que iremos vivenciar” (Enf.4).  

  

“Não é muito trabalhado isso durante a faculdade. A gente não tem 

aula. Aula! Pode ser até comentado em um seminário o outro sobre a 

finitude Humana. Mas a gente não tem uma disciplina que te coloque 

de frente com a finitude humana. De frente com a saúde psicológica 

do profissional diante a finitude humana. Infelizmente a gente tem 

esse déficit. Acho que em todos os currículos de todas as 

universidades tem que ter uma disciplina que pense nisso. Não só 

voltado para o paciente, mas voltado para a saúde mental do 

profissional. É uma falha que tem muito grande”(Enf.5). 

 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) esclarece bem que “o 

envelhecimento é um processo natural que ocorre ao longo de toda a experiência de vida do 

ser humano, por meio de escolhas e de circunstâncias” (BRASIL, 2006). Portanto, o fato da 

morte faz parte desse processo. Não existe a possibilidade de uma existência não ser marcada 

pela morte. Então a Tanatologia se faz necessária nos cursos técnicos e graduações nas 

diversas áreas de saúde para preparar a estrutura filosófica, psicológica, espiritual, técnica dos 

seus agentes durante suas vidas laborais.  

O PNSPI fomenta a necessidade da “formação e educação permanente dos 

profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa” (BRASIL, 2006). Existe a 

possibilidade de uma formação integral para o cuidado de idosos não trabalhar profundamente 

o processo de morte e morrer? Se assim o fizer, a formação torna-se deficiente como bem 

demonstrou os relatos dos Quem dessa pesquisa.  
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Necessidade de aprofundamento na graduação:  

Enf. 1 “Na graduação normalmente estudamos muito a prática intervencionista”.  

Enf. 4 “Olha. Eu acho que na nossa vida acadêmica existem algumas disciplinas 

voltadas nas áreas de psicologia”. “Mas direcionado exatamente para nos 

enfermeiros. Futuros profissionais de enfermagem”.  

Enf. 5  “Mas a gente não tem uma disciplina que te coloque de frente com a finitude 

humana”.  

De forma sintética a apresentação do cerne da questão.  

 

Percepção de Técnico de Enfermagem e Enfermeiros sobre a Morte 

 

Categoria 

profissional 

Setor: 

Emergência 

Setor: centro 

cirúrgico 

Setor: CTI Enfermaria  

Enf.1 “No princípio 

achei meio 

difícil de 

aceita, 

digamos 

assim, a morte 

como algo 

que iria 

acontecer de 

qualquer 

maneira”. 

   

Enf. 2 “Eu acho a 

morte difícil 

em todas as 

situações. É 

finitude”. 

   

Téc. Enf.1  “Eu acho a 

morte uma 

coisa que a 

gente luta 

para não 

acontecer”. 
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Téc. Enf. 2  “A morte é 

uma 

ocorrência 

muito triste. 

Muito difícil 

de ser 

encarada”. 

  

Téc. Enf.3  “A gente vê 

que diante da 

morte somos 

impotentes”. 

  

Téc. Enf. 4  “em primeiro 

momento a 

gente sente 

impotência 

diante da 

morte”. 

  

Téc. Enf. 5   “A gente têm 

certeza que 

vai morrer 

um dia”. 

 

Téc. Enf. 6   “Ai meu 

Deus!(...)na 

verdade, 

quando se 

está 

iniciando, 

você sente um 

baque maior. 

Ai caramba, é 

um óbito”. 

 

Enf. 3   “É difícil de 

lidar”. 

 

Enf. 4   “É uma 

morte, que 

para mim, já 

ocorre bem 

mais 

tranquila”. 
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Enf.5   “Eu tenho 

certo 

problema 

para lidar 

com a 

morte”. 

 

Téc. Enf. 7    “Respeito 

com aquele 

corpo que 

está ali”. 

Téc. Enf. 8    “A morte não 

significava 

mais nada”. 

Téc. Enf. 9    “E até no 

fim”. 

 

 

 

4.3. Compreensão e Interpretação a partir da Hermenêutica Heideggeriana  

 

A hermenêutica heideggeriana inicia-se pela escuta atenta do Quem, isto é, um 

pronome (palavra utilizada no lugar do nome), que fornecerá suas percepções sobre o 

fenômeno questionado. Utilizando as palavras do filósofo em questão: “O quem responde a 

partir de um eu mesmo, do ‘sujeito’, do si-mesmo. O pronome quem é aquilo que nas 

mudanças de atitude e vivência, mantém-se idêntico e, assim, refere-se a esta multiplicidade” 

(HEIDEGGER, 2013 [1927], p.170). 

No universo da multiplicidade a “sua” experiência vivencial do fenômeno é única. E 

ao verbalizar o quem está se abrindo ao “fundamento ontológico existencial da linguagem 

‘que’ é a fala” (HEIDEGGER, 2013 [1927], p.223).  Essa hermenêutica
10

 proposta por 

Heidegger pressupõem a compreensão (vaga e mediana) e interpretação do narrado pela 

vivencia do quem. Contudo, isso não é o suficiente para atingir a totalidade do fato.  

                                                           
10

 O termo hermenêutica segundo o dicionário Houaiss da língua portuguesa: “interpretação do sentido das 

palavras”.  
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O processo de entendimento presume que “a tarefa é tornar fenomenalmente visível e 

interpretar ontologicamente de maneira adequada o modo de ser dessa copresença na 

cotidianidade mais próxima” (HEIDEGGER, 2013 [1927], p.172). Com outras palavras, o 

vivenciado pode ter uma nova compreensão e interpretação dependendo do momento 

temporal e sentimental narrado pelo quem e, até mesmo, dependendo da concepção prévia do 

dasein que busca desvelar tal experiência. Logo, não se encerra em um único processo 

hermenêutico.    

Entretanto, não se pode cair em um relativismo ou subjetivismo desmedido. O ideal na 

hermenêutica heideggeriana é buscar o quem que experimenta cotidianamente a visão prévia 

desejada (HEIDEGGER, 2013 [1927]). Todavia, sem direcionar a fala para desvelar o pré-

desejado pelo pesquisador. Afinal, “à base desse ser-no-mundo determinado pelo com, o 

mundo é sempre o mundo compartilhado com os outros. O mundo da presença é mundo 

compartilhado. O ser-em é ser-com os outros” (HEIDEGGER, 2013 [1927], p.175). 

O pesquisador deve “se ater ao teor fenomenal demonstrado de seu encontro no 

mundo circundante” (HEIDEGGER, 2013 [1927]:175). Ou seja, a compreensão vaga e 

mediana do relatado possibilita ao Dasein pesquisador entender intelectualmente e 

emocionalmente a percepção do fenômeno desvelado pelo quem.  

Após esse procedimento um próximo passo da hermenêutica deve ser dado, a saber, a 

interpretação. Essa elaboração interpretativa pressupõe um projeto anterior à busca da fala do 

quem. Afinal, existem vários pontos, varias possibilidades interpretativas da compreensão. Irá 

depender da concepção prévia do Dasein questionador. Como descreve Heidegger: 

“Interpretar não é tomar conhecimento do que se compreendeu, mas elaborar as 

possibilidades projetadas no compreender” (HEIDEGGER, 2013 [1927], p.209).  

Com outras palavras:  

 

A apropriação do compreendido, embora ainda velado, sempre cumpre o 

desvelamento guiado por uma visão que fixa o parâmetro na perspectiva do qual o 

compreendido há de ser interpretado. A interpretação funda-se sempre numa visão 

prévia, que ‘recorta’ o que foi assumido na posição prévia, segundo uma 

possibilidade determinada de interpretação (HEIDEGGER, 2013 [1927], p.211). 

 

 

Do ponto de vista da fenomenologia isso reafirma que um mesmo fenômeno pode ser 

visto e revisto a partir de diversos relatos vivenciais e o mesmo Dasein pesquisador pode, a 

partir do objetivo de pesquisa, refaze-lá em outro momento com sujeitos diferente ou até 

mesmo os participantes sujeitos de uma pesquisa anterior.  
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A partir desta relação entre compreensão e interpretação surgem os sentidos. Isto é, 

“abrange o aparelhamento formal daquilo que pertence necessariamente ao que é articulado 

pela interpretação que compreende” (HEIDEGGER, 2013 [1927], p.212). O sentido é parte 

do prisma projetado na concepção prévia da pesquisa. Ou seja, objeto de pesquisa que fora 

elaborado com perguntas norteadoras e objetivos. Heidegger reafirma tal proposição e 

descreve: “Toda interpretação que se coloca no movimento de compreender já deve ter 

compreendido o que se quer interpretar” (HEIDEGGER, 2013 [1927], p.213). 

Apresentação simplificada da hermenêutica em Heidegger:  

 

 

 

A partir desse prisma e depois de ruminar as falas doadas por cada quem de forma tão 

carinhosa e solicita. Faz-se pungente a entrada na fase interpretativa. Será utilizado Heidegger 

como referencial teórico. Mas também os que cotejam com a ele, a saber, Waldow e Boff. 

A noção do tempo é algo característico do Dasein, esse ser no mundo reparte o tempo 

em vários momentos e sentidos. Vinte e quatro horas equivalem há um dia. Este é dividido em 

outros momentos temporais manha, tarde, noite e em cada um destes são propostos novas 
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partilhas café, almoço, lanche, janta. Tal divisão é praticamente infinita. Contudo, o fenômeno 

que marca o ser da presença limita da ‘infinidade’ temporal.  

Segundo Heidegger, “a cotidianidade é justamente o ser ‘entre’ nascimento e morte” 

(HEIDEGGER, 2013 [1927], p.305). Portanto, a finitude marca a temporariedade como 

afirma: “o ‘fim’ do ser-no-mundo é a morte” (HEIDEGGER, 2013 [1927], p.306). Durante a 

coleta de dados a temporariedade de convivência com o ser não mais aí, foi mencionada como 

abertura significativa para emersão de sentimentos angustiantes para equipe, como doa 

ENF.3: “Tem paciente que moram aqui. Esse tipo de paciente a gente acaba se apegando 

mais. (...) A gente acaba tendo aquele pesar, aquela sensação de perda. E falar: agora vou 

olhar para aquele canto ali e não vou vê-lo mais”.  

A convivência cotidiana com o ser não mais aí, possibilita a abertura existencial a 

partir da temporalidade. Como afirma: “O fundamento ontológico originário da existência da 

presença é a temporalidade” (HEIDEGGER, 2013 [1927], p.307). Ou seja, é nela que 

emergem o sentimento de perda diante do outro como revela ENF.4: “A gente se sente muito 

mais sensibilizado com ele em questão da perda, do que quando estamos no CTI”.  

Sobre outra perspectiva temporal a ENF.2 dou um relato emocionante sobre a 

percepção da morte a partir do ser-do-outro. Eles tinham a mesma idade e isso possibilitou 

uma abertura existencial, relata: Sempre tem um aprendizado em relação à morte. 

Obviamente a algumas mortes que elas tocam mais. Por que tivemos um maior cuidado com 

aquele paciente. Outras vezes... a morte do adulto muitas vezes é mais complicada que a 

morde de um bebe,  por exemplo. Ele nasceu ... A questão da morte para ele é mais voltada 

para família, que está esperando por ele – aquela coisa toda. Para o adulto, às vezes fico 

pensando - meu Deus: que oportunidade ele teve? Quantas coisas ele deixou de cumprir? 

Ainda mais aqui, tem quatro messes que estou cuidado de cuidado paliativo. Essa semana 

mesmo teve um paciente de 58 anos, a mesma idade que eu, com tumor de cabeça, de 

pâncreas. Os filhos... Quantas coisas ela vai deixar de viver? Quantas coisas ele podia ter?   

Estou aprendendo a pensar a morte com o adulto de novo. Que é complicado! 

A integralidade do cuidado para com o ser idoso impulsionam a equipe de 

enfermagem preparada ou não para o termino da vida do paciente, “incluir a morte na vida 

aceitando que ela não vem de fora como ladra a nos roubar o que mais apreciamos” (BOFF, 

2013, p. 208).  Como narra Téc. Enf. 4: “Eu acho que essa relação com o paciente idoso. A 

gente sente a impotência por está diante da morte. Mas ao mesmo tempo, agente sente que 

pela idade avançada, eu penso, que para o paciente seja um descanso”. Contudo, o desejo de 

vida é vinculado ao paciente, continuando: “Embora que o paciente, mesmo idoso, ele não 



97 

 

quer morrer. Ele quer continuar vivo, ele quer ter a vida dele e ele está sempre com aquela 

esperança de que vai ter mais vida” (Téc. Enf.4). 

Ao presenciar a dor, o sofrimento, a total falta de autonomia da pessoa idosa. A morte 

é tida como um doce beijo. Como relata ENF.3: “Quando eles chegam aqui para gente, são 

pacientes bem idosos, caquéticos, demenciados, com algumas doenças de base muito 

progressiva. Que já estavam sofrendo bastante. Pode até ser insensibilidade da minha parte, 

na verdade, mas de algumas formas a gente sente até um alivio. A gente vê que eles 

relaxaram, descansaram”. Como descreve Boff: “também pertence à compreensão da saúde 

não apenas o fato inevitável da morte, mas o sentido que lhe damos enquanto vivemos” 

(2013, p.210).   

Desta forma, a morte da pessoa idosa faz emergir sentimentos distintos de alivio, 

empatia perante o sofrimento. Ou seja, frete a dor estrema, a finitude não acelerada é encarada 

como alívio: “Que a gente ver pelos sinais e sintomas dele. Então fico pensando o que dentro 

dele está se passando. Se seria realmente o prolongamento daquela vida a melhor opção ou a 

gente ter uma qualidade de vida. É diferente você ter a vida e ter a qualidade de vida. Às 

vezes eu penso que aquela morte foi melhor para o paciente”(Enf.5). 

O fenômeno da morte não gerou impotência para o cuidado, mas sim, abriu o 

“momento primordial da cura” (HEIDEGGER, 2013 [1927], p.309). Ou seja, a abertura para 

a essencialidade do cuidado “(...) uma relação onde a ajuda é no sentido da qualidade do 

outro ser ou de vir a ser, respeitando-o, compreendendo-o, tocando de forma mais afetiva” 

(WALDOW,2011, p. 101).  

“É complicado. Dependendo do estado geral do paciente – a gente 

vai investir a gente não vai ser pessimista. Vai tentar da o melhor da 

gente para ele em termo de cuidado” (Téc. Enf.5). 

 

A atenção, cautela, responsabilidade são características fundamentais para o cuidado. 

Como aponta Waldow: “A pessoa que cuida deixa de prestar atendimento no sentido de 

realizar um procedimento em alguém e passa a refletir junto e realizar uma ação, interagindo 

com a pessoa a ser cuidada, com ela, com envolvimento e responsabilidade” (p.105, 2001). 

Como expões ENF.1: “Depois a gente vai procurando trabalhar esse sentimento, a aceitação 

maior, procurando oferecer o conforto, cuidado com conforto. Na minha visão essa é a 

prioridade que precisa dar a esse paciente”.  

A essencialidade do Dasein está na cura, a saber, cuidado. Contudo, ela não ocorre no 

exatamente no momento que se faz necessária. Ela é uma postura que a partir da finitude, do 
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agora da morte o ser da presença vai constituindo em seu próprio ser. Como descreve: 

“enquanto totalidade originária de sua estrutura, a cura se acha do ponto de vista existencial 

a priori, ‘antes’ de toda ‘atitude’ e ‘situação’ da presença, o que sempre significa dizer que 

ela se acha em toda atitude e situação fática” (HEIDEGGER, 2013 [1927], p. 261). É 

somente a partir dessa abertura que o cuidado se faz: “Eu acho que a gente tem que dar o 

melhor para o paciente, mesmo que esse paciente esteja já... entendeu?  no leito de morte 

mesmo”. (Téc. Enf.1). 

Perante a necessidade de vivenciar o fenômeno da morte, uma categorização não 

suposta emergiu.  O desejo dos depoentes de refletirem visando o melhor preparo – sobre a 

finitude. Como expões ENF. 5: “Não é muito trabalhado isso durante a faculdade. A gente 

não tem aula. Aula! Pode ser até comentado em um seminário o outro sobre a finitude 

Humana. Mas a gente não tem uma disciplina que te coloque de frente com a finitude 

humana”.  

Existe uma necessidade explícita de compreensão para gerar interpretação sobre o fato 

da morte. Como descreve: “a explicação do ser da presença como cura não força a ser da 

presença a se enquadrar numa ideia inventada, mas nos permite conceituar existencialmente 

o que já se abriu de modo ôntico-existenciário” (HEIDEGGER, 2013 [1927], p. 264). Como 

se posiciona ENF. 4: “Futuros profissionais de enfermagem. E isso aí está englobado a 

questão da morte. Do adoecer e morrer. Dessa faze. Acho que deveria ser bem abordada essa 

questão na parte de psicologia”. Contudo, a filosofia também poderia colaborar com a práxis 

refletiva desse fenômeno.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Essa dissertação surge de duas angustias. A primeira em compreender como a equipe 

de enfermagem lida com a presença da morte em idosos e a segunda gerar uma aproximação 

necessária entre a Filosofia e a Enfermagem possibilitando que o pensar elabore melhor o agir 

e o agir dimensione melhor o pensar. Derivada dessas duas inquietações que me propus 

realizar o Mestrado Acadêmico em Saúde do Cuidado na Universidade Federal Fluminense.  

Na apresentação do tema foi possível observar que a compreensão da morte e o 

processo de morrer sempre foram um ‘problema’ para humanidade. A relação com a 

dimensão morte/morrer pela visão histórica sofreu muitas mudanças com o amanhecer do 

capitalismo. Agora, com hospitais organizados a vivência da morte passa ser praticamente 

exclusiva desses espaços que buscam a ‘cura’ de maneira obsessiva e consequentemente a 

morte dos pacientes geram sentimentos de derrota frente o natural.  

  Aprofundando a temática foi demonstrado que cada cultura a partir de seu aparato 

religioso possui uma maneira de cultuarem a morte e a continuação da existência sem o corpo 

físico. Mesmo com grandes diferenças da centralidade divina da fé, a saber, a busca constante 

pelo Estado de Buda ou por Jesus, ambas as culturas religiosas descrevem que o pós-morte 

tem uma relação inseparável com os atos realizados em vida. Logo, uma melhor vida é 

derivada das decisões cotidianas.  

O trabalho se mostrou relevante pela orientação metodológica, pela autenticidade da 

proposta, por ter um robusto referencial teórico que marcou a história da filosofia e do mundo 

e pelo que foi demonstrado no estudo da arte. Ou seja, apesar de importante, atual e 

necessário, faltam estudos mais consistente sobre a temática e existe uma carência na 

formação da equipe de enfermagem sobre o tema.  

Heidegger se ‘mostrou’ o referencial ideal para elaboração da pesquisa. Sua 

sagacidade e aproximação da necessidade existencial de compreender que o Dasein é um ser-

para-morte e  por isso deve buscar uma vida autêntica em relação a uma vida inautêntica. Um 

dos pontos é afastar-se do falatório da cotidianidade, claro que é no cotidiano que os 

fenômenos são percebidos, mas, o falatório desvia o ser presença dele mesmo, centrado na 

técnica o outro não é visto como presença e a abertura existencial gerada pela angustia é 

eliminada.  

Segundo Heidegger, não se trata de buscar uma vida contemplativa ou afastada das 

tecnologias criadas. No caso exclusivo dos profissionais ligados a saúde, qualquer tecnologia 

que possibilite a ampliação do cuidado oferecido para cada paciente. Não se trata disso, mas 
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sim, da relação da técnica que é fundamentada no inautêntico escravizando o Dasein e o 

afetando de si, à téchnè que germinada na autenticidade propunha o cuidado como essência do 

fazer.  

Para a abertura do tratado ontológico a angústia é fundamental. Pois, um ser 

angustiado não se contenta com qualquer explicação, gesto, procedimento ou ação. Um ser de 

presença se inquieta sobre sua postura no mundo e percebendo a finitude da vida, ampara sua 

forma de existir no cuidado. Relacionando o fazer com o cuidado, os gregos clássicos 

chamavam tal junção de téchnè.   

Ao cuidar do ser idoso, a equipe de enfermagem deve estar muito preparada para lidar 

com o processo natural e gradual da morte. Durante a pesquisa demonstrou-se as fragilidades, 

medos, anseios, frente esse processo. Mas, também é verdadeiro, que a vivencia 

fenomenológica da morte não afastou o ser-aí-da-enfermagem do cuidado necessário. 

Contudo, os relatos demonstram fragilidades no campo emocional, psicológico, filosófico – 

derivado da formação centralizada no modelo biomédico que é necessário, mas não 

proporciona as ‘soluções’ frente aos problemas que tocam a existência.    

Desta forma, o estudo revelou algumas debilidades. Logo, para sana-las indicar-se-á 

algumas possibilidades:  

 Promover a disciplina de Tanatologia durante o curso técnico e superior.  

 Proporcionar formação continuada para relatos, debates e reflexão sobre o 

processo morte/morrer.  

 Incentivar o diálogo saudável entre os idosos com seus familiares – para 

fortalecer os laços afetivos, organizar bens materiais e proporcionar um adeus 

carinhoso quando a cura sabidamente não poderá ser atingida.  

 Incentivar a pesquisa e a publicação de conteúdos relacionados ao processo de 

morte/morrer.   

 Promover um cuidado em saúde que harmonize os cuidados de procedimento 

com os cuidados de amor e carinho.  

 Promover que enfermeiros e técnicos sejam acompanhados por uma equipe 

preparada para escuta-los dobre sua vivencia de trabalho, principalmente 

imersos na relação morte/morrer.  

 Proporcionar a divulgação da pesquisa por meio de vídeos, livros, artigos; com 

objetivo de colaborar com o aprofundamento da temática. 
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Enfim, após esse árduo trabalho de pesquisa me sinto capaz de colabora com a 

formação formal e continuada da equipe de enfermagem alem de outros agentes da área da 

saúde e educação. Contudo, sinto-me intrigado com outras questões relacionadas: qual seria a 

visão da equipe ampliada de saúde sobre a temática? Saindo da exclusividade da equipe de 

enfermagem. Como pensar a morte tendo em vista outros aspectos relacionados à saúde e a 

filosofia, exemplo: distanásia, eutanásia, suicídio, depressão, morte violenta? Afinal, o ser-no-

mundo produz outras singularidades. Se a autenticidade do Dasein não é ‘dada’, ou seja, 

destinada – como conquistar sua autenticidade em uma relação existencial cada vez com 

menos tempo (entendido como temporalidade) de pensar apropria existência? Como constituir 

a autenticidade no mundo do ‘falatório’ contemporâneo? Essas e outras questões angustiam 

meu ser-no-mundo.  

Desta forma, apesar de ter alcançado o objeto dessa pesquisa, novos horizontes se 

abrem gerando a necessidade de continuar em outro momento tal aprofundamento.  
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APÊNDICE I  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: O sentido do cuidado diante do fenômeno da morte em idosos 

Existência: um estudo em Martin Heidegger  

Pesquisador Responsável: Enf. Sérgio Henrique da Silva Melo  

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 9865-1033 

Nome do voluntário: _____________________________________________________ 

Idade: ____ anos R.G.: __________________________ 

Responsável legal: _______________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

 

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

cuidado diante do fenômeno da morte em idosos”, de responsabilidade da pesquisadora Enf. 

Sérgio Henrique da Silva Melo. Esse entendimento sobre a vida que não contempla sua 

totalidade, isto é, não dimensionando a realidade da morte como peça essencial da vida pode 

levar os profissionais de saúde, diretamente a equipe de enfermagem por passar mais tempo 

com o cliente, ao um quadro de compartir a vida em ideais nada realistas.  A formação 

acadêmica quando mal direcionada, pode deixar de preparar o enfermeiro e toda equipe de 

enfermagem, tecnicamente e psicologicamente para enfrentar a perda de pacientes.  Logo, as 

possíveis consequências para vida pessoal, profissional, psicológica para esses profissionais 

não são positivas. Muitas vezes a equipe de enfermagem pode enfrentar dificuldades 

emocionais ou psicológicas devido à má relação com o fenômeno da morte. O objeto de 

estudo desta dissertação é o sentido do cuidado diante do fenômeno da morte em idosos a 

partir de uma hermenêutica em Heidegger. O presente estudo tem como objetivo geral: 

desvelar o sentido que funda o movimento existencial do enfermeiro e técnico de enfermagem 

acerca do fenômeno da morte em idosos. Os objetivos específicos são: descrever o sentido 

doado pelo enfermeiro  e técnico de enfermagem com experiência gerontológica acerca do 

fenômeno da  morte de idosos e discutir, numa perspectiva fenomenológica, possibilidades de 

um cuidado singular a partir do sentido doado pelo enfermeiro. O cenário deste estudo é um 

Hospital Universitário de Niterói. Esta pesquisa será objeto de avaliação da percepção 

existencial da equipe de enfermagem acerca da morte de seus pacientes idosos. A coleta de 

dados ocorrerá através de uma entrevista fenomenológica, na qual será realizada as seguintes 

perguntas: Fale do sentido que você doa acerca do fenômeno da morte de idosos. Qual é o 

significado que você atribui por ser enfermeiro ou técnico de enfermagem, com experiência 

no cuidado gerontológico, a morte de idosos? Sendo a entrevista gravada por um aparelho de 

gravação de voz do tipo MP3 player. A mesma ocorrerá em um tempo estimado de dois a 

quinze minutos. O participante tendo esse conhecimento deve autorizar a gravação. Este 

estudo não se prevê riscos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou 

espiritual aos participantes em qualquer fase da pesquisa. No entanto, o participante poderá 

sentir cansaço e desconforto pelo tempo que envolve a conversa e poderá ocorrer riscos de 

dimensão emocional, pois pode levar o entrevistado a recordar algum evento adverso 

relacionado sua existência frente a morte, podendo assim causar algum leve desconforto. Caso 
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isso ocorra, a entrevista poderá ser interrompida, e o participante poderá contar com o apoio 

da psicóloga do serviço, que estará à disposição para atendê-lo, caso necessário, como 

previamente acordado. Espera-se como meta que este estudo promova melhor enfrentamento 

da equipe de enfermagem frente à possibilidade da morte e promova educação integral e 

humanizada, onde a cura da doença não seja o único foco, mas sim, o cuidado. Caso necessite, 

poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca 

dos procedimentos relacionados à pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos 

em trabalhos e/ ou revistas cientificas. A retirada do consentimento e permissão de realização 

do estudo, incluindo material escrito ou áudio, pode ser feita a qualquer momento, sem que 

isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas 

à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. 

Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do 

sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. Contando com sua colaboração, 

obrigado pela atenção. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: 

E-mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189 

 

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 enfermeiro ou técnico de enfermagem 

___________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter 

o consentimento 

 

______________________________      

Testemunha 

 ______________________________ 

Testemunha     
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APÊNDICE II 

 

LEVANTAMENTO DE DADOS NA INTEGRA: 

  

Enf. 1-  (emergência - cuidados paliativos)  

 

Pelas as características do setor que eu trabalho hoje é de Paciente de cuidado de fim 

de vida, seja com câncer. Pelo fato do hospital ser referenciado a principal parcela da 

população atendida é essa. No caso do paciente idoso, agente entende, dependendo da 

patologia dele, a morte como algo já esperado. Agente procura entender o lado da família, 

procurar dar o maior apoio possível e conforto também para esse paciente. Tem famílias com 

mais esclarecimento que optam pela não invasão, somente pelas medidas de conforto mesmo 

e acho que isso é válido. A gente respeita. 

No principio achei meio difícil de aceitar, digamos assim, a morte como algo que iria 

acontecer de qualquer maneira. Depois a gente vai procurando trabalhar esse sentimento, a 

aceitação maior, procurando oferecer o conforto, cuidado com conforto. Na minha visão essa 

é a prioridade que precisa dar a esse paciente. 

Eu penso que, na verdade quando passamos a cuidar do paciente em cuidado paliativo, 

de fim de vida ou um paciente idoso com doença neurológica bem avançada, progressiva. Eu 

penso que é um olhar que precisamos desenvolver mais. Principalmente na graduação. 

Normalmente estudamos muito a prática intervencionista. E acaba ficando um pouco deixado 

de lado esse olhar do cuidado de fim de vida, da finitude, digamos assim– voltado para o 

paciente e para família. As vezes  acaba deixando de lado esse olhamos somente o lado 

intervencionista e deixamos de lado.  

 

             ENF.2 - (emergência - cuidados paliativos)  

 

Eu tenho 32 de formada, tenho 32 anos de enfermagem. São muitos anos lidando com 

vida e com morte. Não é mesmo? eu nunca trabalhei com adulto, agora que estou na 

coordenação geral de emergência. Tem somente 4 meses que estou trabalhando com adulto – 

eu sempre trabalhei com criança, na pediatria, na neotologia, cirurgia infantil e na 

emergencial infantil, quando tiamos. Minha experiência toda de morte com cliente infantil. Eu 

acho a morte difícil em todas as situações – é finitude. E quando você lida com finitude, você 
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lida com a sua própria finitude. Como você confronta com a morte, você confronta com a sua 

própria.  Isso é um exercício, para mim, esta vivendo a morte foi um exercício muito grande 

de vida para mim. Cada morte pela qual eu passo, pelo cuidado que eu tenho com aquele 

paciente, me trás uma reflexão e me confronta com a minha própria. A morte para mim so me 

engrandece. Ela não me entristece – ela me dá forças.  

Sempre tem um aprendizado em relação a morte. Obviamente a algumas mortes que 

elas tocam mais. Por que tivemos uma maior cuidado com  aquele paciente. Outras vezes... a 

morte do adulto muitas vezes é mais complicada que a morde de um bebe,  por exemplo. Ele 

nasceu ... A questão da morte para ele é mais voltada para família, que está esperando por ele 

– aquela coisa toda. Para o adulto, as vezes fico pensando - meu Deus:  que oportunidade ele 

teve? Quantas coisas ele deixou de cumprir? Essa semana mesmo teve um paciente de 58 

anos, a mesma idade que eu, com tumor de cabeça, de pâncreas. Os filhos... Quantas coisas 

ela vai deixar de viver? Quantas coisas ele podia ter?   Estou aprendendo a pensar a morte 

com o adulto de novo. Que é complicado! 

Eu acho que a forma de a gente lidar com a morte é aproveitar aquele momento. O que 

eu fiz? O que eu poderia ter feito? Não é? Fazer uma reflexão disso. E pensar na minha 

própria existência para você ser um ser humano melhor. Para você dar uma condição 

melhores de cuidado do próximo e de você próprio. E tentar entender que a morte é um 

processo natural da vida.  A morte é um processo natural da vida!  A gente morre no momento 

que  a gente é concebido. Eu penso assim, no momento que você concebido você está 

morrendo. Não é? Eu penso assim.  

A finitude ela existe. E quanto menos você aceitar essa finitude mais dificuldade você 

vai ter em relação a morte. Hoje eu estou vivendo um trabalho interno muito grande porque eu 

to começando a viver a morte de pessoas da minha idade.  É complicado. É impactante! Hoje 

eu estou enxergando coisas que antes eu não enxergava. O meu cliente que vinha na minha 

mão era um cliente que tinha toda uma expectativa de vida. Alguns boas  expectativa outras 

não, nós já sabíamos que eram crianças com muita dificuldade, mas que teriam vida. Agora 

não. Eles têm um crescente. Agora, meus clientes hoje tem todos os dessedentes – é diferente 

mais é igualmente finitude. ( corajoso você...) é duro, é duro. Eu acho muito duro.  Você está 

com uma pessoa e imagina: meu Deus quanta coisa inacabada. Mal costurada? Quantas 

emoções? Quantas questões financeiras? Eu não sei! 

O que eu diria é: a morte ela existe. E a gente morre desde que nasce e a gente tem que 

viver com isso. Esta sendo exercício novo para mim. To achando ótimo. Um entendimento 
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diferente da vida.  Isso é um exercício. Eu já tenho que costurar coisas – você vive de uma 

forma diferente.  

Ela pode chegar de qualquer maneira. Como você vai costurar tantas coisas? De que 

maneira? Isso é um exercício. Eu já tenho que costurar coisas. Tem quatro meses que estou 

aqui e a cada dia eu já me percebo diferente 

O que eu diria para um grupo que estivesse comigo em um momento de morte, para 

alguém com desequilíbrio. Eu diria isso – gente morre desde que nasce. Precisamos viver o 

dia a dia como se não houvesse amanha.  

 

 

 

ENF. 3 - ( rotina da emergência)  

Assim, depende. Principalmente os idosos que é seu foco de trabalho, quando eles 

chegam aqui para gente,  são pacientes bem idosos, caquéticos, demenciados, com algumas 

doenças de base muito progressiva. Que já estavam sofrendo bastante. Pode ate ser 

insensibilidade da minha parte, na verdade, mas de algumas formas a gente sente até um 

alivio. A gente ver que eles relaxaram, descansarão. Que os pacientes aqui no meu foco de 

trabalho, eles tem um final muito sofrido.  

Eu sou formada a 5 anos, com residência de dois anos em cirurgia e tenho 

especialização em clínica cirúrgica e desde então trabalho com emergência – tenho 3 anos de 

experiência só em emergência.  

 

TÉC. ENF. 1- (centro cirúrgico)  

 

Eu acho que a morte é uma coisa que a gente luta para não acontecer. Mas é uma coisa 

inevitável. Acho que primeiramente é a vontade de Deus e depois vem a nossa. A gente luta 

para aquele paciente se recupere e sobreviva. Mas muitas das vezes o paciente está tão 

gravemente enfermo que não tem condições. A percepção que tenho é que agente não quer 

perder, de maneira nenhuma, mas não é nossa vontade que permanece. Mas a vontade do 

Criado das pessoas que a gente ama e é nosso pai celestial. Mas fico de muito triste quando o 

paciente falece. Não gosto, assim... Gosto de assistir o paciente e não gosto de ver que ele 

acabou. Entendeu. De ele passar por uma experiência e entrar em outra que é a morte.  

Sinceramente eu não gosto. Quando tem aqui... É difícil ter, mas como tem algum 

óbito aqui, depois que acontece eu fico super chateada. Acaba o dia que acaba pra mim 
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porque não é isso que a gente quer. Quando a gente estuda a gente quer sempre que o paciente 

melhora. Mas as vezes não está ao nosso alcance. Mas ai... 

 Eu acho que a gente tem que dar o melhor para o paciente, mesmo que esse paciente 

esteja já... entendeu?  no leito de morte mesmo. A gente tem que fazer tudo para que isso não 

aconteça. Mas, como te falei é independente da vontade. Acho que a gente tem que lutar 

sempre para preservar a vida. Acho que a gente tem que cuidar bem do paciente. 

Independente de raça, cor, posição social, independente de ele ser uma pessoa que vive até a 

margem da lei. Acho que a gente tem que dar o melhor da gente. Aqui ele não é... é uma 

pessoa igual a gente. Quando a gente se põe no lugar do paciente a gente tratar ele melhor.  

Esse tema meche comigo, eu não gosto. Quando acontece aqui eu sempre chamo as 

garotas. Pelo amor de Deus! Vamos lá me ajuda. Eu não aguento. Eu não estou preparada pra. 

Entendeu? Embora a gente tenha que encarar. Entendeu? Mas eu não gosto. Eu faço de tudo, 

tudo mesmo. O paciente grave, eu faço de tudo para que ele sobreviva. E tenha condições de 

chegar até o CTI para ele se recuperar melhor.  

 

2° parte da entrevista  

 

É uma perda que agente só sente quando a gente passa. Eu perdi meu pai, minha mãe. 

Graças a Deus eles ficaram até uma idade – minha mãe morreu com 72, uma excelente mãe. 

Meu pai morreu com 74, para 75. Depois perdi meu sogro, minha sogra. São pessoas que 

fizeram parte de minha vida, eles foram outros pais que tive. Meu pai, minha mãe nunca 

morreram dentro de mim. Perdi também uma sobrinha, tinha 14 anos e além de tudo era 

minha afilhada. Que dizer, são essas coisas que a gente passa e deixa a gente triste.  

Mas eu acredito que as pessoas que a gente realmente ama não morre. Eu encarei 

assim. Meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. Minha sogra eu fiquei com ela quando 

ela foi fazer a cirurgia. Nós sabíamos que ela poderia morrer a qualquer momento. 

Fisicamente ela estava bem, mas por dentro ela não estava – ela fez uma parada na indução, aí 

reanimaram, mas não conseguiu.  

O emprego é bom, mas não podemos nos desgastar tanto porque temos família. Tenho 

um marido bom. Tenho duas filhas. Eu nunca misturei - não trago meus problemas de casa 

pra cá. Nem daqui pra casa. Quando eu saio daqui eu fecho uma porta, quando saio de casa eu 

fecho outra. Entendeu? Quando você começa misturar as coisas fica complicado. Entendeu?  

Apesar de sentir muito a morte de um paciente busco não misturar. Eu gosto de trabalhar de 
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ser alegre, de transmitir segurança ao meu paciente. Nunca falo que não vai dar certo. Eu 

sempre falo que vai da certo. Mesmo que a gente sabe que não vai dá.  

 

TÉC. ENF. 2 – (centro cirúrgico)  

 

A morte é uma ocorrência muito triste. Muito difícil de ser encarada. Tanto pelo 

pessoal da área da enfermagem, tanto pela equipe médica. Algumas pessoas a tratam como 

uma coisa natural, outras levam pelo lado espiritual e outras não sentem nada. No meu 

entender a morte é algo natural. Deve ser encarada como uma coisa que é esperada pelo ser 

humano. Sendo assim, o profissional ele tem que se revestir para dar suporte aos seus colegas 

e ao publico em geral.  

Para dar suporte aos colegas e o público em geral é necessário ser direto, falar sempre 

a verdade com a realidade, entender o sentimento do outro, tratar com humanidade. Nunca 

criticar o que eles sentem ou criticarem a morte. Sempre ter uma abordagem de acolhimento 

com a pessoa que esta sofrendo.  

Gostaria de resaltar que seu trabalho é importante para que as pessoas possam 

entender sobre a morte, o sentimento do próximo e ajudar nos serviços que abordam essa 

situação em si.  

 

TÉC. ENF. 3 - (centro cirúrgico) 

 

Para mim não acho que haja diferença entre o paciente idoso ou novo. É a morte! na 

maioria das vezes, como trabalho em setor emergencial, que sinto é impotência. A gente ver 

que diante da morte somos impotentes. Você pode ter visto tudo, saber tudo, ter tudo, visto 

tudo – e na hora da morte você não pode fazer nada. É uma sensação de perda, de perda, de 

impotência, de que as vezes, você deu tudo de si, mas que você poderia ter dado mais, de 

fazer mais. Mas ao mesmo tempo de dever cumprido – que não depende seu vontade, do seu 

querer. Você fez tudo que poderia ter feito para que aquele quadro, né?  

  Muita gente diz que com um tempo você esfria. Que a morte vai ser tornando uma 

coisa banal. Mas para mim a morte não é uma coisa banal. Eu não consigo ainda conviver 

com a perda, indiferente de ser de parente, amigo, paciente. Eu não consigo lidar com a perda. 

O serviço mecânico você aprende com a experiência. Você o que fazer, na hora de fazer, 

então você coloca em prática seu conhecimento. Mas seus sentimentos ainda é o de lá atrás 

quando você começou. Quando você entra na área de saúde. Quando você começa a lidar com 
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a morte. Você vê a vida de outra forma, você a vida diferente, você valoriza mais, você 

percebe que a vida é um sopro. Que hoje você está aqui e daqui a 10 minutos você não está 

mais. Tanto quanto as pessoas que você ama. Então você sofre por que você tem percepção 

com a proximidade da morte. eu acho que não esfriei com o tempo, o meu sentimento da 

morte é mesmo – eu valorizo muito a vida.   

 

 TÉC. ENF. 4 -  (centro cirúrgico) (4:37) 

  

Em primeiro momento a gente sente impotência diante da morte. você saber que, que,a 

gente está ali tentando fazer que o paciente tenha uma sobre vida e de repente a morte vim e a 

gente está ali diante da morte e não poder fazer nada – o inevitável. Mesmo com todo os 

recursos, a gente não consegue fazer essa pessoa resistir, tenha vida. Em contra partida, pelo 

paciente ser idoso, pelo sofrimento, por está no momento de sua passagem. Para ele, para o 

paciente, tenha sido um descanso. Mas não que dizer que para nós tenha sido um descanso. 

Para nós a gente fica naquela sensação de terrível fracasso, de não conseguir que esse paciente 

tenha uma sobre vida, uma vida melhor.  

A gente tem que está junto com a equipe tentando acalmar todo mundo. A sensação de 

perda é a mesma, a sensação de perda é a mesa. As pessoas sentem, ficam muito tristes 

quando acontece um evento desse.  Então, a gente tenta levantar as pessoas e levar a luz e 

dizer: que ninguém é eterno e nos também não somos deuses para tentar fazer que a morte não 

seja alcançada pelo paciente. A gente tem que da muita força para os técnicos para a gente 

fazer um serviço descente. Respeitando sempre quando o paciente vem a óbito, tratar aquele 

corpo até o final. 

Eu acho que essa relação com o paciente idoso. A gente sente a impotência por está 

diante da morte. Mas ao mesmo tempo, agente sente que pela idade avançada, eu penso, que 

para o paciente seja um descanso. Embora que o paciente, mesmo idoso, ele não quer morrer. 

Ele quer continuar vivo, ele quer ter a vida dele e ele está sempre com aquele esperança de 

que vai ter mais vida.  

 

 

TÉC. ENF. 5 – (CTI)   

 

Agente tem certeza que vai morrer um dia. Dependendo da situação do idoso, no caso. 

Eu acho – como é que eles ficam, com varias úlcera de pressão pelo corpo, sofrendo, 
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sucumbindo. As vezes ficam no leito, ali. Meses e meses e meses. Isso emocionalmente para 

família, pra gente e para eles que estão sofrendo. Eu acho uma tortura. Uma tortura mesmo. já 

vi vários casos aqui. Investir, investir, investir. É a ultima coisa que podemos fazer por eles 

para ter uma melhora, investir, investir, para ter uma melhora. Mas infelizmente, na maioria 

das vezes,  a gente acaba perdendo uma vida. Por conta do próprio ambiente hospitalar que 

não é propicio para isso. É complicado. Dependendo do estado geral do paciente – a gente vai 

investir, a gente não vai ser pessimista. Vai tentar da o melhor da gente para ele em termo de 

cuidado.  Depende também da resposta do paciente. Na maioria das vezes daqui você o 

paciente sair de um estado grave e ter uma alta.  

Bem assim, a enfermagem em si, vc deve está preparado psicologicamente para esse 

tipo de coisa. Mas eu nunca deixei de ser humana. Nunca deixei de me condoer com o 

problema– principalmente quando um familiar esta vendo aquela vida indo embora. Só que a 

minha parte procuro fazer o melhor possível. Prestar o cuidado da melhor maneira possível. 

Quando o paciente morre é uma coisa inerente a todos nós. Mas quando ele morre tenho 

consciência que fiz o melhor possível.  

Como eu falo, é algo inerente a todos nós. Todos nós vamos morrer um dia. Certo! 

Para ficar na área da enfermagem, agente vê muito isso. Vivencia muito isso. Tem que ter o 

preparo psicológico.  (ver na outra gravação o final)  

 

TÉC ENF. 6 – (CTI)  

 

Ai meu Deus! Aí gente! 

Eu tenho um tempo de experiência. No CTI o que acontece, na verdade, quando se 

está se iniciando. Você tem um baque maior. Ai caramba é um óbito!. Mas acho que com o 

tempo a gente fica menos sensível. A gente se envolve com o paciente porque ele fica mesmo 

tempo aqui. Então a gente se envolve, a gente sente. Mas não é a mesma sensibilidade que a 

gente iniciou. Diferenciação com o idoso. Não sei se diferencia.  Acho que é o tempo que a 

gente fica com o paciente. Você acaba tendo um contato maior, se apega ao paciente ao 

familiar.  

Com exemplo tem uma paciente chamada Luana. Ela ficou bastante tempo. Ela era 

bem alegre. Essa alegria dela... Ela chegou bem grave.  Ela ficou aqui bastante tempo. Saiu 

bem. Ela foi pra clínica. Mas mantivemos contato. Não só eu, mas a equipe toda.  Ela voltou 

varias vezes. Para clínica. Vinha para o CTI. E melhorava! Aí, por fim ela veio e faleceu lá 

em baixo mesmo. Foi marcante para equipe toda pelo tempo. Aí aquele negócio de facebook 
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de amizade fora, de falar como tá. Mas assim, tem outros pacientes que passa tempo com a 

gente e a gente sente.  

 

ENF. 3 (CTI) 

 

Depende muito do paciente. Tem paciente que a gente se apega mais. Tem paciente 

que moram aqui. Esse tipo de paciente a gente acaba se apegando mais. E a gente acaba 

sentindo, Não vou te dizer como familiar. Por que a gente tenta se controlar, por causa da 

postura que a gente tem que ter. mas no fundo  a gente vira quase da família. A gente acaba 

tendo aquele pesar, aquela sensação de perda. E falar: agora vou olhar para aquele canto ali e 

não vou vê-lo mais.  

Agora tem alguns pacientes que chegam muito graves. Com dois, três dias de 

internação vem a óbito, é um sentimento diferente. Por que, tem pio, vai com Deus, que Jesus 

lhe acompanhe. Mas não tem aquela coisa da perda. Não tem aquela coisa -  Não vai está mais 

aqui. Esse talvez tenha sido melhor. El ter ido logo. Não sofreu tanto.  

Na verdade, quando eu trabalhei na clinica. Por está mais próximo dos familiares a 

gente sente muito mais. Por que a família conta com você por que você está perto. E no andar 

a gente tinha muito paciente de cuidado paliativo. Por perfil daqui que a gente achava não ser 

assim. Mas o hospital está assim. Já passou por mim uns seis pacientes de cuidado paliativo. 

Internaram lúcido, bem. Com o diagnóstico mais ou menos estabelecido e foi estabelecido 

durante a internação. E aí, desandou o quadro o clínico e ele veio a óbito. Tem dois casos que 

me marcou. Por que o familiar ficou muito próximo da gente, eles tinham um relacionamento 

de mais de dez anos e eles iriam casar no ano que vem. E aí ele veio a ter o diagnóstico. 

Enfim, casaram na enfermaria. Veio um Padre. Ela pediu para eu ser testemunha do 

casamento. Então, teve uma situação afetiva e no dia que esse paciente faleceu era meu 

plantão. Fica aquela sensação ruim. A gente sabe que no fundo que para ele aquilo foi melhor. 

Mas fica aquela sensação ruim, não deu para fazer mais nada.  

Acho assim, isso na enfermagem é muito complicado. A gente lida 24 horas com ele. 

Seja dentro de CTI, seja lá fora. Talvez o sentimento dependendo da onde a gente esteja CTI 

ou clínica ou emergência varia um pouco. Mas no fundo é um ser humano que está ali. Que 

muitas vezes a gente entende que é o melhor. Mas que dependendo da situação a gente se 

apega. É difícil de lidar.  

 

ENF.4 - (CTI) 
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Em relação a morte do paciente. A morte de nosso paciente é mais peculiar. 

Geralmente nosso paciente não expressa muito, não interage muito conosco. Principalmente 

nesse período quando está mais instável. Primeiro, existe todo um processo até ele evoluir a 

morte. Né! Nosso paciente geralmente quando chega para nós, já não é um paciente que não 

está mais orientado, mais lúcido, é um paciente, às vezes sedado entubado. Interage bem 

menos conosco. E eu acho que por isso, a gente tem um vinculo de relação menor. Mesmo por 

essa interação não acontecer. Então, é um paciente que chega para nós e a gente batalha por 

um paciente que ele seja curado, melhore e saia daqui. Porem isso muitas das vezes não é isso 

que ocorre. Evoluindo para quadro de morte.  

Eu percebo que é um paciente que está na enfermaria, como muitas das vezes eu já 

trabalhei.  A gente se sente muito mais sensibilizado com ele em questão da perda, do que 

quando estamos no CTI. Eu acho que me neutralizo um pouco mais em relação a sentimento, 

ansiedade. Por que é um paciente que a gente já tentou muitas das vezes, já está um tempo 

investindo, atuando, procurando a melhora e ela não ocorre.  Então a gente, não que agente 

pense a tem que morrer, tem que morrer mesmo. Não! É que eles ficam ali sem interagir. 

Acho que tem um pouco menos de relação, afetividade, ansiedade, bem menor em relação a 

morte. Já trabalho nesse a cinco anos. É uma morte que pra mim já acorre bem mais tranquila.  

No geral tenho 21 anos de CTI, nesse CTI a cinco anos. Então, eu já tenho isso bem 

mais estruturados. Das minhas emoções. No inicio era mais complicado. Mas eu fui 

trabalhada para trabalhar, assim, me relacionar com esse tipo de paciente, nunca me afetando. 

Assim, com esse tipo de paciente. Assim, nunca senti muita perda. No CTI são paciente que 

não passam muito  tempo conosco. Ne! Mas eu percebo que tem paciente conosco que são um 

pouco crônicos e passam mais tempo conosco. Que estão mais tempo e esses pacientes 

interagem. Esses pacientes quando vão a óbito eu sinto mais. Não acontece muito tempo. 

Esses pacientes que estão aqui às vezes dois anos, três anos. Quando eles vão ao quadro de 

óbito eu percebo que a gente fica mais sensibilizada. Por que eram pacientes que conviveram 

mais conosco e eram pacientes que evoluíram, com o decorrer desse tempo, para morte. a 

gente se apega mais, sensibiliza mais, que o paciente rotineiro. Que passam um mês ou dois 

ou até menos, e passa a falecer.  

Olha. Eu acho que na nossa vida acadêmica existem algumas disciplinas voltadas nas 

áreas de psicologia. Alguma coisa trabalhada na área da psicologia, para mim faz muito 

tempo, deveria está voltada para essas questões práticas no nosso período acadêmico. Sabe, 

pode ser até bem teórico. Mas direcionado exatamente para nos enfermeiros. Futuros 
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profissionais de enfermagem. E isso aí está englobado a questão da morte. Do adoecer e 

morrer. Dessa faze. Acho que deveria ser bem abordada essa questão na parte de psicologia. 

Na parte acadêmica acho que seria bem interessante, eu senti falta disso na área psicológica. 

Acho que é uma questão bem psicológica. Já que temos uma disciplina de psicologia, acho 

que poderia ser voltada psicologia para enfermagem e ir tocando nos pontos que iremos 

vivenciar.  

 

ENF. 5 – (CTI) 

 

Eu tenho um certo  problema para lidar com a morte. Por que tive duas experiência 

como acadêmica que me envolvi muito com o paciente. Então foi difícil eu administrar isso 

na minha vida. Quando comecei fazer residência em Terapia Intensiva, eu comecei a 

participar de muitas palestras sobre finitude humana, a posição do profissional frente a isso e 

como lidar com a família. Eu continuo meio que trabalhando isso em mim. Tem o lado da 

religião que fala um pouco, eu sou espírita, então eu tento trabalhar um pouco isso dentro da 

minha religião. Eu estou iniciando agora minha profissão. Me formei ano passado, iniciei 

minha experiência no inicio desse ano. E tenho pegado paciente de terapia intensiva, pacientes 

graves. Que vem a óbito depois de um tempo de convívio, eu vejo o paciente instável, 

estabilizar, agravar, entubar, sedar e morrer. Eu vejo todas as etapas desse processo. Em hora 

que penso que – sinto que, a gente poderia ter feito mais. Tem hora que penso que a gente fez 

o possível das condições de saúde que nos temos hoje, materiais, numero de profissionais, 

condições de leito, condição do hospital. Então, eu penso que a gente fez muito pelo paciente 

dentro daquilo que a gente tinha disponível pra gente. Mas eu ainda tento trabalhar isso dentro 

de mim. Por que eu não consigo identificar se é um sentimento de derrota, teoricamente 

pensando, ou um sentimento de dever cumprido. Depende muito da clínica do paciente. Não 

sei se ... Dizem que com o tempo de trabalho você vai ficando mais frio em relação a morte. 

Eu não se isso vai acontecer comigo ou não sei se a palavra frio que se usa. Mas a gente 

começa tentar afastar um pouco a questão do relacionamento de interação com o paciente ao 

final da vida. Quando o paciente, a gente já sabe que ele é fora de possibilidade terapêutica, 

quando ele já está a beira da morte, que a gente só está dando os cuidados paliativos para que 

ele tenha o conforto durante aquele processo. A gente começa a se afastar um pouco para não 

ter esse sofrimento. Eu não sei se esse processo vai decorrer na minha vida. Eu tenho duas 

experiências que eu sofri. Mas não sei se não soube administrar isso bem.  
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Em relação ao idoso. Eu penso muito no sofrimento. Paciente de terapia intensiva, 

paciente idosos de terapia intensiva, penso muito no sofrimento dele. Paciente que eu pego de 

terapia intensiva – por que, são pacientes entubados, pacientes graves, com sepse, que sente 

dor intensa. Que a gente ver pelos sinais e sintomas dele. Então fico pensando o que dentro 

dele está se passando. Se seria realmente o prolongamento daquela vida a melhor opção ou a 

gente ter uma qualidade de vida. É diferente você ter a vida e ter a qualidade de vida. As 

vezes eu penso que aquela morte foi melhor para o paciente. Tanto que eu consigo trabalhar 

isso na parte espiritual. Na minha religião você tem o outro lado da vida. Você vai continuar 

mais em outra etapa da vida.  Ao meu ver naquele caso, um paciente idoso grave, eu consigo 

trabalhar um pouco melhor. Por que acho que ele teve as oportunidades na vida, viveu o que 

tinha que viver, fizemos o possível para ele. E agora o conforto que vamos está dando, talvez 

a morte seja a melhor opção naquele momento. Não dizendo que morreu a gente vai largar de 

mão, não tentar fazer nada. Não. A gente tenta sempre o possível. Vamos fazer as manobras, 

administrar as medicações. Mas pensando no lado do sofrimento. Eu consigo entender, 

administrar melhor essa morte, pensando que talvez seja uma paz para aquele ser humano. 

Pensando no idoso. Somente idoso, sem ser de terapia intensiva. É um pouco difícil. 

Por que você está lidando com o ser humano lúcido, orientado, que conversa com você, que 

interagem com você, que ti diz todos os sentimentos dele. Que as vezes cria uma afinidade 

com você. Diz que gostada equipe, que te traz presente, que a família é presente. Então, é 

muito difícil você não só administrar essa morte. Mas também comunicar a família – por que 

você já criou um vinculo aí. Acho que meus anos de enfermagem vai me trazer grandes 

experiências. Eu gosto da saúde do idoso por que você vê que ele se importa também com seu 

trabalho, com aquela assistência que você está dando a ele. Ele cria uma afinidade com você. 

Às vezes isso é difícil de trabalhar. Às vezes eu durmo pensando no paciente, acordo 

pensando no paciente.   

Não é muito trabalhado isso durante a faculdade. A gente não tem aula. Aula! Pode ser 

até comentado em um seminário o outro sobre a finitude Humana. Mas a gente não tem uma 

disciplina que te coloque de frente com a finitude humana. De frente com a saúde psicológica 

do profissional diante a finitude humana. Infelizmente a gente tem esse déficit. Acho que em 

todos os currículos de todas as universidades tem que ter uma disciplina que pense nisso. Não 

só voltado para o paciente, mas voltado para a saúde mental do profissional. É uma falha que 

tem muito grande. Você vê afastamento de profissionais. O atestado do afastamento acabada 

sendo dado por outro motivo, o diagnóstico é outro. Mas se você for ver a fundo o inicio dele 

foi uma causa morte de um paciente que você não soube administrar na vida. Mas que na 
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verdade nunca soube, vem aquela de vinte anos atrás de dez anos, com aquela de cinco, vai se 

acumulando e vem aquela enxurrada. Eu tenho poucos anos de experiência. Mas esse pessoal 

que já está a vinte a trintas anos de vida profissional. Esse profissional que está a muito 

tempo, será que vem sendo trabalhado psicologicamente para está na terapia intensiva para 

lidar com  a morte? Entendeu! Também tem que ser vim trabalhado nas clínicas. A gente 

nunca sabe...  A gente morre por que está vivo. Nas clínicas pacientes que está estável 

também pode morrer. Tem que ser trabalhado com toda equipe, médicos, enfermagem, 

farmácia, a nutrição, profissionais que estão aqui constantemente. E aí quando não é 

trabalhado vai virando um acumulo. Vai somatizando. Você sempre joga a culpa para outra 

coisa: eu to triste porque meu parente ta assim;  eu to triste por conta disso, por não sei o que. 

Na realidade isso é um acumulo e vai somatizando a saúde psicológica do profissional.  

 

TÉC. ENF 7 - (enfermaria)  

 

Não saberia lhe dizer. Por que na verdade não tive muito experiências nesse sentido. 

São poucos, são tão pontuais. Lembrei de uma. Assim que entrei na enfermagem foi a morte 

que mais me chocou, por ter sido a primeira. A equipe dizia spp (não tem mais o que fazer). 

No plantão, eu  estava escalada com ele e ficava olhando, ai meu Deus; vai ser agora. Minha 

primeira experiência  de um paciente ir a óbito, muito ruim. Ele era nordestino, eu associei ao 

meu pai, fiz semelhança. Cheguei em casa abracei, beijei, beijei, beijei – por ter feito essa 

associação. Mas já era esperado, não foi nenhuma morte surpresa. Deve ter sido até uma 

alivio para a família.  

Eu procuro ver isso com muito respeito. Muito respeito. Não me deixar, me sentir fria 

em relação à morte por fazer parte do nosso processo de trabalho. Respeito com aquele corpo 

que está ali já sem vida, pela dor dos familiares, na hora de atuar – mesmo sabendo que a 

técnica não vai reverter. Mas procurar fazer tudo aquilo que se espera de mim. Eu nunca tive 

morte na minha família. Acho que é por isso que não consigo perceber a dor de quem perde 

alguém, mas eu procuro respeitar. Eu sei que é duro e procuro respeitar.  

 

TÉC. ENF 8 - (enfermaria)  

Eu vivi as duas fases da moeda da nossa profissão. Eu comecei na enfermaria, a 

primeira vez que tive uma morte confesso que fiquei chocada. Levei para casa aquilo, aquela 

tristeza e ai coloquei na minha cabeça que tinha que parar com isso. Por que nossa área 

morrem muitos. Mas ai acabou que comecei a ficar mecânica a morte não me chocava mais. 
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Comecei ficar mecanizada. A família, o paciente, comecei ficar fria, aquilo não me chocava 

mais. Com o passar de alguns anos eu robotizada com a morte. Eu acho que é uma coisa 

natural, mas eu tive um professor que dizia: se você ficar mecânica é hora de dar uma parada, 

parar de trabalhar para refletir, foi isso que fiz. Um dia um paciente que estava grave morreu. 

Eu fiz o pacote, eu fiz o corpo. Eu estava apoiada sobre o corpo, eu e o corpo. E a família 

entrou e eu como se tivesse desligado. E quando a filha chegou perto do corpo e disse: meu 

paizinho. Aí eu me dei conta que aquilo ali não era um corpo, não era só um corpo. Era uma 

pessoa. Não era da minha família mais era da família dela. E eu estava tratando aquele corpo 

como se não fosse nada. Um pacote de alguma coisa.  

Aquela voz daquele professor veio na minha cabeça: não pode ser robô. Você é 

humano, então para. No outro dia quando amanheceu falei com minha chefe, eu não trabalho 

mais. Acabou. Me afastei. Me afastei de três empregos. Uma chefe disse que eu não podia 

ficar desempregada e me colocou no administrativo. Aceitei. Mas como técnica eu não queria 

mais. Eu sabia que era boa, mas perdi aquela essência do humano, a pena do outro. Parei.  

Parei uns cinco meses, seis meses e depois pedi ela para voltar. Parei por mim, não por 

ninguém. Ninguém que está de fora entendi. Olha, acho que a enfermagem precisa de 

acompanhamento. Alguém que olhe pela enfermagem a gente só cuida, mas ninguém cuida da 

gente. Alguém que fale: você precisa parar. Se não fosse minha reflexão quando estava 

apoiada no corpo do pai da menina acho que seria o ser humano mais frio desse mundo. A 

morte não significava mais nada. Como ocorria rotineiramente virou nada pra mim. Ai eu 

parei.  

Hoje eu sou uma profissional completa. Consigo sentir pena, consigo fazer o meu 

trabalho, não só o meu trabalho, não como um muro das lamentações dos pacientes, mas 

assim, ser mais humano. É parar para refletir suas atitudes e quando parei para refletir minhas 

atitudes eu percebi que não era um profissional completo. Faltava humanidade.  

 

TÉC. ENF. 9 - (enfermaria)   

Em relação ao idoso no óbito tive varias experiências. Eu tento ter um limite na 

relação com o paciente. Mas em um todo, acabo me envolvendo. Acaba tendo uma 

aproximação de cuidar, de querer bem. É uma pessoa, não é meu familiar, mas tem uma 

aproximação de cuidar, do seu carinho, de querer bem, é um ser humano que depende de você 

nesse momento. De cuidar. Muitas vezes não simplesmente ver sua temperatura, sua pressão. 

Eu tenho, as vezes que conversar, porque ele não está precisando só do meu cuidado técnico – 

ele esta precisando que eu o olhe de outra forma. Que eu passe uma segurança de um carinho 
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para ele, que naquele momento está precisando. Isso dá um conforto, independente do quadro 

clínico dele.  

As vezes você faz tudo que você pode e muitas vezes não consegue que ele fique vivo. 

E aquilo te deixa até um pouco frustrada, impotente naquilo que estava fazendo. Acabei de 

vim aqui, cuidei dele e mesmo assim ele foi embora. Eu dei o melhor de mim como 

profissional e não consegui supri isso.  

É importante o nosso carinho, nossa dedicação. Não só aquilo que aprendemos nos 

cursos, na faculdade. Mas sim o que você tem para dar como ser humano, isso é muito 

importante para o paciente. Você passar que tem algum carinho, algum sentimento, você não 

trabalho simplesmente mecanicamente. E até no fim, isso é importante para ele, saber que em 

uma parada, alguém que está ali não só porque esta recebendo, porque estou ali para pagar 

minhas contas. Não, eu estou ali por amor, dedicação, estou ali porque estou cuidando de 

alguém, poderia ser meu pai, minha filha. Você acaba se envolvendo de certa forma e que 

marca sua vida certas situações.  

 

 

 


