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RESUMO 

 

A graduação dá grande ênfase a formar profissionais de enfermagem para a manutenção da 

saúde e cura de doenças, formando uma visão curativista e dicotomizada do indivíduo, apesar 

de as diretrizes curriculares pautarem que esses devem ser profissionais com formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva. A ortotanásia (“morte correta”) objetiva a não 

intervenção no desenvolvimento natural da morte quando essa é iminente e inevitável, ou seja, 

um cuidado para que o indivíduo encontre uma morte com o mínimo de sofrimento possível, 

garantindo sua dignidade. A pesquisa tem por objetivos: Desvelar qual é a percepção dos 

formandos de enfermagem quanto à sua formação acadêmica diante da temática ortotanásia; 

descrever a percepção dos formandos quanto à sua formação para vivenciar a prática de 

ortotanásia e o significado dessa para eles e desenvolver junto aos formandos de enfermagem, 

a partir de suas contribuições, um material didático e institucional voltado à formação e 

instrução de novos formandos sobre a temática. Trata-se de uma pesquisa fenomenológica 

qualitativa, realizada com acadêmicos do último ano da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa, após aprovação pelo Comitê de Ética sob o número 1.850.413. Foram 

realizadas 23 entrevistas fenomenológicas norteadas por um roteiro de perguntas abertas, 

cujos dados foram analisados à luz de Merleau-Ponty e tratados através da proposta 

metodológica de Amedeo Giorgi. Após a análise dos dados foram estruturados os grupos de 

conhecimento “Minha Formação Acadêmica” e “Cuidado com a Morte não com o Morrer”, 

demonstrando que os acadêmicos têm a percepção de uma formação deficiente no que diz 

respeito à temática de ortotanásia e ao preparo para vivenciar o processo de morte, o que 

interfere na concepção quanto à prática de ortotanásia. A inclusão da temática de forma 

transversal durante o curso e a utilização de meios audiovisuais foram os principais 

apontamentos como possível produto para a abordagem acadêmica dessa temática. Perante 

tais dados percebe-se a necessidade com urgência de uma grande difusão sobre a temática de 

ortotanásia no meio acadêmico, assim como a preparação dos alunos de enfermagem para 

vivenciar o processo da finitude humana, sendo assim capazes de entender todas as suas fases 

e atuando em cada uma delas, respeitando as necessidades e a dignidade de seus pacientes de 

forma humana e capacitada. Foi estruturada, como produto desta pesquisa, uma aula sobre a 

temática da ortotanásia para aplicabilidade junto a grupos multiprofissionais da área de saúde, 

assim como um folder explicativo. Tais produtos já foram aplicados na forma prática junto a 

acadêmicos de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa e à equipe 

multiprofissional de um hospital público de Campos dos Goytacazes.  

  

Palavras-chave: Ortotanásia. Cuidados paliativos. Fenomenologia. Enfermagem. Morte. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Graduation places great emphasis on training nursing professionals to maintain health and 

cure diseases, forming a curative and dichotomized view of the individual, even though 

curricular guidelines indicate that they should be professionals with a generalist, humanistic, 

critical and reflective background. Orthothanasia (&quot;normal death&quot;) aims at not 

intervening in the natural course of death when it is imminent and inevitable, meaning care 

for the individual to die with as little suffering as possible, ensuring their dignity. This 

research aims to: 1) unveil the perceptions of nursing graduates with regard to their academic 

training on orthothanasia; 2) describe the perceptions of trainees as to their training 

experience on the practice of orthothanasia and its meaning to them; and 3) based on their 

contributions, to develop with the nursing trainees didactic and institutional material aimed at 

the training and instruction of new trainees on this theme. This study represents qualitative 

phenomenological research carried out with final year scholars of the Aurora do Afonso Costa 

Nursing School, with the approval of its Ethics Committee (Nº. 1.850.413). Twenty-three 

phenomenological interviews were conducted involving a series of open questions, the 

responses to which were analyzed in accordance with Merleau-Ponty and the methodological 

approach of Amedeo Giorgi. After analyzing the data, the knowledge groups &quot;My 

Academic Training&quot; and &quot;Beware of Death not Dying&quot; were structured, 

which demonstrated that trainees have a perception of poor training regarding the topic of 

orthopathy and their preparation for experiencing the death process, which interferes with the 

concept of practicing orthothanasia. Inclusion of this theme transversally during courses and 

the use of audiovisual media were the principle suggestions for academically approaching this 

topic. In view of these data, greater diffusion of the topic of orthothanasia in the academic 

milieu is urgently needed, as is preparation of nursing trainees to experience the human death 

process, helping them to understand all its phases and how to act in each of them and to 

respect the needs and dignity of their patients in a humane and professional way. Arising from 

this research, a class on orthothanasia was conducted for multiprofessional groups in the 

health area and an explanatory folder was prepared. Such teaching aids have already been 

provided in practical form to nursing academics from the Aurora do Afonso Costa Nursing 

School and the multiprofessional team of a public 

hospital in Campos dos Goytacazes. 

 

Keywords: Orthothanasia. Palliative care. Phenomenology. Nursing. Death. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Os grandes avanços nas biotecnologias voltadas para a área da saúde proporcionam 

cada dia mais medidas extraordinárias de manutenção da vida por meios artificiais, ou pelo 

menos no que se diz respeito à sua parte biológica. Mas o progresso tecnológico deve ser 

justificativa para danos à integridade psicofísica do ser humano e não respeito à sua 

dignidade? 

A formação dos profissionais de saúde ocorre sob um modelo de saúde curativista que 

torna difícil agir diante do processo de morte, havendo uma busca contínua pela cura e 

impedimento do sofrimento alheio. Perante tais fatos e na tentativa de minimizar a frustração 

e a sensação de fracasso da não cura, estudantes são treinados para o tratamento técnico da 

saúde, não para lidar com o paradoxo existente entre a vida e a morte (SANTANA et al., 

2013). Entretanto, tais profissionais deveriam ser capacitados para atuar, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do 

ser humano (BRASIL, 2009), pois, segundo as diretrizes curriculares, esses devem ser 

profissionais com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, qualificados para o 

exercício de enfermagem com base no rigor científico e intelectual, pautados nos princípios 

éticos (SILVEIRA; PAIVA, 2011). 

Conforme Santana et al. (2013), analisando a situação por uma perspectiva 

exclusivamente profissional, o enfermeiro, muitas vezes, encara a morte do paciente como 

falha do seu plano de cuidados. Quando o paciente evolui para óbito, os profissionais sentem-

se despreparados em lidar com o fato, vivenciando um turbilhão de sentimentos que pode 

chegar até a associação entre a morte do paciente e a sua própria ou a de entes queridos 

(SANTOS; BUENO, 2010). Dessa forma, a morte do paciente pode significar para os 

profissionais de saúde à finitude da vida, comum a todos, e à sua própria finitude. 

Tendo como perspectiva o cuidado humanizado ao paciente em processo de finitude, 

torna-se evidente a importância de estender a discussão e reflexão sobre a ortotanásia à área 

acadêmica, possibilitando que os futuros profissionais compreendam o processo de morrer em  

sua subjetividade, respeitando, assim, o momento do paciente e seus familiares 

(SANTANA et al., 2013). 

Há necessidade que os profissionais de enfermagem comecem, desde o início de sua 

formação, a desconstruir gradativamente o tabu em torno da finitude, pois a frustração deve 
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dar lugar a uma nova maneira de pensar e agir, para que esses possam planejar e prestar o 

melhor cuidado humanizado possível ao paciente (SANTANA et al., 2013), tendo em vista 

que a desconstrução do ciclo vicioso que consolida o tabu acerca do ser material deve 

acontecer mediante questionamento do ensino/aprendizagem, reformulação de currículos e 

desfragmentação de conteúdos, de forma a auxiliar os docentes a analisar a existência humana 

em sua singularidade e pluralidade (SANTOS; BUENO, 2010). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais reforçam a necessidade de mudanças na 

formação de enfermeiros e incentivam os movimentos de inovação no ensino/aprendizagem, 

apesar de a maioria das mudanças curriculares no ensino de enfermagem no Brasil denunciar 

a predominância do modelo médico hospitalar no curso de graduação. Havendo ainda o 

agravante de que a perspectiva de refletir sobre a morte é uma proposta pedagógica 

relativamente atual, os enfermeiros docentes graduados há mais tempo pouco discutiram 

sobre o processo de finitude durante sua formação acadêmica (SANTANA et al., 2013). 

Dessa forma, na tentativa de vencer os desafios da mudança curricular e implementar o novo 

na formação do enfermeiro, é necessário diminuir as resistências às mudanças, propor 

reflexões sobre a docência e buscar estratégias que levem à diminuição do distanciamento dos 

serviços de saúde, com o reforço à clássica dicotomia entre o pensar e o fazer (SILVEIRA; 

PAIVA, 2011). 

Perante todo esse contexto, o objeto desta pesquisa é a percepção dos formandos de 

enfermagem sobre a abordagem da temática ortotanásia durante sua formação acadêmica. 

 

1.2 IMPLICAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

Enquanto acadêmica, em atividade no campo prático, deparei-me com o termo “SPP” 

(“Se Parar Parou”), utilizado por alguns profissionais da área de saúde que atuavam junto a 

pacientes críticos daquela unidade para designar os pacientes considerados fora de 

possibilidade terapêuticas atuais, e a quais não deveria ser conduzida nenhuma forma de 

reanimação cardiorrespiratória, caso esses pacientes viessem a apresentar uma parada cardíaca 

ou respiratória. Tal realidade me causou estranhamentos e questionamentos, pois não havia 

sido preparada para o processo de morte daquela maneira, o “deixar morrer”. Como citou 

Santana et al. (2013), para os profissionais de saúde a situação da morte também é delicada. 

Frequentemente nós nos sentimos frustrados ante a morte do paciente, pois nossa formação é 

focada para salvar vidas a qualquer custo. Presenciar tal prática me levou a questionar se tal 

ato erra correto, ético, se não se tratava, de certa forma, de um tipo de eutanásia ou 



14 

negligência. 

A inquietude de tais questionamentos direcionou-me a buscar maior conhecimento 

sobre tal realidade e se havia a existência de uma legalidade ou ilegalidade em tal prática. 

Deslumbrei um novo mundo, novas percepções e descobri que, com a Eutanásia, tão discutida 

na mídia, de tempos em tempos, há outras práticas que envolvem o ato de “deixar morrer” 

perante uma doença considerada fora das possibilidades terapêuticas atuais, e uma dessas 

práticas é a ortotanásia. 

Ortotanásia etimologicamente significa “morte correta” (orto: certo, thanatos: morte), 

a não intervenção no desenvolvimento da morte natural de pacientes em fase terminal de vida, 

quando a morte é iminente e inevitável (CRUZ; OLIVEIRA, 2013). 

Na tentativa de saciar minhas inquietudes, optei por desenvolver a temática de 

ortotanásia em meu trabalho de conclusão de curso de graduação, com a questão norteadora: 

“Qual é a posição dos profissionais de enfermagem perante a prática de ortotanásia?”. 

Entretanto, ao discutir o tema com alguns docentes, na busca por um orientador, eles não 

apresentavam familiarização com o termo ou as práticas que essa englobava. 

Após conseguir uma orientadora, com conhecimento e familiarização com o tema, fiz 

reconhecimento do cenário destinado para pesquisa e testei a aplicabilidade do instrumento de 

coleta de dados, mas, ao aplicar o questionário, ficou evidente que não seria possível 

pesquisar qual era a posição de tais profissionais perante a prática de ortotanásia, pois a 

amostra testada demonstrou não ter conhecimento do conceito ortotanásia. 

Perante tal realidade, optei por pesquisar: “qual é o conhecimento do profissional de 

enfermagem com relação à ortotanásia?”. Após a coleta de dados, deparai-me novamente com 

o desconhecimento do termo por parte da equipe de enfermagem, tornando-se evidente que 

tais profissionais, em sua grande maioria, não tinham um prévio conhecimento do termo 

ortotanásia, não associando qualquer prática por eles presenciada ou vivenciada a tal termo. 

Ao término da pesquisa, ficou evidenciado que a palavra ortotanásia não remetia, aos 

profissionais de enfermagem, e muitos outros profissionais de saúde, qualquer significado 

concreto ou uma prática real, entretanto, quando a prática de ortotanásia lhes era definida e 

descrita, todos apresentaram familiarização com essa e relatos a respeito dela, vinculando a 

terminologia a neologismos utilizados no dia a dia de sua prática profissional. 

Atualmente, como enfermeira intensivista, convivo diariamente com a realidade de 

possíveis ortotanásias veladas. Entretanto, constato, muitas vezes, em meu campo prático, a 

alienação de muitos dos profissionais de saúde quanto ao conceito do termo e da prática de 

ortotanásia. 
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Refletindo sobre tal alienação e avaliando minha própria formação acadêmica, 

identifico-me com os contribuintes da pesquisa de Santana et al. (2013) e vejo ali refletida a 

grande realidade que vivenciei, principalmente quando são ilustrados os relatos: “Eu não 

aprendi isso na faculdade. Eu aprendi isso na vida, na hora em que eu fui trabalhar, né?” (p. 

301) e “Falta de um Norte, de uma capacitação adequada. A capacitação no sentido primeiro 

de discutir, né?” (p. 301). 

Reconhecendo-me nos relatos supracitados, revivencio o assombro do meu primeiro 

contato com a ortotanásia, quando ainda estudante, e sou arremetida ao tão familiar 

estranhamento. 

 

1.3 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

a) Qual a percepção dos formandos de enfermagem quanto à sua formação acadêmica 

diante da temática de ortotanásia para vivenciá-la em sua vida profissional?; 

b) qual percepção dos formandos de enfermagem quanto à prática de ortotanásia e o 

significado dessa para eles?; 

c) que tipo de material didático os formandos de enfermagem percebem como mais 

abrangente e viável para ser aplicado junto a esses e aos futuros formandos para 

norteá-los sobre a temática? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

a) Desvelar qual é a percepção dos formandos de enfermagem quanto à sua formação 

acadêmica diante da temática ortotanásia. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

    

a) Descrever a percepção dos formandos quanto à sua formação para vivenciar a 

prática de ortotanásia e o significado desta para eles; 

b) desenvolver junto aos formandos de enfermagem, a partir de suas contribuições, um 

material didático e institucional voltado à formação e instrução de novos formandos 

sobre a temática. 
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1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Durante a graduação em enfermagem, há grande ênfase nas disciplinas que 

instrumentalizam o profissional no cuidado para a manutenção da saúde e cura de doenças, 

mas pouco ou nenhum respaldo é oferecido para que o enfermeiro aprenda a cuidar da pessoa 

que morre (BELLATO et al., 2007 apud SANTANA et al., 2013). 

Santana et al. (2013) demonstram através de relatos o desafio que é lidar com a morte 

e a necessidade de discussões do processo de morrer nos cursos de graduação e no cotidiano 

laboral, afirmando a necessidade de os profissionais de enfermagem começarem a, desde o 

início de sua formação acadêmica, desconstruir paulatinamente o tabu em torno da finitude, 

para que possam planejar e prestar o melhor cuidado humanizado possível, compreendendo o 

morrer em sua subjetividade, respeitando, assim, o momento do paciente e seus familiares. 

O artigo de Santos, Menezes e Gradvohl (2013), que teve como objetivo identificar o 

conhecimento dos concluintes dos cursos de medicina, enfermagem e psicologia de uma 

universidade do interior do estado de São Paulo sobre a ortotanásia, evidenciou que, apesar de 

todos os participantes terem o tema ortotanásia abordado durante a graduação, poucos 

conseguiram definir do que se tratava, sendo identificado, através da análise de conteúdo, que 

apenas alguns alunos do curso de medicina conseguiram definir o que seria. 

Os autores relatam terem identificado que o preparo do profissional de saúde para 

trabalhar com pacientes terminais deve começar nos cursos de graduação para que ele 

incorpore essa habilidade em sua formação e ele seja capaz de ver o paciente terminal como 

um ser humano que necessita de sua ajuda nessa etapa final de sua vida. Ou seja, tal relato vai 

ao encontro ao objetivo desta pesquisa, que é o de desvelar a percepção de formandos quanto 

à sua formação acadêmica, tendo como foco a temática de ortotanásia. 

A fim de estruturar o conhecimento sobre a temática de ortotanásia, foram realizadas 

buscas ativas, através do portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS-

Bireme/pesquisa.bvsalud.org), as fontes primárias MEDLINE (Medical Literatura Analysis 

and Retrievel System Online); LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde); BDENF (Banco de Dados da Enfermagem); Scopus (Base de dados de 

referência e citações); e Index de Psicologia. Foram consideradas todas as redes associadas e 

textos em todos os idiomas, sendo encontrado um número reduzido de artigos, conforme 

demonstrado a seguir, no Estado da Arte, o que demonstra a lacuna de conhecimento sobre a 

abordagem da temática de ortotanásia e fomenta o desenvolvimento desta pesquisa. 
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1.6 RELEVÂNCIA  

 

Esta pesquisa, apesar de ser feita pela enfermagem, tem aplicabilidade 

multiprofissional e multisetorial, pois discursa sobre uma questão de vida e de morte, 

mostrando-se um estudo social, devendo ser discutido por toda a sociedade, e não somente 

pela área acadêmica e/ou profissional. 

Com relação à sua relevância acadêmica, o estudo demonstra ser um tema atual e 

pioneiro devido à sua abordagem metodológica, pois, até o momento, não há nenhum estudo 

com essa abordagem que trabalhe a temática de ortotanásia através da percepção de 

aprendizagem dos estudantes, ambicionando gerar contribuições não somente junto à 

enfermagem, através da formação de profissionais conscientes e reflexivos sobre a prática de 

ortotanásia, mas também contribuições junto a toda equipe multiprofissional de saúde e a 

sociedade, visto que indivíduos conscientes são capazes de difundirem tal conhecimento e 

provocar discussões e novas reflexões em seu meio de trabalho e social, ocasionando uma 

educação social. 

 A abrangência da equipe multiprofissional é de grande importância para a qualidade 

de vida dos indivíduos que passam pelo processo de morte, pois são sujeitos fragilizados, 

assim como seus familiares, e necessitam da assistência consciente e qualificada de toda a 

rede assistencial, enfermagem, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, assim como de sua 

família, que, conscientizada, pode proporcionar maior conforto. 

 

1.7 ESTADO DA ARTE 

 

Para a estruturação do Estado da Arte, foram considerados como critérios gerais de 

inclusão: texto disponível na íntegra gratuitamente e data de publicação a partir de 2010. 

Como critérios de exclusão, consideraram-se: duplicidade de publicação, sendo mantido 

apenas o texto de uma das fontes, e relato de caso. 

A pesquisa teve início com a utilização das palavras ortotanásia, enfermagem e 

fenomenologia, interligadas pelo operador booleano “AND”, na classe de “título, resumo, 

assunto”, não sendo disponibilizado nenhum texto como resultado. Quando utilizadas as 

palavras ortotanásia, enfermagem e pedagogia, interligadas pelo operador booleano “AND”, 

na classe de “título, resumo, assunto”, foi disponibilizado apenas um artigo do ano de 2010. 

Perante tais dados, ou falta desses, a pesquisa foi direcionada a um novo método, 

utilizando as palavras ortotanásia e enfermagem, sob os mesmos critérios, sendo 
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disponibilizados apenas quatro artigos. Diante de tal escassez, optou-se por uma “busca 

fracionada”, conduzindo, inicialmente, a pesquisa em três momentos: 

a) primeiro: foi utilizada a palavra ortotanásia, na classe de “título, resumo, assunto”, 

sendo disponibilizados 31 artigos, e desses, após pré-leitura, foram pré-

selecionados 16 artigos de áreas diversas; 

b) segundo: foram utilizadas as palavras pedagogia, enfermagem e graduação, 

interligadas pelo operador booleano “AND”, ainda na classe de “título, resumo, 

assunto”. Nesse momento da pequisa, busca-se estruturar o processo de surgimento 

e implantação da prática de pedagogia. Foram disponibilizados 224 artigos, 

entrentanto, após análise de resumos, apenas seis preenchiam os pré-requesitos, 

sendo selecionados; 

c) terceiro: foram utilizadas as palavras Merleau-Ponty, fenomenologia e percepção, 

interligadas pelo operador booleano “AND”, na classe de “título, resumo, assunto”. 

Foram disponibilizados 33 artigos, e desses apenas sete atendem aos pré-requesitos. 

Com o intuito de representar o caminho metodológico da busca pelos artigos, foi 

realizado um fluxograma da pesquisa, e, para traçar um perfil do arcabouço bibliográfico 

levantado junto a BVS, foram estruturados quadros, de cada momento, com as principais 

características de tais artigos, como autores, título, palavras-chave, objetivo, método, fonte e 

ano. 

 
Figura 1 – Fluxograma de busca e seleção dos artigos 

 
Fonte: SIMÔES, Renata Daniele de Oliveira Lourenço, 2016. 

BVS
Plataforma de Pesquisa 

Avançada

1º Momento

Utilizado: "Ortotanásia"

33 artigos

MEDLINE: 1

BDENF: 3
LILACS: 27

Index Psicologia: 1

Leitura dos resumos

17 Artigos
Leitura do texto para 
avaliar adequação à 

temática 

16 Artigos

2º Momento 

Utilizado: "Pedagogia AND 
Enfermagem AND Graduação

224 artigos

MEDLINE: 186

BDENF: 22
LILACS: 16

Leitura dos resumos

7 Artigos
Leitura do texto para 
avaliar adequação à 

temática 

6 Artigos

3º Momento

Utilizado: Merleau-Ponty AND 
Fenomenologia AND Percepção

33 artigos

MEDLINE: 0

BDENF: 3
LILACS: 16

Index Psicologia: 14

Leitura dos resumos

10 Artigos
Leitura do texto para 
avaliar adequação à 

temática 

6 Artigos
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Quadro 1 – Caracterização dos textos selecionados do primeiro momento 

AUTOR TÍTULO 
PALAVRAS-

CHAVE 
OBJETIVO MÉTODO 

FONTE / 

ANO 

Lima, 

Carolina 

Alves de 

Souza 

Ortotanásia, 

cuidados 

paliativos e 

direitos 

humanos 

• Direito a 

morrer; 

• cuidados 

paliativos; 

• atitude frente 

à morte; 

• direitos 

humanos. 

Analisar o direito à 

morte digna, o seu 

significado e alcance, 

assim como referido 

direito é concebido 

no Ordenamento 

Jurídico Nacional e 

Internacional. 

Artigo descritivo que 

analisa o direito à 

morte digna, o seu 

significado e alcance, 

assim como referido 

direito é concebido 

no Ordenamento 

Jurídico Nacional e 

Internacional. 

Rev. Soc. 

Bras. Clin. 

Med. / 

2015 

Maia, Fabrícia 

Vieira; 

Santos, 

Tamires 

Regina dos; 

Ribeiro, Ivete 

Maria 

Ortotanásia 

em Unidade 

de Terapia 

Intensiva 

sob a ótica 

dos 

profissionais 

• Profissionais 

da saúde; 

• cuidados 

paliativos; 

• paciente 

terminal. 

Identificar a visão 

dos profissionais de 

saúde em relação à 

ortotanásia para 

pacientes terminais 

internados numa 

Unidade de Terapia 

Intensiva. 

 

Estudo exploratório, 

de abordagem 

qualitativa, realizado 

através de entrevistas 

com profissionais 

dessa área. 

Cuidarte 

Enfermagem 

/ 2015 

Kovács, 

Maria Julia 

A caminho 

da morte 

com 

dignidade no 

século XXI 

• Morte; 

• dignidade. 

• cuidados 

paliativos; 

• bioética. 

Traçar reflexões 

sobre a morte com 

dignidade no século 

XXI. 

 

Artigo descritivo que 

objetiva traçar 

reflexões sobre a 

morte com dignidade 

no século XXI. 

Rev. bioét. 

(Impr.) / 

2014 

Silva, José 

Antônio 

Cordero da; 

Souza, Luis 

Eduardo 

Almeida de; 

Silva, Luísa 

Carvalho; 

Teixeira, 

Renan Kleber 

Costa. 

Distanásia e 

ortotanásia: 

práticas 

médicas sob 

a 

visão de um 

hospital 

particular 

• Estado 

terminal; 

• percepção 

social; 

• população; 

• futilidade 

médica; 

• bioética. 

Analisar a percepção 

de familiares de 

pacientes internados 

acerca da ortotanásia 

e distanásia, 

avaliando a 

alternativa mais 

aceita. 

 

Estudo transversal e 

observacional, no 

qual foram 

entrevistados 190 

familiares por meio 

de questionário 

padronizado, 

contendo perguntas 

sobre aspectos sociais 

e conhecimento da 

temática. 

Rev. bioét. 

(Impr.) / 

2014 

 

Cruz, Maria 

Luiza 

Monteiro da; 

Oliveira, 

Reinaldo 

Ayer de 

A licitude 

civil da 

prática da 

ortotanásia 

por médico 

em respeito 

à vontade 

livre do 

paciente 

• Responsabili-

dade civil; 

• ética médica; 

• morte com 

dignidade. 

Analisar a 

responsabilização 

civil do médico que 

pratica a ortotanásia. 

 

Pesquisa descritiva, 

documental que 

analisa a 

responsabilização 

civil do médico que 

pratica a ortotanásia. 

Rev. bioét. 

(Impr.) / 

2013 

Sanches, 

Kilda Mara 

Sanchez; 

Seidl, Eliane 

Maria Fleury 

Ortotanásia: 

uma decisão 

frente à 

terminali-

dade 

• Morte; 

• terminalidade; 

• ortotanásia. 

• suporte vital; 

• bioética. 

Refletir e discutir, 

com contribuições da 

bioética, sobre 

práticas de limitação 

ou retirada de suporte 

vital em situações de 

terminalidade 

Pesquisa qualitativa, 

exploratória que 

utilizou um roteiro de 

entrevista 

semiestruturada, 

aplicado junto a 10 

médicos oncologistas 

de dois hospitais 

públicos do DF. Os 

dados foram 

tratados  por meio de 

análise de 

conteúdo. 

Interface 

Comunica-

ção Saúde 

Educação / 

2013 

Santana, Júlio Docentes de • Doente Compreender o Pesquisa qualitativa, Rev. bioét. 
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César Batista; 

Santos, 

Andréa Vaz 

dos; 

Silva, Bruna 

Reis da; 

Oliveira, 

Denísia 

Cristiane dos 

Anjos; 

Caminha, 

Eberth 

Mesquita 

Peres, Flávia 

Soares; 

Andrade, 

Cynthia 

Carolina 

Duarte; 

Viana, Maria 

Bernadete de 

Oliveira 

enfermagem 

e 

terminalida-

de em 

condições 

dignas 

terminal; 

• cuidados 

paliativos; 

• direito a 

morrer; 

• cuidados de 

enfermagem; 

• pesquisa. 

significado atribuído 

por um grupo de 

docentes enfermeiros 

sobre o fenômeno da 

ortotanásia. 

 

com inspiração 

fenomenológica, 

realizada em uma 

universidade privada 

do estado de Minas 

Gerais. 

(Impr.) / 

2013 

Santos, Luís 

Roberto 

Gonçalves 

dos; 

Menezes, 

Mariana 

Pires; 

Gradvohl, 

Silvia 

Mayumi 

Obana 

Conhecimen

to, 

envolvimen-

to e 

sentimentos 

de 

concluintes 

dos cursos 

de medicina, 

enfermagem 

e psicologia 

sobre 

ortotanásia 

• Ortotanásia; 

• profissionais 

de saúde; 

• morte. 

Avaliar o 

conhecimento sobre 

ortotanásia dos 

concluintes dos 

cursos de medicina, 

enfermagem e 

psicologia de uma 

universidade. 

 

Pesquisa qualitativa, 

através de entrevista 

semiestruturada, por 

meio de questões 

disparadoras com 22 

alunos. 

Ciência & 

Saúde 

Coletiva / 

2013 

Menezes; 

Rachel 

Aisengart 

Entre normas 

e práticas: 

tomada de 

decisões no 

processo 

saúde/doença 

• Relação 

médico/paciente; 

• tomada de 

decisões; 

• cuidados 

paliativos; 

• processo 

saúde/doença; 

• ética médica. 

Exame do novo 

Código de Ética 

Médica, abordando 

em especial três 

temas: a transmissão 

de informações do 

médico para seus 

pacientes acerca do 

diagnóstico e das 

possíveis opções 

terapêuticas; a 

aceitação do médico 

das escolhas do 

doente; e as situações 

clínicas irreversíveis 

e terminais, quando é 

indicado ao médico 

evitar a realização de 

procedimentos, 

diagnósticos e 

terapêuticos 

desnecessários, 

prestando os 

cuidados paliativos 

apropriados aos 

Estudo qualitativo, 

descritivo dedicado 

ao exame do novo 

código de ética 

médica. 

Revista de 

Saúde 

Coletiva / 

2011 
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pacientes sob sua 

responsabilidade. 

Pinheiro, 

Anielli; 

Nakazone, 

Marcelo 

Arruda; 

Leal, 

Fernanda 

Silva; 

Souza, 

Marcela; 

Pinhel, 

Augusta; 

Souza, 

Dorotéia 

Rossi Silva; 

Cipullo, José 

Paulo 

Conhecimen-

to de 

estudantes de 

medicina 

sobre tomada 

de decisão no 

fim da vida 

• Bioética; 

• ética médica; 

• estudantes de 

medicina; 

• atitude frente 

à morte; 

• eutanásia. 

Investigar o 

conhecimento de 

estudantes de 

medicina sobre 

conceitos bioéticos a 

respeito dos tipos 

morais de morte 

(eutanásia, distanásia 

e ortotanásia) e 

analisar a influência 

de suas experiências 

clínicas para praticá-

los, em um hospital 

terciário do estado de 

São Paulo, Brasil. 

 

Artigo qualitativo, 

exploratório realizado 

com 180 estudantes 

de medicina. 

Revista 

Brasileira 

de 

Educação 

Médica / 

2011 

Santos, Maria 

Fernanda 

Gonçalves 

dos; 

Bassitt, 

Débora 

Pastore. 

Terminalida-

de da vida 

em terapia 

intensiva: 

posiciona-

mento dos 

familiares 

sobre 

ortotanásia 

• Família; 

• estado 

terminal; 

• Cuidados 

intensivos; 

• atitude frente 

à morte; 

• ética; 

• comunicação. 

Avaliar o 

posicionamento dos 

familiares sobre a 

ortotanásia, ao 

considerar controle 

dos sintomas, 

preferência do 

paciente e influência 

da satisfação da 

comunicação do 

tratamento informado 

pela equipe médica. 

Estudo qualitativo, 

descritivo, através de 

um questionário 

estruturado, baseado 

no Quality of Dying 

and Death (QODD 

22) e entrevista 

informal prévia, em 

uma Unidade de 

Terapia Intensiva 

Geral Adulto do 

Hospital do Servidor 

Público Estadual. 

Rev Bras 

Ter 

Intensiva / 

2011 

Vane, 

Matheus 

Fachini; 

Posso, Irimar 

de Paula. 

Opinião dos 

médicos das 

Unidades de 

Terapia 

Intensiva do 

Complexo 

Hospital das 

Clínicas 

sobre a 

ortotanásia 

• Eutanásia; 

• morte; 

• paciente 

terminal; 

• ortotanásia. 

Avaliar o impacto da 

resolução CFM 

1.805/2006 na 

opinião dos médicos 

que trabalham nas 

Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) do 

Complexo Hospital 

das Clínicas. 

Pesquisa qualitativa, 

de caráter 

exploratório, 

realizada através de 

entrevista com 100 

médicos de Unidades 

de Terapia Intensiva 

do Complexo 

Hospital das Clínicas 

da Faculdade de 

Medicina da 

Universidade de São 

Paulo, no ano de 

2007. 

Rev Dor. 

São Paulo / 

2011 

Bisogno, 

Silvana 

Bastos Cogo; 

Quintana, 

Alberto 

Manuel; 

Camargo, 

Valéri Pereira 

Entre a vida 

enferma e a 

morte sadia: 

a ortotanásia 

na vivência 

de 

enfermeiros 

em Unidade 

de Terapia 

Intensiva 

• Enfermeiro; 

• morte; 

• direito a 

morrer. 

Conhecer a 

percepção de 

profissionais 

enfermeiros sobre 

essa prática no 

contexto hospitalar. 

Pesquisa qualitativa, 

de caráter 

exploratório, 

desenvolvido em uma 

UTI adulto de um 

Hospital público do 

Rio Grande do Sul. 

Entrevista 

semidirigida. 

Rev. Min. 

Enferm / 

2010 

Junges, José 

Roque; 

Cremonese, 

Cleber; 

Reflexões 

legais e 

éticas sobre 

o final da 

• Morte; 

• cuidados 

paliativos; 

• bioética; 

Discutir a ortotanásia 

tanto no campo da 

medicina quanto no 

da bioética. São 

Pesquisa qualitativa, 

descritiva das bases 

éticas e legais da 

ortotanásia. 

Revista 

Bioética / 

2010 
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Oliveira, 

Edilson 

Almeida de; 

Souza, 

Leonardo 

Lemos de 

Backes, 

Vanessa 

vida: uma 

discussão 

sobre a 

ortotanásia 

• ortotanásia; 

• direito a 

morrer; 

• futilidade 

médica; 

• eutanásia 

passiva. 

debatidas as leis, a 

ética e o critério da 

dignidade quanto à 

prática da 

ortotanásia. 

Rates, Camila 

Maria Pereira; 

Pessa                                         

lacia, Juliana 

Dias Reis 

Posiciona-

mento ético 

de 

acadêmicos 

de 

enfermagem 

acerca das 

situações 

dilemáticas 

em saúde 

• Bioética; 

• enfermagem; 

• temas 

bioéticos; 

• ensino. 

Apresentar o 

posicionamento ético 

de acadêmicos de 

enfermagem frente às 

situações dilemáticas 

em saúde, tomando 

como base o 

princípio da 

sacralidade da vida 

(PSV) e o princípio 

da qualidade de vida 

(PQV). 

Estudo qualitativo 

descritivo, 

exploratório sobre 

temas bioéticos, 

realizado em 

universo de 70% dos 

alunos do curso de 

enfermagem em uma 

Universidade Pública 

Federal no ano de 

2010. 

Revista 

Bioética / 

2010 

Moraes, 

Sandra 

Alamino Felix 

de; 

Kairalla, 

Maisa Carla 

Avaliação 

dos 

conhecimen-

tos dos 

acadêmicos 

do curso de 

medicina 

sobre os 

cuidados 

paliativos 

em pacientes 

terminais 

• Estudantes de 

medicina; 

• cuidados 

paliativos; 

• conhecimento, 

atitudes e prática 

em saúde. 

Avaliar o 

conhecimento sobre 

cuidados paliativos 

dos acadêmicos do 

curso de medicina do 

9º e 10º semestres da 

Universidade Nove 

de Julho. 

 

Pesquisa qualitativa 

exploratória que 

avalia o 

conhecimento sobre 

cuidados paliativos 

dos acadêmicos do 

curso de medicina do 

9º e 10º semestres da 

Universidade Nove 

de Julho. 

Einstein / 

2010 

Fonte: MEDLINE, LILACS, BDENF, Scopus, Index de Psicologia – Periódicos técnico-científico, 2016. 

 

Dos 16 artigos selecionados, todos têm abordagem qualitativa, sendo 68,8% de caráter 

exploratório e 31,2% de caráter descritivo com base em pesquisa documental. Com relação ao 

ano de publicação, 12,5% foram publicados em 2015, 12,5% em 2014, 25% em 2013, 25% 

em 2011 e 25% em 2010, não havendo publicações em 2012. 

A palavra ortotanásia aparece como palavra-chave em 31,2% dos textos, enquanto o 

termo “cuidados paliativos” é apresentado por 50% dos artigos, talvez pelo fato de a palavra 

ortotanásia ainda não ser classificada como um descritor pelo Descritor em Ciência da Saúde 

(DeCs), o que em alguns casos impede a sua utilização como palavra-chave em alguns 

periódicos, devido a suas normas de publicação. Os termos “morte”, “bioética” e “direto a 

morrer” são usados, respectivamente, em 43,8%, 37,5% e 31,3% dos artigos. Entretanto, 

apenas um (6,3%) traz a palavra “enfermagem” como uma de suas palavras-chaves. 

Os dados supracitados demonstram a necessidade de uma maior utilização da palavra 

ortotanásia como palavra-chave pelos textos que discutem tal temática para que, dessa forma, 

essa seja difundida, aumentando a possibilidade de sua implantação como um descritor pelo 
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DeCs. Quanto mais apresentado o termo à população, mais se discutirá sobre ele e maior será 

o entendimento de sua prática.  

Apesar da forte associação entre cuidados paliativos e ortotanásia, talvez pelo fato de 

os cuidados paliativos serem uma das primícias da ortotanásia, apenas um artigo (6,3%) traz 

simultaneamente os dois termos como palavra-chave. 

Com relação ao título, a palavra ortotanásia está presente em dez artigos (63%), 

enquanto “cuidados paliativos” em apenas um (6,3%). A palavra enfermagem aparece em 

quatro (25%) títulos e associada à ortotanásia em dois artigos (12,5%). 

Cerca de 53% dos artigos discursam, e mantêm suas reflexões, no âmbito judicial e 

ético, 29% buscam pesquisar o conhecimento de profissionais de saúde, sendo que desses 

apenas cerca de 17% têm como sujeito da pesquisa a enfermagem e apenas um artigo visa ao 

graduando em enfermagem. A estreita relação da temática de ortotanásia e discussões éticas 

fica bem evidenciado pelo fato de que dos 16 artigos, seis (38%) são publicações da Revista 

Bioética. 

 

Quadro 2 – Caracterização dos textos selecionados do segundo momento 

AUTOR TÍTULO 
PALAVRAS-

CHAVE 
OBJETIVO MÉTODO 

FONTE / 

ANO 

Chaves, 

Simone Edi 

Os 

movimentos 

macropolíticos 

e 

micropolíticos 

no ensino de 

graduação em 

enfermagem 

• Educação 

superior; 

• pedagogia 

universitária; 

•  Educação em 

enfermagem; 

• Diretrizes 

Curriculares em 

Enfermagem; 

• cuidado em 

saúde. 

Este texto é parte 

de um estudo de 

doutorado em que 

buscamos compreender 

as potências do 

agenciamento 

micropolítico, aquilo 

que vivemos 

cotidianamente nos 

encontros promovidos 

pelos processos 

educativos 

Ensaio 

qualitativo, 

descritivo 

sobre a 

reflexão acerca 

da formação 

em 

enfermagem. 

Interface 

Comunicação 

Saúde 

Educação / 

2014 

Silveira, 

Cristiane 

Aparecida; 

Paiva, Sônia 

Maria Alves 

de 

A evolução do 

ensino de 

enfermagem 

no Brasil: uma 

revisão 

histórica 

• História da 

enfermagem; 

• ensino; 

• enfermagem. 

Uma pesquisa 

bibliográfica e 

documental, sem 

objetivo descriminado 

Pesquisa 

bibliográfica e 

documental, 

através do 

levantamento 

de dados 

documentais. 

Cienc. Cuid. 

Saúde / 2011 

Backes, 

Vânia Marli 

Schubert; 

Moyá, Jose 

Luis 

Medina; 

Prado, Marta 

Lenise do  

Processo de 

construção do 

conhecimento 

pedagógico do 

docente 

universitário 

de 

enfermagem. 

• Enfermagem; 

• educação; 

superior; 

• docentes; 

• ensino. 

Compreender o processo 

de construção e as fontes 

do conhecimento 

didático do conteúdo e 

analisar as suas 

manifestações e 

variações, no ensino 

interativo de docentes 

considerados 

competentes pelos 

estudantes. 

Pesquisa do 

tipo descritiva, 

exploratória 

analítica, de 

natureza 

qualitativa. 

Rev. Latino-

Am. 

Enfermagem 

/ 2011 
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Silva, Paulo 

Sergio da; 

Silva, 

Carmen 

Maria dos 

Santos 

Lopes 

Monteiro 

Dantas da; 

Figueiredo, 

Nébia Maria 

Almeida de  

Imagens 

construídas 

sobre a 

formação do 

enfermeiro a 

partir do 

cenário 

tutorial. 

 

• Aprendizagem 

• ensino; 

• educação em 

enfermagem; 

• tutoria. 

Discutir como os pilares 

da educação 

potencializam a 

formação profissional do 

enfermeiro. 

Pesquisa 

exploratório-

descritiva com 

abordagem 

quantitativa. 

J. res.: 

fundam. care. 

Online / 2010 

Fontes, 

Wilma Dias 

de; 

Leadebal, 

Oriana 

Deyze 

Correia 

Paiva; 

Ferreira, 

Jocelly de 

Araújo 

Competências 

para aplicação 

do processo de 

enfermagem: 

autoavaliação 

de discentes 

concluintes do 

curso de 

graduação 

• Processos de 

enfermagem; 

• ensino; 

• competência 

profissional. 

Investigar as 

competências, 

conhecimento e 

habilidade, de discentes 

concluintes da 

graduação para a 

aplicação do processo de 

enfermagem. 

Pesquisa 

exploratório-

descritiva com 

abordagem 

quantitativa. 

 Rev. Rene. 

Fortaleza / 

2010 

Nóbrega-

Therrien, 

Sílvia Maria; 

Feitosa, 

Laura 

Martins  

Ação 

formativa e o 

desafio para a 

graduação em 

saúde 

• graduação; 

• ensino; 

• pesquisa. 

Identificar e caracterizar 

nos Projetos Político-

Pedagógicos (PPPs) dos 

cursos da área de saúde 

da Universidade 

Estadual do Ceará 

(Uece) as estratégias 

usadas para estruturar o 

currículo relacionando e 

integrando ensino e 

pesquisa. 

Pesquisa de 

análise 

documental e 

revisão, com 

abordagem 

qualitativa e 

aplicação de 

entrevistas 

semiestrutura-

das. 

Rev. 

Brasileira de 

Educação 

Médica / 

2010 

Fonte: MEDLINE, LILACS, BDENF, Scopus, Index de Psicologia – Periódicos técnico-científico, 2016. 

 

Apesar de a pesquisa inicialmente disponibilizar 224 artigos, sendo vinculados 112 à 

educação e 151 à enfermagem, apenas seis atenderam aos requisitos e destinam-se à 

abordagem pretendida, sendo esses em português. 

Dos textos selecionados, com relação ao ano de publicação, há um (16,7%) em 2014, o 

mais recente, sendo parte de uma tese que aborda as micropolíticas estabelecidas. Dois artigos 

(33,3%) são de 2011 e três (50%) de 2010. 

Com relação à metodologia, quatro (66,7%) têm abordagem qualitativa, sendo desses 

dois de revisão. Dois (33,3%) têm abordagem quantitativa. Dos seis selecionados, apenas dois 

(33,3%) são pesquisas de campo, sendo quatro (66,7%) voltados diretamente para a 

enfermagem, para o estudo do processo de ensino. 

Com relação às palavras-chaves, foram apresentadas 15 diferentes, com predomínio do 

termo “ensino” por cinco artigos (83,3%) e sendo os termos “educação superior” e 

“enfermagem”, ocupantes da segunda posição, sendo citadas duas vezes (33,3%). 
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Durante a leitura prévia dos 224 artigos, ficou evidente que, enquanto no Brasil os 

textos tratam da estruturação da pedagogia e do ensino, os artigos americanos são mais 

descritivos quanto à implantação de novas práticas de ensino e aprendizagem, não havendo 

publicação de mais de um artigo, dos selecionados por periódico. 

 

Quadro 3 – Caracterização dos textos selecionados do terceiro momento 

AUTOR TÍTULO 
PALAVRAS-

CHAVE 
OBJETIVO MÉTODO 

FONTE / 

ANO 

Verissimo, 

Danilo 

Saretta 

Percepção e 

impercepção: a 

experiência 

sensível na 

tradição 

fenomenológica 

• Percepção; 

• corpo; 

• movimento; 

• desejo; 

• fenomenologia 

Circunscrever um 

domínio de investigação 

teórica relativo à 

dinâmica de conjugação 

das dimensões de 

presença e ausência, de 

visibilidade e 

invisibilidade. 

 

Psicologia 

em 

Pesquisa / 

2014 

Verissimo, 

Danilo 

Saretta 

Considerações 

sobre 

corporeidade e 

percepção no 

último Merleau-

Ponty 

• Merleau-Ponty; 

• fenomenologia; 

• esquema 

corporal; 

• corpo; 

• percepção. 

Estudar o problema da 

percepção do corpo 

próprio em produções de 

Merleau-Ponty referentes 

ao período em que 

lecionou no Collège de 

France. 

Pesquisa 

qualitativa, 

descritiva. 

Estudos de 

Psicologia / 

2013 

Peixoto, 

Adão José  

Os sentidos 

formativos das 

concepções de 

corpo e existência 

na fenomenologia 

de Merleau-Ponty 

• Corpo; 

• existência; 

• fenomenologia. 

Refletir sobre os sentidos 

formativos das 

concepções de corpo e 

existência na 

fenomenologia de 

Merleau-Ponty. 

Tomamos como 

referencial teórico as 

contribuições da 

fenomenologia da 

percepção na perspectiva 

apresentada por esse 

filósofo. 

Pesquisa 

qualitativa, 

descritiva. 

Revista da 

Abordagem 

Gestáltica / 

2012 

Verissimo, 

Danilo 

Saretta  

Expressão e 

conhecimento: a 

linguagem na 

fenomenologia da 

percepção 

• Merleau-Ponty; 

• linguagem; 

• fenomenologia 

Estudar as análises que o 

filósofo Maurice 

Merleau-Ponty dedica ao 

tema da linguagem no 

livro Fenomenologia da 

percepção. 

Pesquisa 

qualitativa, 

descritiva. 

Fractal: 

Rev. Psicol. 

/ 2012 

Verissimo, 

Danilo 

Saretta 

A noção de 

esquema corporal 

na filosofia de 

Merleau-Ponty: 

análises em torno 

da fenomenologia 

da percepção 

• Merleau-Ponty; 

• Fenomenologia; 

• Esquema 

corporal. 

Estudar a presença da 

noção de esquema 

corporal na 

fenomenologia da 

percepção. 

Pesquisa 

qualitativa, 

descritiva 

Estud. 

pesqui. 

Psicol. / 

2012 
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Freitas, 

Marta 

Helena de; 

Araújo, Rita 

de Cássia; 

Franca, 

Filipe 

Starling 

Loureiro  

Pereira, 

Ondina 

Pena; 

Martins, 

Francisco  

Os sentidos do 

sentido: uma 

leitura 

fenomenológica 

• Sentido;  

• fenomenologia; 

• intencionalida-

de 

• Husserl; 

• Merleau-Ponty. 

Retomar o termo sentido 

desde suas acepções 

físicas e sensoriais até 

aquelas de cunho 

idealizado, relacional e 

teleológico, 

considerando-as como 

um conjunto expresso 

num único termo e que 

aponta para uma vida 

consciente baseada no 

campo da experiência 

corporal pré-predicativa 

desdobrando-se em 

experiência reflexiva, 

intersubjetiva e 

transcendental. 

Pesquisa 

qualitativa, 

descritiva 

Revista da 

Abordagem 

Gestálitica / 

2012 

Fonte: MEDLINE, LILACS, BDENF, Scopus, Index de Psicologia – Periódicos técnico-científico, 2016. 

 

Os seis textos selecionados trazem desde a fundamentação dos pilares do método 

fenomenológico com Husserl, passando por Merleau-Ponty, até a análise de obras, como a 

Fenomenologia da Percepção, sendo 2012 o ano com maior número de publicações (quatro 

artigos (66,6%)), havendo uma publicação em 2013 (16,7%) e uma (16,7%) em 2014. 

Com relação à metodologia, um (16,7%) não traz a definição e os cinco restantes 

(83,3%) estão classificados como qualitativos-descritivos, tendo a palavra-chave 

“fenomenologia” apresentada por todos os artigos da seleção, seguida de “Merleau-Ponty”, 

por quatro artigos (66,6%), e “corpo”, por três artigos (50%). 

Dos seis artigos que atenderam aos pré-requisitos, todos são publicações da psicologia, 

sendo quatro artigos (66,6%) de autoria de Danilo Saretta Verissimo, que disserta sobre a 

fenomenologia debruçada em Merleau-Ponty, e nenhum traz discriminado o método de 

pesquisa. 

A necessidade da confecção de três momentos para o desenvolvimento desta pesquisa 

e a análise dos dados encontrados comprovam que, até o momento, não há produções que 

deslumbrem simultaneamente a temática da ortotanásia sob a percepção dos graduandos de 

enfermagem através da metodologia de Merleau-Ponty. 

O agrupamento de tais dados também comprova a primordialidade da difusão dessa 

temática junto aos grupos acadêmicos, ou seja, aos futuros profissionais em formação, e os 

docentes que formarão esses profissionais, além dos profissionais que se encontram na ativa, 

em possível contato com a prática de ortotanásia. 
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2 REFERENCIAL TEMÁTICO  

 

2.1 ORTOTANÁSIA 

 

2.1.1 Conceito e reflexões 

 

A ortotanásia, como citado anteriormente, é um termo que pode ser conceituado como 

“a morte no seu tempo certo”, não havendo “o prolongamento artificial do processo de morte 

além do que já seria o processo natural, feito, entretanto, com intervenção médica” 

(BISOGNO; QUINTANA; CAMARGO, 2010), ou seja, não há tratamentos desproporcionais, 

sem perspectivas de cura ou melhora da qualidade de vida (distanásia), nem há abreviação do 

processo de morrer (eutanásia). Sendo assim, segundo Bostiancic e Dadalto (2010 apud 

CRUZ; OLIVEIRA, 2013), a ortotanásia constitui a humanização do processo da morte, 

cuidando para que o indivíduo no fim da vida encontre a morte com conforto e o mínimo de 

sofrimento possível, ou seja, garantindo sua dignidade. 

Na atualidade, as ações de saúde são direcionadas pelo paradigma da cura, “cujo foco 

está nas intervenções na doença e não no indivíduo, sustentando uma idolatria da vida física e 

buscando postergar a morte, tida como falha da medicina moderna” (BETTINELLI; 

WASKIEVICZ; ERDMAN, 2004 apud JUNGES et al., 2010). Fato que direciona à obsessão 

de manter a vida biológica a qualquer custo, reduzindo o tratamento às possibilidades de 

intervenções tecnológicas, sem o devido investimento simultâneo na dignidade humana, aqui 

representada pelo ato de cuidar (JUNGES et al., 2010). 

A obsessão de manter a vida biológica a qualquer custo direciona a obstinação 

terapêutica e a situações distanásicas, que são consideradas como um tratamento doloroso, 

fútil ou inútil, que não beneficia o paciente terminal e prolongam o processo de morrer e não a 

vida como um todo (SIQUEIRA, 2005 apud JUNGES et al., 2010). Entretanto, a dignidade da 

pessoa humana é princípio fundamental e, como tal, não pode ser abandonado pelos atos do 

Estado e seus prepostos (SILVA, 2009 apud CRUZ; OLIVEIRA, 2013). Sua importância é 

tanta que a dignidade consta como um dos fundamentos da Constituição Brasileira. 

 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
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V - o pluralismo político (grifos nossos). 

 

O morrer com dignidade é uma das premissas consideradas indispensáveis na 

contextualização da ortotanásia e está relacionada com o desejo de se ter uma morte natural, 

humanizada, sem o prolongamento da vida e do sofrimento por meio de tratamento inútil. O 

direito à vida não é DEVER, não prevê que o paciente seja obrigado a se submeter a 

tratamentos fúteis, quando já não existem possibilidades de recuperação. Ou seja, a morte 

digna trata da não agressão à dignidade do ser humano, o seu direito à autonomia (quando 

possível) na tomada de decisão sobre a suspensão do uso de meios desproporcionais 

(JUNGES et al., 2010). 

Deve-se ter em mente que a morte nada mais é do que o fim natural do processo da 

vida. Não se trata de fenômeno alheio à vida, mas inserido nela. E, partindo de tal princípio, 

enquanto há o direito a uma vida digna, pode-se igualmente falar em direito à morte digna 

(CRUZ; OLIVEIRA, 2013). 

Há autores que fazem associação entre a ortotanásia e a eutanásia passiva, entretanto 

essa associação torna-se controversa se for considerado que na eutanásia passiva há 

interrupção dos cuidados que já haviam sido implementados, podendo ser esses de 

manutenção à vida, como uso de próteses ventilatórias e medicações cardiotônicas, havendo a 

impossibilidade de induzir, assim, a morte do indivíduo. Ou seja, na ortotanásia, a doença de 

base é a responsável pela morte, enquanto na eutanásia passiva a moléstia não é fatal, ou 

ainda não chegou ao ponto da terminalidade; sendo assim, a eutanásia passiva abrevia a vida e 

a ortotanásia permite a morte (MENEZES; SELLI; ALVES, 2009 apud SANCHES; SEIDL, 

2013). 

 

2.1.2 Enfermagem x finitude 

 

Na perspectiva filosófica, a morte sempre foi entendida como o desaparecimento ou 

término da existência humana, mas que leva a refletir o sentido da vida (SILVA et al., 2013), 

pois é necessário almejar não só a qualidade de vida, mas também uma qualidade de morte, 

visto que a morte é uma parte indissolúvel da vida. 

Segundo Rates e Pessalacia (2010), durante o curso de graduação o acadêmico de 

enfermagem pode vivenciar experiências conflituosas que poderão remeter a valores de ordem 

moral, familiar e religiosa, além dos valores difundidos e defendidos pela profissão, frente aos 

quais podem não se encontrarem preparados para se posicionar [como o caso da ortotanásia]. 
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De maneira geral, os profissionais de saúde não são adequadamente preparados para lidar com 

as questões relativas à vida e à morte ou, ao menos, não verificam a preocupação nesse 

sentido nas grades curriculares (BALSANELLI; SANTOS; SOLER, 2002 apud RATES; 

PESSALACIA, 2010). 

A presença iminente do processo de morte do paciente pode mobilizar sentimentos 

intensos no profissional de saúde, vinculados a medos, inseguranças e temores relacionados 

ao estigma social da morte. A imprecisão quanto ao assunto de vida e morte pode ser 

despertada no indivíduos devido a não se saber quando realmente a vida termina e a 

dificuldade em se aceitar a morte (BISOGNO; QUINTANA; CAMARGO, 2010). 

Para Santos e Bueno (2010 apud SANTANA et al., 2013), o despreparo profissional 

frente à morte e a formação voltada para salvar vidas são os principais responsáveis pelas 

frustrações e sofrimento dos enfermeiros perante o paciente no processo de morte, sendo 

necessário, para alterar esse quadro, que esses profissionais comecem, desde o início de sua 

formação, desconstruam paulatinamente o tabu em torno da finitude. 

Segundo Silva et al (2013), o fenômeno da morte permeia e ultrapassa a 

individualidade dos profissionais que cuidam do paciente no processo de morte, exigindo uma 

abordagem transdisciplinar a qual exige, por sua vez, uma interação máxima e cumplicidade 

do saber sobre o complexo tema da morte, a partir da formação profissional. 

 

2.1.3 Legislação x ortotanásia 

 

No Brasil, não há uma Lei destinada a tratar e nortear as ações dos profissionais de 

saúde quanto à prática da ortotanásia, o que gera mais receio quanto à aplicação de tal prática, 

visto que o que a lei não trata é passível de interpretações legais conforme cada jurisdição. 

Em 1984, juntamente com a proposta de reforma do Código Penal brasileiro, tenta-se 

incluir, no art. 121, § 4º, a prática da ortotanásia como não punível:  

 

não constitui crime deixar de manter a vida de alguém, por meio artificial, se 

previamente atestada, por dois médicos, a morte como iminente e inevitável, e desde 

que haja consentimento do doente ou, na sua impossibilidade, de ascendente, 

descendente, cônjuge ou irmão (AGUIAR, 2007 apud JUNGES et al., 2010). 

 

Em 28 de novembro de 2006, o Conselho Federal de Medicina (CFM) publica a 

Resolução 1.805/06, instituindo que: 

 
na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar 

ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, 
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garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao 

sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do 

paciente ou de seu representante legal. 

 

Tal resolução respalda eticamente a prática de ortotanásia como um ato médico. 

Em maio de 2007, atendendo ao pedido liminar do Ministério Público Federal no 

Distrito Federal, nº 2007.34.00.014809-3, os efeitos da Resolução foram suspensos, 

argumentando-se que “A ortotanásia não passa de um artifício homicida; expediente 

desprovido de razões lógicas e violador da Constituição Federal/88, mero desejo de dar ao 

homem, pelo próprio homem, a possibilidade de uma decisão que nunca lhe pertenceu”. Ou 

seja, o Ministério Público Federal alega que a justificativa do CFM não afasta a circunstância 

de que tal conduta parece caracterizar crime de homicídio. 

Apesar de toda polêmica, ou graças a tais polêmicas, a ortotanásia foi melhor 

introduzida na pauta dos profissionais de saúde, sendo motivo de discussões acerca de seus 

aspectos éticos e legais (JUNGES et al., 2010). Poucos dias após a decisão da Justiça Federal 

que tornou válida a Resolução 1.805/2006, a Câmara dos Deputados aprovou um parecer 

favorável ao Projeto de Lei 6.715/2009, do Senado Federal, que altera o Código Penal, ao 

inserir o art. 136-A, que tem por objetivo retirar expressamente a ilicitude da ortotanásia 

quando preenchidos os requisitos legais (MARTINELLI). 

O art. 2º do dito Projeto de Lei diz que “todo paciente que se encontra em fase 

terminal de enfermidade tem direito a cuidados paliativos proporcionais e adequados, sem 

prejuízo de outros tratamentos que se mostrem necessários e oportunos”. E o art. 3º define 

paciente em estado terminal de enfermidade como sendo uma “pessoa portadora de 

enfermidade avançada, progressiva e incurável, com prognóstico de morte iminente e 

inevitável, em razão de falência grave e irreversível de um ou vários órgãos, e que não 

apresenta qualquer perspectiva de recuperação do quadro clínico”. Mas é a inserção do art. 

136-A no Código Penal que busca a exclusão de ilicitude da ortotanásia ao estabelecer que 

 
Não constitui crime, no âmbito dos cuidados paliativos aplicados a paciente 

terminal, deixar de fazer uso de meios desproporcionais e extraordinários, em 

situação de morte iminente e inevitável, desde que haja consentimento do paciente 

ou, em sua impossibilidade, do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou 

irmão.  

§ 1º A situação de morte iminente e inevitável deve ser previamente atestada por 2 

(dois) médicos.  

§ 2º A exclusão de ilicitude prevista neste artigo não se aplica em caso de omissão 

de uso dos meios terapêuticos ordinários e proporcionais devidos a paciente 

terminal. 

 

Em 12 de abril de 2010, o CFM consolida a aplicação do novo Código de Ética 
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Médica (CEM), que foi discutido publicamente por dois anos, incorporando sugestões não 

apenas da classe médica, mas de toda a sociedade civil, e que mantém o esquema de 

princípios, direitos e deveres, além de passar a contar com o art. 41, o qual explicita: “É 

vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu 

representante legal”, seguido pelo parágrafo único:  

 
Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados 

paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou 

obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na 

sua impossibilidade, a de seu representante legal.  
 

Na prática profissional atual, o estudo de Bisogno, Quintana e Camargo (2010) 

evidencia que, mesmo havendo relato da execução da prática de ortotanásia, a palavra 

“ortotanásia” é substituída por outras expressões, como: “a determinação de que o paciente 

não é investível”, “a não realização da reanimação cardiorrespiratória”, “a redução de 

procedimentos e medicamentos”, ou, ainda, “deixar seguir o fluxo natural”, sendo 

evidenciado ainda que a maior parte dos enfermeiros entrevistados não tinha um 

conhecimento conceitual do significado da palavra ortotanásia, demonstrando que o termo 

não é explícito, provavelmente devido a receios quanto a punições legais, assim como os 

rastros estigmatizados deixados na história, que confundem e denigrem a sua real utilização 

no meio hospitalar. 

 

2.2 OLHAR PEDAGÓGICO 

 

2.2.1 Evolução do ensino de enfermagem no Brasil 

 

No Brasil, a enfermagem desenhada segundo os moldes do “Sistema Nightingale” foi 

trazida por enfermeiras norte-americanas com essa formação, no início do século XX, sendo 

oficialmente instituído no Brasil pelo Decreto Federal n° 791, de 27 de setembro de 1890, 

com a criação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, hoje uma unidade da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Entretanto, a enfermagem 

moderna foi introduzida somente em 1923, através do Decreto 15.799, de 10 de dezembro de 

1922, com a criação da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública 

no Rio de Janeiro (SILVEIRA; PAIVA, 2011), dirigida por Carlos Chagas, que acreditava ser 

um profissional no padrão nightingaleano necessário para a estratégia sanitarista do governo 

brasileiro, solicitando, assim, auxílio à International Health Board para criar serviço 
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semelhante no Brasil (MEDEIROS; TIPPLE; MUNARI, 1999 apud SILVEIRA; PAIVA, 

2011). 

Em 1926, com o Decreto 17.268 é institucionalizado o ensino de enfermagem no 

Brasil e surge a Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN), com um ensino sistematizado 

que visa formar profissionais que garantissem o saneamento urbano e o controle das 

epidemias, como também organizar o serviço de enfermagem de Saúde Pública. Em 1931, 

essa escola recebe o nome de Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (GEOVANINI, 2005), sendo declarada oficial e um padrão para todo o país pelo 

Decreto 20.109, da Presidência da República. Em 1937, passou a ser considerada instituição 

complementar da Universidade do Brasil (SILVEIRA; PAIVA, 2011). 

Em 1949, através da Lei 775, o ensino volta-se para a área hospitalar e é centrado no 

modelo clínico, em que a prática médica é fragmentada e subdividida em especializações, 

necessitando da enfermagem como instrumento de trabalho. Os enfermeiros passaram a se 

dedicar ao trabalho gerencial e intelectual, como planejamento, organização, ensino, 

elaboração e reprodução do saber, delegando aos técnicos e auxiliares de enfermagem as 

ações do cuidado (SILVEIRA; PAIVA, 2011). 

Embora, nessa época, os currículos dos cursos de graduação já fossem pautados no 

conhecimento da totalidade do trabalho de enfermagem, “os enfermeiros encontravam-se 

afastados da possibilidade de reflexão e crítica sobre o fazer, pois ficavam quase totalmente, 

alheios a essa prática na vida profissional” (GEOVANINI, 2005 apud SILVEIRA; PAIVA, 

2011). Devido a esses fatos, a enfermagem passou a ocupar duas frentes distintas, uma 

especializada cada vez mais para atender às expectativas médico-hospitalares e outra mais 

reduzida, voltada ao resgate da Saúde Pública, visando à prevenção das necessidades de saúde 

da população (SILVEIRA; PAIVA, 2011). 

Em 1991, a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) apresenta a proposta de 

currículo mínimo para a formação de enfermeiros, com duração mínima de 3.000 horas, 

redirecionamento dos conteúdos e mudança do nome do curso de Enfermagem e Obstetrícia 

para Enfermagem. 

A Portaria 1721/1994 oficializa a proposta curricular que enfoca a formação do 

enfermeiro em quatro áreas: assistência, gerência, ensino e pesquisa, “a partir do pressuposto 

da educação como possibilidade de transformação, centrada no desenvolvimento da 

consciência crítica do compromisso com a sociedade” (SILVEIRA; PAIVA, 2011). 

A Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da Educação 

Nacional (LDB) e introduz inovações e mudanças na educação nacional prevendo a 
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reestruturação dos cursos de graduação, com a extinção dos currículos mínimos e a adoção de 

diretrizes curriculares específicas para cada curso (BRASIL, 1996). Em 7 de novembro de 

2001, a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) definiu os princípios, 

fundamentos, condições e procedimentos da formação de enfermeiros para aplicação em 

âmbito nacional na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação em enfermagem das instituições de ensino superior, estabelecendo “o 

perfil de formação do egresso como enfermeiro generalista, humanista, crítico e reflexivo, 

qualificado para o exercício de enfermagem com base no rigor científico e intelectual e 

pautado em princípios éticos”, além de reforçar a necessidade de mudanças na formação do 

enfermeiro e incentivar os movimentos de inovação no ensino-aprendizagem (BRASIL, 

2009). 

A Resolução nº 4, de 6 de abril de 2009, do Conselho Nacional de Educação da 

Câmara de Educação Superior (CNE/CES), dispõe sobre a carga horária mínima, definida em 

4.000 horas, e procedimentos relativos à integralização e duração de diversos cursos de 

graduação na área da saúde, entre eles o de enfermagem, sendo instituídos 10 semestres 

letivos, não se alterando os outros dispositivos da DCN (BRASIL, 2001). 

 

2.2.2 Pedagogia e enfermagem 

 

A legislação sobre o ensino de enfermagem, desde a criação da Escola Anna Nery, 

compreendendo os currículos de 1923, 1949, 1962 e 1972, a LDB e as DCNs, revela que a 

formação de enfermeiros foi centrada no curativismo e na assistência hospitalar, seguindo o 

mercado de trabalho específico de cada época. Assim como ao analisar a história do 

desenvolvimento da pedagogia brasileira, desde sua criação em 1939, observa-se que, 

seguindo a tendência mundial, essa sofre modificações para atender às necessidades 

socioeconômicas vigentes. Atualmente, já não se concebe mais o ensino apenas com a função 

de ensinar-aprender o já construído pelas civilizações. Ensinar hoje, sob a luz das tendências 

educacionais progressistas, anunciadas por vários autores, inclui toda uma concepção que 

pretende levar o aluno à aquisição do já sabido, através de novas elaborações, fomentando a 

sua criticidade para uma ação-transformadora comprometida com a realidade social, visto que 

o saber transmitido e assimilado na universidade deve garantir o domínio e a reinterpretação 

crítica da realidade (GUARIENTE; BERBEL, 2000). 

As novas demandas para o ensino e aprendizagem na área de enfermagem apontam 

para uma perspectiva interdisciplinar de diálogo com outras áreas de conhecimento (como o 
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da bioética), o que implica, necessariamente, no abandono de um sistema estanque cartesiano 

de departamentalizar os diferentes saberes, revelando a possibilidade de desenvolvimento de 

uma nova prática educativa em enfermagem, mais comprometida com a sociedade e, 

necessariamente, mais igualitária (MADEIRA; LIMA, 2007). 

Reportando-nos ao campo da enfermagem, a trajetória das práticas pedagógicas 

dominantes, ao longo do tempo, em muitos cursos nessa área denuncia o predomínio de um 

modelo tradicional, que nem sempre possibilita uma formação crítica e reflexiva dos 

profissionais (MADEIRA; LIMA, 2007). Entretanto, os papéis estabelecidos na relação 

pedagógica entre professor e aluno são de suma importância para o desenvolvimento de um 

processo de ensino-aprendizagem satisfatório (RODRIGUES et al., 2013), devendo o 

professor ser capaz de assimilar e exercitar os saberes da tradição pedagógica e, aliada a esses 

saberes, possuir uma competência cultural, que o capacite discutir com os alunos, ser 

autêntico, administrar a classe e mediar a aprendizagem do alunado, bem como identificar 

comportamentos e contribuir para modificá-los, se necessário (Ibidem, p. 401). 

Ao analisar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu capítulo IV, em 

que define, dentre outros, como objetivos do ensino superior: “estimular a criação cultural, o 

desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo e estimular o conhecimento 

dos problemas do mundo presente” (BRASIL, 1996, p. 19), e as Diretrizes Nacionais para o 

Curso de Graduação em Enfermagem, que visa à formação do “enfermeiro generalista, 

humanista, crítico e reflexivo [...] e capacitado para atuar com senso de responsabilidade 

social e compromisso com a cidadania” (BRASIL, 2001, p. 1), há a reafirmação da 

necessidade de uma pedagogia que prepare o aluno de enfermagem para vivenciar, enquanto 

profissional, a prática de ortotanásia, de forma consciente e crítica, visto que essa já se 

apresenta como realidade no campo prático. 

 

2.2.3 Curso de enfermagem: diretrizes e disciplinas 

 

Segundo o inciso I do artigo 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem (2001), a formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o 

profissional dos conhecimentos para “atuar profissionalmente, compreendendo a natureza 

humana em suas dimensões, em suas expressões e fases evolutivas”, assim como tal 

profissional deve ser capaz de “reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e 

atuar de forma a garantir a integralidade da assistência” (Art. 5, inciso VI). 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem e Licenciatura (PPP) 
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da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF, desde 2005, traz que o “processo de 

ensino deve incorporar, na sua fundamentação propostas e ações, os valores e os princípios 

que busquem uma nova concepção de educação”, entendendo que a educação é como um 

processo dinâmico, criativo, dialógico e emancipatório, que deve favorecer não apenas a 

informação ou repasse de conhecimentos, mas também a reflexão e a crítica. 

Segundo o PPP (2005), as relações pedagógicas devem contribuir para “a criação, 

apropriação e recriação do saber de maneira prazerosa, estimuladora da solidariedade e da 

criatividade”, assim como a formação de enfermeiros generalistas, educadores em saúde, com 

conhecimento amplo e integrado deve ser a partir de uma perspectiva crítica e humanística da 

saúde e da educação, em concordância aos princípios norteadores pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) e do Conselho Nacional de Educação (CNE), inserindo-o no contexto social, 

político, econômico, tecnológico e científico. 

O curso de enfermagem da citada escola conta com 54 matérias obrigatórias em sua 

grade curricular, além das optativas. Dessas, cerca de quatro podem trazer a temática de 

ortotanásia em seu conteúdo programático, a de Relações de Trabalho em Saúde: Ética, 

bioética e legislação profissional (3º período), Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso e 

Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso II (5º período), e Enfermagem em Unidade de 

Maior Complexidade (7º período). Entretanto, apenas as disciplinas de Relações de Trabalho 

em Saúde e Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso II trazem em seu conteúdo 

programático temas que poderiam abordar a temática de ortotanásia, sendo estes conteúdos: 

“Ética Social: ética e direito a vida, ética e direitos sociais, ética e cidadania, ética e saúde”, 

“Reflexões éticas sobre as questões de vida e morte”, “Reflexões ético-legais sobre as 

biotecnologias”, na primeira disciplina, e “Reflexões sobre tanatologia”, na segunda. 

 

2.3 MORAL, ÉTICA E BIOÉTICA 

 

A abordagem da temática ortotanásia traz consigo toda uma carga ética e de conceitos 

morais e religiosos, sendo que, perante tal fato, se faz necessária uma prévia apresentação e 

discussão sobre ética, moral e bioética, no caminho a ser percorrido nesse projeto. 

Segundo Boff (2003), ética e moral de forma comum e culta são sinônimos, entretanto, 

mais intimamente, a ética faz parte da filosofia e a moral provém dos costumes e valores 

estabelecidos pela sociedade que podem ser questionados pela ética. 
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2.3.1 Moral 

 

Termo originário da palavra latina mos, moris, que quer dizer “o costume”, e no plural, 

mores, “os hábitos de conduta ou de comportamento instituídos por uma sociedade em 

condições históricas determinadas” (CHAUÍ, 2012, p. 381), que, segundo D’Avila (2010), 

etimologicamente teve origem na tentativa dos romanos de traduzirem a palavra grega êthica, 

que para os gregos possuía dois sentidos complementares: o primeiro derivava de êthos, 

significando a “interioridade do ato humano, aquilo que gera uma ação genuinamente humana 

e que brota a partir de dentro do sujeito moral (o âmago do agir, o sentido da intenção)”. O 

segundo, significando éthos, indica a questão dos hábitos, costumes, usos e regras, o que se 

materializa na assimilação social dos valores (ALVES, 2007 apud D’AVILA, 2010). 

Toda cultura e cada sociedade institui uma moral validada para todos seus membros, 

entretanto culturas fortemente hierarquizadas e com diferenças profundas de classes podem 

possuir uma moral para cada uma dessas classes, motivo pelo qual a simples existência da 

moral não significa presença explícita de uma ética, entendida como filosofia moral, como 

algo que discuta, problematize e interprete o significado dos valores morais (CHAUÍ, 2012). 

Normalmente, a essência da moral é escondida através de uma naturalização da 

existência moral, que é essencialmente uma criação histórico-cultural, algo que depende de 

decisões e ações humanas. Visto tal fato, frequentemente a origem cultural dos valores 

morais, do senso moral e da consciência moral não é notada pelos indivíduos, pois esses são 

educados (cultivados) para eles e neles, como se fossem naturais ou fáticos, existentes em si e 

por si mesmos, o que garante a manutenção dos padrões morais através do tempo e sua 

continuidade pelas gerações desses com sua naturalização (CHAUÍ, 2012). 

A moral pressupõe uma distinção fundamental entre o permitido e o proibido, e para 

assegurar o aspecto obrigatório muitas sociedades sacraliza-os, ou seja, as religiões os 

concebem como ordenados pelos deuses, sendo assim obrigatórios de obediência (CHAUÍ, 

2012). 

 

2.3.2 Ética 

 

Ética tem origem em duas palavras gregas: éthos, que significa “o caráter de alguém”, 

e êthos, que significa “o conjunto de costumes instituídos por uma sociedade para formar, 

regular e controlar a conduta de seus membros” (CHAUÍ, 2012, p.382). 

Com base nos textos de Platão e Aristóteles, a ética ou filosofia moral se inicia, no 



37 

Ocidente, com Sócrates (CHAUÍ, 2012), surgindo fundamentalmente como forma de 

argumentar a liberdade, o que a entrelaça historicamente com a filosofia. Juntamente, os 

conjuntos de valores éticos também surgem na história como um meio de controlar, diminuir 

ou até mesmo evitar a violência, sendo essa compreendida pela maioria das culturas como a 

violação da integridade física e psíquica de um indivíduo, de sua dignidade humana (CHAUÍ, 

2012). 

Segundo Chauí (2012), a ética é normativa, visto que suas normas determinam 

permissões e proibições e visam impor limites e controle aos riscos permanentes da violência 

(CHAUÍ, 2012), sendo, o campo ético é formado pelo agente livre, que é o sujeito moral, 

pelo agente moral ou pessoa moral, e pelos valores e obrigações que formam o conteúdo 

das condutas morais, ou seja, as virtudes, as condutas e ações conforme o bem. Entretanto, o 

agente moral para existir necessita preencher os seguintes critérios:  

a) ser consciente de si e dos outros, sendo capaz de refletir e reconhecer a existência dos 

outros como sujeitos éticos iguais a ele;  

b) ser dotado de vontade, sendo capaz de controlar e orientar desejos, impulsos, 

tendências, paixões, estando em conformidade com as normas e valores ou virtudes 

reconhecidas pela consciência moral, além de ser capaz de deliberar e decidir entre 

várias alternativas possíveis; 

c) ser responsável, ou seja, se reconhecer como autor da ação, assumindo-a, além de 

avaliar os efeitos e as consequências dela sobre si e sobre os outros e respondendo 

por tais; 

d) ser livre, portanto, ser capaz de oferecer-se como causa interna de seus sentimentos, 

atitudes e ações, por não estar submetido a poderes externos que o forcem e o 

constranjam a sentir, querer ou fazer alguma coisa. A liberdade é o poder para 

autodenominar-se, dando a si mesmo as regras de conduta (CHAUÍ, 2012). 

Ainda segundo Chauí (2012), o campo ético é constituído pelos meios morais, ou seja, 

pelos meios utilizados para o indivíduo realizar os fins. Tais meios devem estar de acordo 

com os fins da própria ação, baseados na ética, pois “fins éticos exigem meios éticos”, ou 

seja, não se pode ter um fim ético através de meios imorais. Nesse caso, os fins não justificam 

os meios. 

 

2.3.2.1 O caminhar da ética 

 

Com base nos textos de Platão e Aristóteles, a ética ou filosofia moral se inicia, no 
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Ocidente, com Sócrates, que andava pelas ruas de Atenas indagando aos indivíduos o que 

eram os valores nos quais acreditavam e respeitavam ao agir, tal como: “O que é coragem?”, 

“O que justiça?”, “O que é o bem?”. Através das respostas a esses questionamentos, que 

geralmente eram: “Coragem é o que fulano fez na luta”, “É certo ter tal ação porque meus 

antepassados a fizeram...”, Sócrates evidenciou que os indivíduos confundiam fatos e valores, 

pois ignoravam as causas e razões porque valorizavam certas coisas, pessoas ou ações e 

desprezavam outras (CHAUÍ, 2012). 

Ao indagar os atenienses, Sócrates instaura as questões socráticas e, assim, inaugura a 

ética ou filosofia moral, pois define o campo no qual os valores e obrigações morais podem 

ser estabelecidos pela determinação de seu ponto de partida: a consciência do agente moral 

(CHAUÍ, 2012). 

Aristóteles institui que as ações éticas não são só definidas pela virtude, pelo bem e 

pela obrigação, mas também pela deliberação e pela decisão ou escolha, acrescentando, assim, 

a ideia de consciência moral de Sócrates, a ideia de vantagem guinada pela razão, como o 

outro elemento fundamental da vida ética (CHAUÍ, 2012). 

A ética dos antigos pode ser resumida em três aspectos principais: 

a) o racionalismo: a vida virtuosa é agir em conformidade com as razão, que conhece 

o bem, o desejo e guia a vontade do indivíduo até ele. A vida é guiada pela razão; 

b) o naturalismo: a vida virtuosa é agir conforme a natureza (o cosmo) e com a 

natureza individual (o éthos), que é parte do todo natural. Agir voluntariamente não 

é agir contra a necessidade natural, e sim agir em harmonia com ela; 

c) a inseparabilidade entre ética e politica: somente na existência compartilhada 

com os outros o indivíduo pode encontrar liberdade, justiça e felicidade. 

Com o surgimento do cristianismo uma nova ideia é introduzida na moral, o dever. A 

ideia de que a virtude é a obrigação de cumprir o que é ordenado pela lei divina difere das 

demais religiões da Antiguidade, pois a vida ética do cristão não será definida pela relação 

desse com a sociedade, mas por sua relação espiritual e interior com Deus, introduzindo, 

assim, duas diferenças primordiais na antiga concepção ética: primeiro, a virtude é definida 

por nossa relação com Deus e não com a cidade ou com os outros, sendo a fé e a caridade as 

duas virtudes cristãs primordiais e condição para todas as outras; e, segundo, os indivíduos 

são dotados de vontade livre (livre-arbítrio) e, devido ao pecado original a liberdade 

espontaneamente, dirigem-se para o mal e para o pecado, ou seja, a natureza do indivíduo 

passa a ser vista como fraca, incapaz de realizar o bem e as virtudes apenas por força da 

própria vontade (CHAUÍ, 2012). 
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A moral cristã também introduz na concepção de moral/ética a ideia da intenção, 

importantíssima na construção da moralidade ocidental, pois até então apenas as condutas 

visíveis eram julgadas como virtuosas ou viciosas, mas, a partir do cristianismo, submete-se 

ao julgamento ético tudo o que acontece no interior do indivíduo. Ou seja, o dever passa a se 

referir também às intenções íntimas e invisíveis dos indivíduos (CHAUÍ, 2012). 

Perante tais introduções, o cristianismo conduz à filosofia moral a distinção de três 

tipos fundamentais de conduta: a conduta moral, relacionada com as normas e regras 

impostas pelo dever; a conduta imoral ou antiética, quando a conduta contraria as normas e 

regras fixadas pelo dever; e a conduta indiferente à moral, quando as ações não são definidas 

pelo bem ou pelo mal, e nas quais não se impõem as normas e regras do dever (CHAUÍ, 

2012). 

Rousseau e Kant buscam conciliar o dever e a ideia de uma natureza humana obrigada 

à moral, entretanto é Hegel que traz a resposta, quando afirma que os indivíduos são seres 

históricos e culturais. Sendo assim, além da vontade individual subjetiva (que Rousseau 

chamou de coração e Kant de razão prática), existe a vontade objetiva, inscritas nas 

instituições ou na cultura, sendo um conjunto de conteúdos determinados, com fins, valores e 

normas. Ou seja, a vida ética seria o acordo e harmonia entre vontade subjetiva individual e a 

vontade objetiva cultural (CHAUÍ, 2012). 

Para Espinosa, filósofo do século XVII, cuja principal obra intitula-se Ética, os 

indivíduos são seres naturalmente afetivos, sendo afetados e afetando constantemente outros 

indivíduos. Devido a isso, para Espinosa a virtude baseia-se na relação do indivíduo com a 

natureza e a sociedade, tendo como centro as ideias de integridade individual e de força 

interna para um relacionamento livre com ambas (CHAUÍ, 2012). 

No início do século XX, Henri Bergson, filósofo francês, distingue a moral em duas: a 

moral fechada, que é o acordo entre valores e costumes de uma sociedade e os sentimentos e 

as ações dos indivíduos que nela vivem, ou seja, a moral repetitiva, habitual, praticamente 

respeitada automaticamente pelos indivíduos, e a moral aberta, que é a criação de novos 

valores e novas condutas, que rompem com a moral fechada, instaurando uma nova ética. 

Segundo Alasdair Mac Intyre, pensador contemporâneo, quando a tradição define 

virtudes que impedem aos indivíduos a realização da virtude como coerência e unidade de 

vida e de condutas ou impede a busca de novas possibilidades de existência individual e 

coletiva, essa tradição está morta e a vida ética só poderá realizar-se contra ela, instituindo 

normas, valores, condutas e comportamentos capazes de instruir uma tradição nova e viva, ou 

seja, o critério da mudança ética é a racionalidade. Uma tradição morre e é combatida 
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eticamente quando seus valores e suas normas se tornam irracionais para responder aos 

anseios éticos dos indivíduos e da coletividade (CHAUÍ, 2012). 

O surgimento de mudanças nos direitos humanos e nas ciências e os avanços da 

biotecnologia resultam em conflitos éticos e expectativas por respostas para tais conflitos, 

convergindo, assim, para o surgimento da bioética. 

 

2.3.3 Bioética 

 

A palavra deriva do grego bios + ethos, “ética da vida”, e foi utilizada pela primeira 

vez por Fritz Jahr, em 1927, na Alemanha. Jahr ampliou o imperativo categórico kantiano e 

propôs o imperativo bioético: respeite todo ser vivo como princípio e fim em si mesmo e 

trate-o, se possível, enquanto tal (GERBER; ZAGONEL, 2013). Entretanto, o neologismo 

bioético surgiu em 1970, na Universidade de Wisconsin, Madison, através do médico 

oncologista Van Resselder Potter, que, no ano seguinte, publicou o livro Bioethics: bridge to 

the feature, em que demonstra sua preocupação com a necessidade de diálogo entre as 

ciências biológicas e valores éticos (INCA, 2008). Ou seja, é a partir da década de 1970 que a 

bioética passa a crescer como um campo da ética aplicada e a garantir seu espaço no contexto 

da ciência, academia e sociedade (GARRAFA; MATOLLI; NASCIMENTO, 2016). 

O sentido do termo bioética usado por Potter é diferente do significado atribuído hoje. 

Potter usou o termo para se referir à importância das ciências biológicas na melhoria da 

qualidade de vida, ou seja, a bioética deveria ser a ciência que garantiria a sobrevivência no 

planeta (INCA, 2008). 

Segundo Reich, (1995 apud COREN), a bioética é o “estudo sistemático das 

dimensões morais – incluindo visão moral, decisões, condutas e políticas – das ciências da 

vida e atenção à saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas em um cenário 

interdisciplinar”. Sendo imprescindível apresentar a definição citada por Farias (2012, p. 9) de 

origem do dicionário Aulete Digital (www.auletedigital.com.br), que defini a bioética como 

um “campo de estudo referente às implicações éticas e filosóficas de certos procedimentos, 

tecnologias e tratamentos, em medicina e biologia, como transplantes de órgãos, engenharia 

genética e cuidados com doentes terminais”. 

Com a criação da National Commission for the Protection of Human Subjects of 

Biomedical and Behavioral Research, pelo governo norte-americano, e a publicação por 

esses do documento intitulado Belmont Report, há inclinação da bioética preferencialmente 

para uma discussão na área da pesquisa biomédica, sendo propostos três princípios 
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fundamentais: respeito à autonomia, beneficência e justiça (GARRAFA; PRADO, 2001 

apud GARRAFA; MATOLLI; NASCIMENTO, 2016). Em 1979, Beauchamp e Childress 

publicam o livro Principles of biomedical ethics, acrescentando aos três princípios acima 

citados um quarto, a não maleficência, inaugurado, assim, a bioética principialista ou o 

principialismo em bioética (GARRAFA; MATOLLI; NASCIMENTO, 2016). 

Para Goldim (2006), a bioética reflete sobre todo o ciclo vital do ser humano, sobre 

todos os procedimentos que possam influenciar no processo vital gerando conflitos, estudando 

a moralidade da conduta humana no campo da ciência da vida. Por isso, a sociedade está 

ligada intrinsecamente à bioética, sendo ela argumentação pública, composta e interdisciplinar 

sobre o ajustamento daquilo que se faz que envolvam a vida e o viver, um elemento essencial 

para a sobrevivência humana. 

Ou seja, essa nova abordagem da ética está relacionada à complexidade e à 

possibilidade de abertura para contribuições de diversas disciplinas e discussão mais ampla 

com a sociedade, sendo caracterizada por seus aspectos filosóficos, científicos e 

sociopolíticos, visto que surge em resposta aos avanços tecnológicos, aos avanços dos direitos 

individuais, à influência do multiculturalismo na sociedade e às mudanças na relação médico-

paciente (GOMES, 2006 apud GERBER; ZAGONEL, 2013).  

A bioética clínica, segundo Lorenzo (2011), surge como perspectiva de uma ética 

biomédica que pretendia ultrapassar os limites da deontologia e do paternalismo hipocrático 

tradicional, no que diz respeito às relações interpessoais estabelecidas entre profissionais de 

saúde e seus pacientes, sendo as exigências para a ultrapassagem de tais limites estabelecidas, 

por um lado, pelos conflitos éticos inéditos provocados por novas biotecnologias para os quais 

códigos de conduta e leis não conseguiam acompanhar a rapidez das mudanças, e, por outro 

lado, como consequência das transformações ocorridas nas sociedades ocidentais na segunda 

metade do século XX, a partir das quais os pacientes passaram a exigir maior autonomia nas 

decisões que envolviam intervenções sobre seus corpos. 

Os conflitos éticos mais frequentemente abordados pela bioética clínica [com relação 

ao atendimento hospitalar] envolvem o respeito à recusa de tratamentos pelos pacientes e às 

tomadas de decisão relacionadas ao início e ao fim da vida, sobretudo quando envolvem 

intervenções tecnológicas de ponta (LORENZO, 2011). 

Cabe ressaltar que os preceitos para a realização de pesquisas em seres humanos 

surgem com o Código de Nüremberg, documento originado após os julgamentos, em 1947, de 

vários médicos, considerados culpados por crimes de guerra realizados durante a Segunda 

Guerra Mundial, onde prisioneiros eram utilizados por esses como cobaias. O artigo I do 
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código de Nüremberg define a condição indispensável para a realização de pesquisas com 

seres humanos: o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial 

(KIPPER, 2016). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

3.1 FENOMENOLOGIA E HUSSERL 

 

Fenomenologia é uma palavra de origem grega, fenomeno – aquilo que se mostra; não 

somente aquilo que se aparece ou parece – e logia – deriva da palavra logos, que para os 

gregos tinha muitos significados, como palavra, pensamento –, ou seja, pode-se dizer que a 

fenomenologia é um método de transcendência em um contínuo e progressivo desvelamento 

do ser, do mundo e do ser-no-mundo (FREITAS et al., 2012) ou, como apresenta Peixoto 

(2012, p.2), “fenomenologia é o estudo de todas as essências ou significações de todas as 

realidades, sejam materiais, naturais, ideais e culturais e, por tanto, de todos os fenômenos”. 

Husserl descrevia a fenomenologia como a “ciência das ciências”. Para ele, era a única 

garantia adequada de resultados necessários e certos nas e entre as ciências, tendo a promessa 

da filosofia fenomenológica repousando na alteração radical da consciência, afastando-a de 

qualquer ponto de vista teórico que a ciência pudesse fornecer (DAVIS, 2011).  

Conforme confirma Davis (2012), Husserl (1982) pensava que sua abordagem 

fenomenológica revelava um domínio para a ciência que “mal tinha sido percebido até então”, 

uma nova compreensão do eu; uma compreensão radical da consciência como Consciência 

Intencional, apesar da noção de fenomenológia de intencionalidade esta presente no 

conhecimento desde o neoplatonismo árabe, passando por Santo Tomás e Ockhman, no 

mundo medieval, e na modernidade por Brentano (1838-1917), e posteriormente retomada por 

ele, Husserl (1859-1938), que reconheciam que só tem sentido falar de consciência enquanto 

consciência de algo, isto é, a intencionalidade representa justamente o direcionamento da 

consciência em relação ao objeto, e vice-versa, o modo como tal objeto se apresenta à 

consciência (FREITAS et al., 2012). 

Segundo Davis (2011), a intuição fundamental da fenomenologia é que a consciência 

(noesis – ato de tomar consciência; ato de perceber) é intencional. Sendo assim, ela é sempre 

consciência de algum objeto (Noema – conteúdo relativo ao ato do conhecimento; aquilo que 

é percebido) da consciência. Ou seja, a consciência intencional está sempre direcionada ao seu 

objeto, orientada para ele e conectada com ele. É a relação envolvendo aquele que conhece e a 

coisa a ser conhecida. Husserl, inspirado em Brentano (1838-1917), denomina tal fenômeno 

de “Intencionalidade da Consciência” e constata que essa é a “particularidade intrínseca e 

geral que a consciência tem de ser consciência de qualquer coisa, de trazer, na sua qualidade 

de cogito, o seu cogitatum em si próprio” (HUSSERL, 1931/2001 apud FREITAS et al., 
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2012). 

Embora os fenômenos possuam uma multiplicidade de aspectos, eles aparecem à 

consciência como uma unidade idêntica a ela mesma, tendo “a capacidade de ligar os aspectos 

ou estados vividos a outros por meio da síntese” (SILVA, 2009, p. 45 apud FREITAS et al., 

2012, p. 3) e “qualquer tentativa de encontrar uma possível ‘essência’ (wesenshau) da noção 

de sentido só pode ser alcançada a partir e de dentro do próprio mundo da vida (lebenswelt)” 

(FREITAS et al., 2012, p.3). Pois a fenomenologia quer ouvir as pessoas, olhar o seu entorno, 

visto que o fenômeno é conhecido diretamente, sem intermediários, sendo um objeto de uma 

intuição genuinamente doadora. 

Husserl acreditava que a consciência se dá na atitude natural de uma maneira familiar, 

porém impura e incerta, limitada por suas contingências. Devido a tal fato, nem o eu na 

atitude natural, nem o eu com seus preconceitos teóricos podem ser um entendimento do eu 

capaz de alcançar os fenômenos como eles realmente são, estando esses à mercê da influência 

cultural, da historicidade e temporalidade (DAVIS, 2011). 

Segundo Davis (2011), Husserl toma emprestado um termo dos antigos céticos para 

descrever a suspensão das pré-concepções, o epochē (termo grego que significa “colocar entre 

parênteses”), ou seja, a atitude de não aceitar, nem negar uma conceito ou juízo. Ao realizar a 

epochē, também se reduz o objeto da consciência ao próprio fenômeno bruto, posto a nu, 

processo que Husserl denominou de “Redução Fenomenológica”. A epochē e a redução 

fenomenológica são dois lados da mesma moeda, por isso, realizando a epochē e com 

engajando na redução fenomenológica, é possível voltar a atenção para a própria relação 

intencional, que é o revelar-se do fenômeno (DAVIS, 2011). 

Para revelar o fenômeno tal como ele é, faz-se necessário o ato de suspenção dos 

sistemas de crenças sobre qualquer fenômeno em questão, sem postular novas crenças 

teóricas, pois, como descreveu Husserl, a consciência ingenuamente aceita o mundo na forma 

dada, atitude que denominou de “atitude natural da consciência”. E o verdadeiro Eu revelado 

através da alteração dessa consciência é o ego transcendental, a raiz da consciência 

intencional em relação com seu objeto, nada tendo a ver com a psique, pois apenas o ego 

transcendental, operando em sua plena liberdade, pode suspender a crença nos preconceitos 

teóricos – Redução Transcendental (DAVIS, 2011). 

A Redução é um processo de desconstrução muito importante para estruturar passos 

firmes dentro da metodologia fenomenologia. Através da redução contínua dos dados, há a 

detecção do eidos, a essência do fenômeno. Essa Redução Eidética é possível pela descrição 

contínua do fenômeno de forma a ser encontrado um núcleo central e invariante, o eidos, a 
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essência, que permanecerá além das variações imaginárias. Ou seja, pelas descrições do 

fenômeno surge a variação imaginária, que, por sua vez, possibilita as regiões ontológicas do 

ser, e através dessas é possível estruturar o que Husserl denominou de Intuição das Essências, 

e, a partir daí, atribuir um significado e sentido ao fenômeno. 

O fenômeno se abre em perspectivas, fato pelo qual Husserl o comparava com um 

mosaico multifacetário, nunca se mostrando na totalidade, mas sempre em facetas e 

progressivamente. Cada faceta, perspectiva, desse mosaico é uma região ontológica do ser, 

por isso o ser nessa conjuntura se daria em perspectiva, seria uma percepção perspectival. 

Em suma, o primeiro passo é fazer uma redução transcendental, colocando à parte o 

mundo conhecido, vivenciado, tentando se libertar de preconceitos. Entretanto, deve-se ter em 

mente que, conforme difundido por Merleau-Ponty, é possível se colocar à parte, ser 

imparcial, mas nunca ausente. Essa redução objetiva a neutralidade do pesquisador para ser 

possível a escuta sem preconceitos, pois o preconceito faz a escuta da fala do entrevistado ser 

a percepção influenciado do entrevistador e não o seu real relato. 

Após a redução transcendental, os dados são coletados e realiza-se a descrição dos 

fenômenos de todo o material. Essa descrição, na realidade, é uma sucessão de descrições 

consecutivas desses dados, com o objetivo de que, em um determinado momento, mesmo os 

fenômenos sendo diferentes, surja a igualdade da ideia central. Esse processo denomina-se 

redução eidética, em que é possível a intuição de uma ideia, originando a dita variação 

imaginária. 

A partir da variação imaginária, é possível organizar as regiões ontológicas do Ser. 

Para uma melhor explicação dessa etapa, pode-se recorrer à analogia de comparar o fenômeno 

a um grande mosaico multifacetado, onde a paisagem final (fenômeno) é formada pela junção 

de várias peças distintas, as categorias, os conceitos, que são denominadas de Regiões 

Ontológicas. Partindo das regiões ontológicas, é intuído (Intuição das Essências) e atribuído 

significados a essas. 

A última etapa é caracterizada por reduções consecutivas dos dados agrupados nas 

categorias, sendo realizadas descrições e análise desses dados reduzidos com o objetivo da 

detecção da essência comum do fenômeno, ou seja, um Núcleo Invariante, que é denominado 

de eidos e permanece invariável ao longo de todas as variações imaginárias. 
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Figura 2 – Caminho da pesquisa fenomenológica 

  
Fonte: SIMÕES, Renata Daniele de Oliveira Lourenço, 2016. 

 

3.2 FENOMENOLOGIA E MERLEAU-PONTY 

 

É ao pensamento de Husserl que Merleau-Ponty retorna ao longo de toda a sua 

carreira, sempre se apropriando do projeto fenomenológico de Husserl de maneira crítica e 

criativa (DAVIS, 2011). Julga que a aquisição mais importante da fenomenologia foi, sem 

dúvida, ter unido o extremo subjetivismo ao extremo objetivismo em sua noção do mundo e 

da racionalidade, sendo a racionalidade exatamente proporcional às experiências nas quais ela 

se revela (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Para Merleau-Ponty (2011, p.1), “a fenomenologia é o estudo das essências, e todos os 

problemas, segundo ela, resumem-se em definir essências: a essência da percepção, a essência 

da consciência, por exemplo”. Esclarece “que a fenomenologia busca as essências na 

existência, visto que o mundo está sempre aí, antes da reflexão. Não se pode pensar a essência 

desvinculada do mundo” (ANDRADE; HOLANDA, 2010, p. 263). 

Segundo Merleau-Ponty (2011), para a fenomenologia todos os problemas resumem-

se em definir essências, tais como a essência da percepção, a essência da consciência, fato 

pelo qual a fenomenologia é o estudo das essências, sendo uma filosofia que repõe as 

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

maneira senão a partir de sua “facticidade”. Ou seja, tenta descrever de forma direta nossa 

experiência tal como ela é. Entretanto, o mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o 

sentido que transparece na intersecção das experiências, e na intersecção das experiências do 
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pesquisador com aquelas do outro, pela engrenagem de umas nas outras. O mundo 

fenomenológico é, portanto, inseparável da subjetividade e da intersubjetividade que formam 

sua unidade pela retomada das experiências passadas nas experiências presentes, da 

experiência do outro na do pesquisador (MERLEAU-PONTY, 1945/1999 apud FREITAS et 

al., 2012). 

Tudo aquilo que se sabe do mundo, mesmo por ciência, sabe-se a partir de uma visão 

particular, própria, ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não 

poderiam dizer nada. Por isso, o que é considerado real deve ser descrito, não construído ou 

constituído. Isso quer dizer que não se pode assimilar a percepção às sínteses que são da 

ordem do juízo, dos atos ou da predicação, o real como um tecido sólido, que não espera 

nossos juízos para anexar a si os fenômenos mais aberrantes, nem para rejeitar nossas 

imaginações mais verossímeis (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Na fenomenologia, existe racionalidade, ou seja, as perspectivas se confrontam, as 

percepções se confirmam e um sentido aparece, pois “é no curso de uma história sedimentada 

que se dá uma ‘gênese de sentido’ (Sinngenesis)’” (MERLEAU-PONTY, 1951/1973, p. 50 

apud FREITAS et al., 2012, p. 3). 

 

3.2.1 Fenomenologia da percepção 

 

Para a fenomenologia, a percepção é constituída da fusão sujeito/mundo, uma vivência 

verdadeira de uma experiência simultaneamente imediata e anterior a uma reflexão, num 

hipotético e espontâneo acordo sujeito e mundo, em que sempre a percepção é sobre algo, e 

nesse ato tem-se não só o sujeito, mas também um objeto para ele (FREITAS, 2012). Ou seja, 

nenhuma análise da percepção pode ignorar a percepção como fenômeno original, sob o risco 

de ignorar a si mesma enquanto análise (MERLEAU-PONTY, 2011), visto que a percepção é 

a configuração e a organização de todos os elementos que a mente integrou nas experiências 

passadas, ligando-as e unificando-as, escolhendo-as por meio dos fatores de significação da 

linguagem e da cultura de cada um (FREITAS, 2012). 

O modelo da psicologia clássica considera que a passagem do sentido/sensação para o 

sentido/percepção é realizada pela capacidade intelectual do sujeito do conhecimento que 

organiza e dá sentido às sensações. Entretanto, a fenomenologia traz a superação da dicotomia 

na concepção do mundo sensível, visto que sustenta que não se pode estabelecer diferenças 

entre sensação e percepção, pois nunca se tem sensações em partes ou de modo pontual. 

Dessa forma, é impossível identificar sensações separadas de sua qualidade que, 
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posteriormente, a mente uniria e organizaria como percepção de um objeto único (FREITAS, 

2012). Como cita Chauí (2003 apud FREITAS, 2012, p. 4), “nós sentimos e percebemos as 

formas como totalidades estruturadas e dotadas de significação e sentido”. 

A obra Fenomenologia da Percepção traz a percepção existencial, vivencial como 

algo diferente da percepção visual, pois o visível é o que se apreende com os olhos, e o 

sensível é o que se apreende com os sentidos. Ou seja, a percepção a ser abordada é como um 

indivíduo percebe a vida, o mundo, a existência, a partir do que ela é, do seu entorno social, 

de sua história e historicidade. Fato que por si justifica a escolha do filósofo, visto que se 

buscará trabalhar com a percepção dos participantes a partir desse foco. 

Gestalttheone (citado em MERLEAU-PONTY, 2011, p. 24) afirma que uma figura 

sobre um fundo é o dado sensível mais simples que podemos obter, não sendo um caráter 

contingente da percepção de fato, que nos deixaria livres, em uma análise ideal, para 

introduzir a noção de impressão, mas trata-se da própria definição do fenômeno perceptivo, 

daquilo sem o que um fenômeno não pode ser chamado de percepção. 

O “algo” perceptivo está sempre no meio de outra coisa; ele sempre faz parte de um 

“campo”, pois uma superfície verdadeiramente homogênea, não oferecendo nada para se 

perceber, não pode ser dada a nenhuma percepção. A pura impressão não é reconhecida como 

um momento da percepção. Construímos a percepção com o que é percebido, entretanto, 

como o próprio percebido só é evidentemente acessível através da percepção, não 

compreendemos finalmente nem um nem outro (MERLEAU-PONTY, 2011). 

A percepção, no ponto de vista de Merleau-Ponty (2011, p. 6), “não é uma ciência do 

mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de posição deliberada; ela é o fundo sobre o 

qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta por eles”. Buscar a essência da percepção é 

declarar que a percepção é presumidamente não verdadeira, mas definida como acesso à 

verdade. A evidência da percepção não é o pensamento adequado ou a evidência apodítica. 

Merleau-Ponty (2011) explica que, para compreender a percepção, a noção de 

sensação é fundamental, pois a sensação não é nem um estado, nem uma qualidade, nem a 

consciência de um estado ou de uma qualidade, como Estudos de Psicologia definiu o 

empirismo e o intelectualismo. As sensações são compreendidas em movimento: “A cor, 

antes de ser vista, anuncia-se então pela experiência de certa atitude de corpo que só convém a 

ela e com determinada precisão” (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Segundo Merleau-Ponty,  

 
a fenomenologia consiste, em suma, numa lógica do conteúdo: a organização lógica 

dos fatos não provém de uma forma que lhes seria superposta, mas é o conteúdo 
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mesmo desses fatos que é suposto ordenar-se espontaneamente de maneira a tornar-

se pensável. Uma fenomenologia é a vontade dupla de coligir todas as experiências 

concretas do homem e não somente suas experiências de conhecimento, como ainda 

suas experiências de vida de civilização, tais como se apresentam na história, e de 

encontrar, ao mesmo tempo, neste decorrer dos fatos, uma ordem espontânea, um 

sentido, uma verdade intrínseca, uma orientação tal que o desenvolver-se dos 

acontecimentos não apareça como simples sucessão (MERLEAU-PONTY, 1973, p. 

25-26 apud OLIVEIRA; CUNHA, 2008, p. 2). 

 

Qualquer ato perceptivo tem dois elementos estruturais, a imanência e a 

transcendência, de modo que, sempre, objeto percebido é também conhecido ao sujeito que o 

percebe (imanência) (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Quando, em fenomenologia, há referência a corpo, não é referência apenas à matéria 

(Körper), mas ao corpo animado (Leib), pois o corpo sintetiza a ambiguidade 

(imanência/transcendência) do ser no mundo, e, segundo Merleau-Ponty (2011, p. 207-208), 

“eu não estou diante de meu corpo, estou em meu corpo, ou antes, sou meu corpo”. Por isso, a 

imanência e a transcendência são dois elementos estruturais de qualquer ato perceptivo. Dessa 

forma, o corpo também é um ponto de vista sobre o mundo, o mediador entre a consciência e 

o mundo, sendo o corpo próprio, simultaneamente, o sujeito da sensação, da percepção, do 

sentimento e do pensamento (FREITAS, 2012). 

Com relação aos sentimentos, Merleau-Ponty (2011) diz que esses constituem uma 

linguagem, pois as formas de expressão dos sentimentos não são naturalmente dadas, são 

variadas e passam necessariamente pelo corpo. Do mesmo modo, afirma que o sentido, 

enquanto pensamento, não se realiza separado do sentido/sentimento, pois o sujeito pensante 

está ele próprio numa espécie de ignorância de seus pensamentos enquanto não os formulou 

ainda para si, ou não os disse ou não os escreveu, assim como não se pode separar o sujeito 

pensante do sujeito “sentinte”, visto que esse também está numa espécie de ignorância ou 

inoperância de seus sentimentos, enquanto não os expressar, expressão esta que pode ocorrer 

através da fala. 

O corpo é forma de expressão, pleno de intencionalidade e poder de significação. Cada 

movimento, gesto produzido é também pleno de sentidos, e o sentido dos gestos não é apenas 

dado, mas, sobretudo, compreendido. Segundo Merleau-Ponty (1945/2011), os sentidos e, de 

forma geral, o corpo próprio apresentam o mistério de um conjunto que, sem abandonar sua 

ecceidade (aquilo que faz com que uma essência se individualize e esteja presente no mundo) 

e sua particularidade, emite, para além de si mesmo, significações capazes de fornecer sua 

armação a toda uma série de pensamentos e de experiências.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Tratou-se de uma pesquisa descritivo-exploratória, com abordagem qualitativa e 

fundamentada na fenomenologia de Merleau-Ponty, visto que o fenômeno só pode ser 

desvelado através da compreensão da percepção dos formandos de enfermagem frente à sua 

formação quanto à temática da ortotanásia. Ou seja, com a fenomenologia, buscou-se 

desentranhar o fenômeno, pô-lo a descoberto além da aparência, pois o método 

fenomenológico não se limita a uma descrição passiva, mas simultaneamente é uma tarefa de 

interpretação, expondo os sentimentos menos aparentes, sendo isso o que o fenômeno tem de 

mais fundamental (MASINI, 1989 apud OLIVEIRA; CUNHA 2008). 

Através da abordagem qualitativa, buscou-se compreender o problema da perspectiva 

dos indivíduos que o vivencia e, como assinala Holanda (2002 apud ANDRADE; 

HOLANDA, 2010), a pesquisa qualitativa preenche o espaço da interlocução com o humano, 

o espaço de reconstrução de uma ideia mais abrangente do que é empírico, possibilitando a 

expressão da tendência humana de formar percepções. 

 

4.2 CENÁRIO 

 

O cenário da pesquisa foi a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC), da Universidade Federal Fluminense (UFF), junto ao Curso de Graduação em 

Enfermagem. A escolha desse cenário se deu devido ao fato de: 

a) estar cursando o mestrado profissionalizante nessa instituição; 

b) por ter realizado minha graduação nessa universidade, fato o qual me possibilitou 

vivenciar a metodologia e temáticas abordadas pela grade curricular daquela época; 

c) ter a possibilidade de contribuir de alguma forma para as novas gerações de 

enfermeiros, sobre a temática de ortotanásia. 

Antes de receber o nome de Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, em 1965, a 

EEAAC recebeu os nomes de Escola de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, em 1944, 

e Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em 1960. 

A escola foi inaugurada em 18 de outubro de 1944, tendo sua primeira turma formada 

em 31 de março de 1948. A partir de sua federalização e com a incorporação do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, em 1969, essa passa a funcionar no 4º andar do referido 
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hospital, intercambiando espaço físico com o Centro de Recuperação, e permanecendo no 

local até 1990, quando foi instalada em sua atual sede, localizada na Rua Doutor Celestino, 

onde se localiza até hoje. 

Para a utilização da EEAAC, foi solicitada autorização à direção da instituição, sendo 

essa conferida por escrito (ANEXO A), previamente à emissão do projeto à comissão de ética. 

 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Na perspectiva de encontrar sujeitos significativos para este estudo, foram convidados 

a participar da pesquisa os indivíduos que se encontravam cursando, no momento da 

entrevista, o último ano da graduação, ou seja, os sujeitos matriculados no 8º ou 9º período do 

curso de enfermagem. Foi realizada uma apresentação clara, objetiva e suscita do estudo em 

desenvolvido, assim como objetivos. 

Foram estabelecidos como critérios de inclusão: 

a) estar cursando o último ano da graduação em enfermagem, pois compreende-se que 

nesse período tais estudantes já tenham cursado a maior parte das disciplinas 

curriculares do curso, tendo uma maior carga horária de campo prático; 

b) obrigatoriamente ter tido contato, no campo prático, com pacientes com prognóstico 

de tratamento fora das possibilidades terapêuticas atuais e/ou em cuidados 

paliativos, visto que tais situações podem elevar a chance de os sujeitos da pesquisa 

terem tido um contato prévio com o termo e/ou a prática de ortotanásia. 

Os critérios de exclusão foram: 

a) o aluno que por qualquer razão, mesmo no último ano de graduação, não tenha tido 

contato, no campo prático, com pacientes com prognóstico de tratamento fora das 

possibilidades terapêuticas atuais e/ou em cuidados paliativos; 

b) não assinar o Termo de Consentimento Livre-Esclarecido (APÊNDICE A). 

Os sujeitos foram convidados no próprio cenário e através de contato por e-mail, 

sendo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido lido explicado e assinado pelos sujeitos 

que concordaram em participar da pesquisa previamente à entrevista. Foi ressaltado que, a 

qualquer momento da pesquisa, os sujeitos poderiam desistir de sua participação no estudo e 

suas informações seriam deletadas imediatamente sem qualquer prejuízo acadêmico ou 

pessoal a esses. 

Para garantir o anonimato dos sujeitos da pesquisa, esses foram identificados com a 

letra “A”, seguida de números arábicos de acordo com o período, “8” para os sujeitos do 
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oitavo período e “9” para os sujeitos do nono período, e a ordem em que se realizaram as 

entrevistas, a partir do numeral 1. 

Houve a participação de 24 indivíduos, sendo que, após a realização das entrevistas, 

constatou-se que um não preenchia os critérios de inclusão. Sendo assim, o grupo participante 

da pesquisa constituiu-se de 23 indivíduos, sendo oito indivíduos (34,8%) do 8º período e 15 

indivíduos (62,2%) do 9º período. 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense conforme o Parecer nº 1.850.413, de 5 de dezembro de 

2016, atendendo os preceitos éticos de pesquisa com seres humanos da Resolução 466/12 e, 

previamente à coleta de dados, foi apresentado para ciência e assinatura dos colaboradores, o 

Termo de Consentimento Livre-Esclarecido, contendo informações sobre a pesquisa, as 

pesquisadoras, objetivos da pesquisa e a garantia do direito de desistência de participar da 

pesquisa em qualquer momento de sua realização, sem qualquer prejuízo acadêmico ou 

pessoal a esses possíveis desistentes. 

Os benefícios do estudo abrangem a área acadêmica e profissional, visto que 

possibilitará uma discussão sobre a temática não só no campo acadêmico, mas também nos 

campos práticos que os sujeitos da pesquisa circulam e, futuramente, nas Unidades onde 

exercerão sua profissão, havendo contribuições junto a toda equipe multiprofissional de saúde 

e a sociedade, uma vez que tal prática não é apenas um ato legal, lógico e dicotomizado, pois 

junto ao ato há o Ser e, no entorno desse Ser, todos aqueles que vivenciam sua finitude e 

como essa se dá. 

Outro benefício acadêmico a citar é a possibilidade da produção de um instrumento 

pedagógico que vise articular os conhecimentos teóricos e práticos, tendo como fonte 

prioritária de dados a percepção dos formandos em enfermagem acerca da temática 

ortotanásia e seu preparo a respeito dela, tendo como perspectiva a contribuição para a 

formação de uma enfermagem mais humanizada e integral em todas as fases de vida do 

indivíduo, sendo a morte como uma dessas fases. 

 

4.5 COLETA DE DADOS 

 

Foram realizadas entrevistas fenomenológicas, que, segundo Dale (1996 apud 
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RANIERI; BARREIRA, 2010), têm início a partir de uma questão norteadora e disparadora 

da entrevista que guiará o processo de coleta dos dados, estando estritamente implicada com o 

objetivo da pesquisa. É desenvolvida como um encontro, singularmente estabelecido entre o 

sujeito pesquisador e cada sujeito pesquisado. 

As entrevistas foram realizadas em dezembro de 2016, sendo norteadas por um roteiro 

de entrevistas (APÊNDICE B) com perguntas abertas. Além das perguntas estipuladas 

previamente, ocorreram perguntas correlacionadas a possíveis conhecimentos prévios sobre 

ortotanásia e a diferenciação dessa com relação à eutanásia e distanásia, na busca por 

encorajar os entrevistados a refletir sobre sua experiência e detalhá-la o máximo possível, 

assim como evidenciar o fenômeno, o qual pode se evidenciar justamente porque a pergunta o 

solicita (RANIERI; BARREIRA, 2010). 

As entrevistas foram norteadas pelas seguintes perguntas de cunho subjetivo: Qual a 

sua percepção quanto à sua formação acadêmica diante da temática ortotanásia para vivenciá-

la em sua vida profissional? Qual a sua percepção quanto à prática da ortotanásia e o 

significado que você atribui a ela? Qual o tipo de material didático que você sugeriria ser 

construído para norteamento sobre a temática da ortotanásia? No decorrer da entrevista 

também foi questionado se o entrevistado sabia o que era a ortotanásia, tendo por finalidade 

detectar qual o conhecimento prévio que poderia existir quanto a temática e,  

consequentemente, se havia alguma base que respalda-se as informações fornecidas durante a 

entrevista. 

As entrevistas foram gravadas na íntegra, com o intuito de registrar as falas dos 

sujeitos por completo, possibilitando uma melhor interação e não interrompendo a expressão 

dos relatos. Além de possibilitar uma maior atenção do entrevistador ao sujeito da pesquisa, 

sendo observadas possíveis emoções, linguagens não verbais, como postura, gestos, 

expressões, ritmo e entonação da voz. Foi empregada ainda a observação de campo como 

subsídio para uma possível compreensão da percepção dos sujeitos quanto sua formação com 

relação à temática. 

Inicialmente, objetivava-se entrevistar o quantitativo mais próximo da totalidade de 

sujeitos constituintes de cada período, entretanto a coleta de dados ocorreu nos dias finais do 

segundo semestre de 2016, concomitante com as apresentações dos Trabalhos de Conclusão 

de Curso e sem a ocorrência de aulas coletivas. Perante tal fato e, principalmente, devido à 

repetição de conteúdos nos relatos dos sujeitos, com saturação dos dados, essa etapa de 

entrevistas foi encerrada. 

As entrevistas foram transcritas integralmente, respeitando-se as construções das 
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frases, os erros gramaticais percebidos e as pausas ocorridas durante a fala, para melhor 

representação e análise dos dados. Juntamente com os relatos transcritos, foram realizadas 

observações e reflexões da pesquisadora obtidas durante a coleta dos dados, diante de relatos 

dos sujeitos com relação aos questionamentos e suas possíveis vivencias. 

Tais transcrições foram encaminhadas para os respectivos sujeitos através de e-mail 

para ciência e possíveis manifestações, entretanto houve retorno apenas de um, sem 

acréscimos de dados. 

 

4.6 TRATAMETO DOS DADOS 

 

O tratamento dos dados ocorreu através da proposta metodológica de Amedeo Giorgi, 

pois, segundo Andrade e Holanda (2010, p. 266-267), “a proposta de Giorgi (1985) lida com 

as descrições de depoimentos, relatos ou entrevistas sobre experiências vividas em relação a 

um determinado fenômeno” e consiste em quatro passos que lidam com as descrições de 

depoimentos, relatos ou entrevistas sobre experiências vividas em relação a um determinado 

fenômeno.  

 

Figura 3 – Metodologia de Giorgi 

 

Fonte: SIMÕES, Renata Daniele de Oliveira Lourenço, 2016. 

 

Tais passos consistem em: 

a) sentido do todo: corresponde à leitura de toda a descrição a fim de alcançar o 

sentido geral do todo; 

b) discriminação de unidades: foca o fenômeno que é pesquisado e, após ter sido 

apreendido o sentido do todo, faz-se a releitura do texto quantas vezes forem 

necessárias; 

c) transformação das expressões cotidianas do sujeito em linguagem psicológica com 

4º Passo 
Síntese das 
Unidades

Transformação 
das Unidades 

em Declaração 
concistente de 
significação 

psicológica dos 
fenômenos

3º Passo

Transformação das 
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Significado em 
Expressão de 

caráter psicológico
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Discriminação de 

Unidades

Nova leitura com 
foco no fenômeno 

estudado e 
agrupamento de 

dados em Unidades 
de sentido comum

1º Passo 
Sentido do Todo

Leitura até se 
alcançar o Sentido 

como um todo
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ênfase no fenômeno que está sendo investigado: é a transformação da linguagem do 

dia a dia do sujeito em linguagem psicológica apropriada, com ênfase no fenômeno 

em estudo;  

d) síntese das unidades: significativas transformadas em uma declaração consistente da 

estrutura do aprendizado. 

Em posse dos relatos transcritos e das observações de campo, foi realizada a análise 

compreensiva e interpretativa dos significados emergidos dos discursos e das observações de 

campo, possibilitando a construção das categorias de análise, que se constituem na estrutura 

situada do fenômeno (essência). 

A interpretação dos dados obtidos foi desvelada e fundamentada de acordo com 

Fenomenologia da Percepção de Maurice Merleau–Ponty e estruturou-se a articulação de tais 

dados para a construção de categorias de conhecimento amplas a serem discutidas. 

As contribuições dos sujeitos da pesquisa foram utilizadas como norteadoras para a 

confecção de materiais didáticos a ser apresentados à Direção da EEAAC para possível 

implantação junto aos acadêmicos da instituição, de forma transversal, assim como para a 

divulgação da temática em outras instituições de ensino e prática profissional. 

Cabe ressaltar que tais dados servirão como norteadores e base para a confecção futura 

de uma Home Page.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com relação à caracterização social dos sujeitos da pesquisa, dos 23 sujeitos, oito 

(34,8%) entrevistados eram do 8º período, sendo sete (30,4%) do sexo feminino e apenas um 

(4,3%) do sexo masculino. Dentre esses, dois indivíduos (8,7%) encontram-se na faixa etária 

de 20-22 anos, quatro (17,4%) na de 23-25 anos e dois (8,7%) na de 26-28 anos. 

Os 15 entrevistados (65,2%) restantes eram do 9º período, 13 (56,5%) do sexo 

feminino e dois (8,7%) do sexo masculino. Com relação à faixa etária desses, seis (26%) 

encontravam-se entre 20-22 anos, nove (39,1%) entre 23-25 anos, não havendo entrevistados 

com idade superior a essas nesse grupo. 

Sendo assim, da amostra total de 23 entrevistados, 20 (88,5%) eram do sexo feminino 

e apenas três (11,5%) eram do sexo masculino. Segundo Rates e Pessalacia (2010), a 

preponderância do sexo feminino reforça duas tendências já constatadas em literatura, a 

relação histórica construída entre a mulher e o cuidar e a relação socialmente construída entre 

a mulher e sua escolha pelo curso de enfermagem. 

Compreendendo a necessidade de averiguar se os entrevistados tinham alguma 

familiaridade com a temática de ortotanásia, independente de onde essa foi conseguida, no 

decorrer das entrevistas, foi indagado se o sujeito sabia o que era ortotanásia, visto que a base 

de conhecimento desses pode influenciar suas respostas ao questionamento a ser aplicado. 

Dos 23 entrevistados, 10 (43,5%) disseram saber o que é ortotanásia, sendo quatro 

(17,4%) do oitavo período e seis (26%) do nono período, entretanto, apenas oito (34,8%) 

deram algum tipo de definição coerente e, dentre essas, apenas três (13%) foram expressas de 

maneira clara e objetiva, demonstrando a existência prévia de uma instrução quanto ao tema. 

E um entrevistado, apesar de informar saber o que era ortotanásia, no momento de defini-la 

realizou a definição da prática de eutanásia. Perante tais respostas, foi explicada a prática de 

ortotanásia, assim como a da eutanásia e da distanásia, para demonstrar as diferenças entre 

essas. Cabe ressaltar que um dos entrevistados (4,3%), além de definir corretamente 

ortotanásia, também definiu, de forma correta, as práticas de eutanásia e distanásia durante 

sua resposta. 

  

Quadro 4 – Categorização dos sujeitos da pesquisa 

 8º Período 9º Período 

Sexo masculino 1 2 

Sexo feminino 7 13 

20 – 22 anos 2 6 
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23 – 25 anos 4 9 

26 – 28 anos 2 0 

Declararam conhecimento prévio sobre ortotanásia 4 7 

Declararam não ter conhecimento prévio sobre 

ortotanásia 
4 6 

Não houve relato sobre conhecimento prévio sobre 

ortotanásia 
0 2 

Fonte: SIMÔES, Renata Daniele de Oliveira Lourenço, 2016. 

 

A partir da coleta e análise dos dados, a essência do fenômeno em questão desvelou-se 

e permitiu a categorização de tais dados em categorias de conhecimento conforme proscrito. 

 

5.1 MINHA FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Essa categoria desvela a percepção dos sujeitos referentes à sua formação acadêmica 

quanto à temática de ortotanásia, entretanto, durante os relatos, ainda que a pergunta 

norteadora apresentasse o termo “percepção” em sua formulação, poucos foram os sujeitos 

que o utilizaram durante a sua resposta (21,7%).  

 
Não, preparado não. Tanto é que tenho uma vaga lembrança de ter sido falado lá no 

inicio da graduação e é a percepção que eu venho carregando até hoje, mas 

preparado assim para falar o que é não (A8.9). 

 

Olha, percepção quanto à formação acadêmica é que é uma formação acadêmica 

deficiente porque... de primeiro momento eu nem lembrava do que era ortotanásia, 

então a percepção quanto a formação é que é uma formação deficiente em relação a 

qualquer assunto relacionado a morte [...] (A9.2). 

 

Segundo o dicionário on-line de português, perceber significa, entre outras coisas, 

compreender, notar através dos sentidos, entender, depreender o significado de algo através da 

inteligência, constatar através da intuição, da sagacidade ou da perspicácia, ou seja, perceber 

algo conota não somente o que lhe foi apresentado como teoria ou vivência, mas como cada 

indivíduo absorve e processa tais informações, visto que essas normalmente tendem a sofre 

influência de sua formação pregressa. 

Para Merleau-Ponty (2011), toda percepção é uma comunicação ou uma comunhão, a 

retomada ou o acabamento, pelo indivíduo, de uma comunhão alheia ou, inversamente, a 

realização no exterior, de nossas potências perceptivas e como um acasalamento de nosso 

corpo com as coisas. 

A expressão mais utilizada foi “eu acho”: 

 

Eu acho que na graduação essa parte é muito pouco abordada e a gente precisava ter 
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mais conteúdo sobre isso. Porque a gente chega na prática despreparado para isso 

[...] eu acho que seria interessante essa temática ser mais abordada durante a 

graduação (A9.10). 

 

A utilização do verbo achar pode ser apenas um vício de linguagem, mas transmite 

uma sensação de insegurança por parte dos entrevistados. Como se aplicando tal verbo 

pudessem construir uma zona de conforto para apresentarem sua opinião sem a necessidade 

de realizar uma afirmativa direta. Ou seja, buscam não se comprometer com uma verdade 

efetiva, pois, mesmo considerando o que diz verdade, provavelmente não têm a certeza de que 

essa verdade é inteiramente correta, talvez pelo fato de considerar que esse conhecimento está 

além dele. Entretanto, Merleau-Ponty (2011) diz que todo saber instala-se nos horizontes 

abertos pela percepção e que a reflexão deve iluminar o irrefletido ao qual ela sucede e 

mostrar sua possibilidade para poder compreender-se a si mesma enquanto começo. 

A falta de segurança em afirmarem seu ponto de vista pode provir do fato de esses 

indivíduos perceberem uma deficiência em sua formação acadêmica no que se diz respeito à 

temática de ortotanásia, o que revela a necessidade de uma maior abrangência da temática 

durante a graduação. 

 
Minha percepção sobre a minha formação é que ela é debilitada quanto essa 

temática. Se a gente trata em uma ou duas matérias de forma bem coadjuvante já é 

muito, sabe (A9.3). 

 

Olha, percepção quanto à formação acadêmica é que é uma formação acadêmica 

deficiente porque... de primeiro momento eu nem lembrava do que era ortotanásia, 

então a percepção quanto a formação é que é uma formação deficiente em relação a 

qualquer assunto relacionado a morte [...] (A9.2). 

 

Então eu encontro dificuldade total de falar sobre isso, justamente por a gente não 

discutir isso na faculdade direito, assim da forma que deveria ser discutida, acredito 

eu que é uma situação que a gente pode passar, né? (A9.11) 

 

A temática ortotanásia nem sempre é discutida amplamente por meio da grade 

curricular na graduação e nem sempre é observada durante a prática assistencial nos 

ambientes hospitalares (MAIA; SANTOS; RIBEIRO, 2015), como fica evidenciado na fala: 

 
Eu consigo perceber que a gente lida com a situação [ortotanásia], mas não é aquela 

coisa que te chama atenção, olha isso aqui que você está fazendo hoje, ou isso aqui 

que você fez hoje é uma ortotanásia; lembra que vocês viram o conceito lá na 

aula...? Não tem o link (A8.8). 

 

Apenas dois sujeitos expressaram alguma percepção positiva quanto à base fornecida 

durante a graduação com relação à temática, entretanto, durante os discursos, observou-se, na 

fala, insegurança quanto tal formação para vivenciar a prática. 
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Então para mim a disciplina, a matéria quando foi dada serviu bastante naquele 

momento, me deu um subsidio muito grande. Então, quanto a formação acadêmica 

hoje eu não sei se, como já passou algum tempo, e eu só vi uma vez na faculdade 

[...] (A8.4). 

 

Sim, adquiri conhecimento nessa temática, mas te confesso que muito rápido, muito 

pouco. A gente teve em uma disciplina, se não me engano de fundamentos, aula de 

morte morrida, que falava de eutanásia, ortotanásia, varias “nasias”, mas eu não me 

lembro exatamente qual (A9.13). 

 

Tal contradição pode ter florido, pois, quando há expressão, quando se fala, se é 

mostrado o pensamento, uma vez que o orador não pensa antes de falar, nem mesmo enquanto 

fala; sua fala é o seu pensamento (MERLEAU-PONTY, 2011). 

O conhecimento obtido por um indivíduo pode provir do meio acadêmico ou de 

vivências, visto que tais sujeitos estão inseridos no Mundo, em um contexto sócio-histórico 

que tende a propagar a cultura de negação a morte e são influenciados pelos aspectos teóricos 

e técnicos decorrentes de sua formação profissional, os quais deveriam contribuir para uma 

formação ética e humanizada do cuidar (LIMA; BUYS, 2008 apud SANTOS; MENEZES; 

GRADVOHL, 2015), humanização essa citada em algumas falas: 

 
Eu acho que mais importante que prorrogar a vida é qualidade de vida e qualidade 

de morte e prolongar muito acaba gerando muito sofrimento no doente. E as vezes 

não tem jeito mesmo, então é importante deixar o mais natural possível, para se ter 

uma morte digna, talvez junto da família, de forma que o processo seja o menos 

doloroso, menos doloroso possível (A9.10). 

 

Eu acho mais humano porque é o tempo que a pessoa que morrer, né, tranquilamente 

digamos assim, sem todos aqueles procedimentos invasivos, então eu acho questão 

de respeito com o próprio ser humano e a escolha dele. (A8.4) 

 

Há relatos que demostram a influência da formação curativista, dos preceitos da ética 

deontológica da profissão de enfermagem, assim como da moralidade religiosa que desde os 

tempos antigos fundamenta que virtude é cumprir o que é ordenado pela lei divina. 

 
Eu acho que a gente deixa de fazer a nossa função, porque se a gente está ali para 

ajudar o paciente, independente do que acredite ou não, quando você deixa de dar 

assistência no momento que ele precisa, que ele entra em parada ou que ele entre em 

depressão respiratória, seja qual for o procedimento, você deixa de está auxiliando 

[...] eu acho que você deixa de fazer o seu trabalho (A8.5). 

 

Então, eu sempre penso muito pelo sentido religioso, eu tenho aquela concepção que 

é Deus quem da à vida e é Deus quem tira à vida, então eu acho que não compete a 

nós... (A9.6). 

 

Tais influências são justificadas, pois “o mundo é inseparável do sujeito, mas de um 

sujeito que não é senão projeto do mundo, e o sujeito é inseparável do mundo, mas de um 
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mundo que ele mesmo projeta” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 576), ou seja, cada sociedade, 

cada indivíduo, tem seus preceitos éticos e morais, que vão variar conforme sua formação 

histórica e cultural.  

Apesar de a grande maioria dos relatos obtidos referir uma formação acadêmica 

deficiente com relação à temática da ortotanásia, ao analisar os discursos coletados observa-se 

que, no decorrer da entrevista, os sujeitos demonstram “compreender” a premissa-chave da 

prática de ortotanásia, que é o morrer com dignidade, uma morte em paz, cercada de amor e 

ternura, sem abreviação de vida ou prolongamento artificial dessa (BISAGNO; QUINTANA; 

CAMARGO, 2010). 

 
Eu acredito que a partir do momento que o próprio paciente, estando lúcido, faz essa 

escolha, é, ele tem total direito de seguir. Se ele deixa um documento registrado que 

ele gostaria que fosse assim, ele tem total direito de seguir e eu não vejo problema 

nenhum nisso, se é vontade dele e isso pode fazer com que ele tenha menos 

sofrimento, então eu acredito que não tenha nenhum problema (A8.2). 

 

Se esta na vontade dele eu acho que a minha postura profissional seria respeita-la 

[...[ Na minha opinião, eu acho que é um ato de amor, de carinho, pelo desejo da 

pessoa. Acho que uma forma de respeito pela vontade dela (A9.13). 

 

Um termo bom... uma morte natural. Uma coisa que você não vai sofrer há mais do 

que esperaria (...] você foi tido com alguns paliativos para poder te dar um pouco de 

conforto, mas mesmo assim não se alonga demais então eu acho que seria a morte 

ideal assim (A9.15). 

 

Segundo Diniz (2007 apud LIMA, 2015), a boa morte seria aquela resultante de uma 

combinação de princípios morais, religiosos e terapêuticos, pois não basta uma boa medicina 

para garantir a boa morte. É preciso um cuidado respeitoso com as crenças e valores que 

definem o sentido da vida e da existência de cada indivíduo, garantindo, assim, uma 

experiência de boa morte para a pessoa doente, pois a morte digna será aquela pautada não só 

pelo máximo de cuidados, mediante os cuidados paliativos, mas também aquela na qual há o 

respeito a tais crenças e valores. Conforme Silva et al. (2013, p. 4991), “não se deve ignorar 

as questões transversais da finitude, ou quebrar o elo de ética, dignidade e respeito com o 

paciente que morre ou com o seu corpo até mesmo após a morte”. 

O termo cuidados paliativos está muito associado à prática de ortotanásia, sendo citada 

por quatro (17,4%) dos entrevistados, havendo uma associação entre a prática de ortotanásia e 

o cuidado paliativo. 

 
O cuidado paliativo, estes tipos de coisas as vezes é visto como se fosse um fracasso 

seu, sabe? Porque não ter mais o que fazer. Mas não é. Não é um fracasso. É você 

proporcionar mais conforto, é você... eu acho que tudo isso é muito importante 

(A9.4). 
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Não é deixar de lado, mas cuidar com que ele tenha isso, seja mais tranquila, que 

seja aliviar sua dor, que ele morra tranquilo. A gente aqui, eu acho, que falava muito 

de cuidado paliativo (A9.7). 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2004), o cuidado paliativo é uma 

abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam 

doenças que ameacem a continuidade da vida, por meio da prevenção e do alívio do 

sofrimento, requerendo identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros 

problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. 

 

5.2 CUIDADO COM A MORTE, NÃO COM O MORRER 

 

Nessa categoria, é desvelada a percepção da maioria dos sujeitos com relação a seu 

preparo para vivenciar a prática de ortotanásia, ou melhor, desvela-se através dos dados 

coletados que há um preparo para o morrer, como um ato pontual e único, não como um 

processo contínuo que faz parte do processo natural da vida, como fica evidenciado nas falas: 

 
O que eles passam sobre morte durante a graduação é a psicologia aplicada à saúde e 

uma aula de fundamentos sobre a morte. A única coisa que eu vi dentro da faculdade 

sobre morte (A9.12). 

 

Falava mais da preparação do corpo depois da morte, não falava questão de 

proporcionar uma boa morte para o paciente nem nada disso, então assim, quanto à 

formação eu acho que é muito, muito deficiente mesmo (A9.2). 

 

Vimos mais o cuidado com o paciente, mas não via como a gente pode cuidar desse 

paciente depois da morte dele ou nesse momento mais difícil a gente não vê isso na 

nossa graduação (A9.5). 

 

Conforme Santos, Menezes e Gradvohl (2013), embora a morte faça parte do 

desenvolvimento humano, o homem moderno, principalmente o ocidental, tenta vencê-la a 

todo custo, visto que a considera como sinônimo de impotência, fracasso e vergonha, além do 

medo de contemplar a finitude da existência como um todo, onde até a sua própria é posta em 

xeque. Tal medo fica evidente nas falas: 

 
Quando disseram que existia uma optativa que abordava um pouco o tema, falava 

sobre morte, todo mundo ficou um pouco receoso, não queria fazer, queria largar a 

optativa quando descobriu.[...] quando a gente se depara na prática é um baque 

muito forte (A9.4). 

 

A gente sempre tenta fugir desse assunto de morte durante a graduação [...] a gente 

sempre fala que nós somos ensinados a cuidar dos pacientes para que esse paciente 

cure ou para que viva (A9.12). 
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Conforme já foi citado em diversos trabalhos, como o de Rates e Pessalacia (2010), a 

grande maioria das grades curriculares não contempla uma formação adequada para o 

enfrentamento de questões dilemáticas relacionadas com a vida, principalmente com a morte, 

sendo evidenciado, nesta pesquisa, tal fato pela fala de alguns sujeitos, como: 

 
Na verdade eu acho que a gente não é preparado para morte, entendeu? Do paciente 

em nenhum momento. Eu acho que a gente é preparado para cuidar, pra cuidar, pra 

cuidar, pra cuidar, e na hora da morte você fica perdida, entendeu? (A9.1). 

 

Porque assim a gente se forma para curar, para salvar vidas e quando a gente esta 

frente a morte a gente é despreparado. Quando acontece a gente fica meio prostrado, 

triste, tal (A9.10). 

 

Mas aqui na faculdade acho que a gente não aprende a lidar com nenhum tipo, 

nenhum tipo de morrer, nenhum tipo da sem possibilidade terapêutica, a gente 

aprende só, falando assim erradamente, a forçar a vida, a tentar, a gente não aprende 

a lidar com isso, e isso é até muito ruim quando a gente vai para um hospital, para o 

estagio, muitas vezes fora, quando a gente lida com a nossa primeira morte (A9.7). 

 

Outro grande problema encontrado com relação à formação acadêmica advém do fato 

de muitas vezes não haver conexão entre a teoria e a prática, ocorrendo um distanciamento 

sobre o que é teorizado em sala de aula e o que é vivenciado no campo prático, conforme 

evidenciado na fala: 

 
Olha, a gente vê os termos, durante a graduação, na disciplina de ética e bioética a 

gente vê a definição, alguns conceitos, como deve se trata, mas isso não é trabalhado 

na prática [...] Não tem o link, são poucos os professores que no momento de fazer 

um round ali que falam, “olha hoje teve uma ortotanásia, alguém lembra?” Ai fica 

meio confuso assim.(A8.8) 

 

Segundo Merleau-Ponty (2011), o mundo percebido, vivenciado, é fonte inesgotável 

de sentidos e mesmo o significado emergindo da palavra não se reduz a ela, mas de 

expressões inseridas no corpo, onde a palavra tem o sentido sem contê-lo, onde o dito remete 

a observar do não dito, ou seja, a ação que presencia. 

Tal deficiência curricular ocorre apesar de, segundo Monteiro, Oliveira e Vall (2010 

apud SANTOS; MENEZES; GRADVOHL, 2013), pesquisas nacionais realizadas na última 

década demonstrarem a importância do preparo e capacitação do profissional da saúde para o 

enfrentamento da terminalidade, assim como para a reflexão em torno da temática, que é 

imprescindível para que se pense e atue em prol da valorização da atenção integral ao 

paciente, considerando a qualidade de vida e a dignidade humana, contrapostas ao 

prolongamento do processo da morte com a utilização da tecnologia disponível (BISAGNO; 

QUINTANA; CAMARGO, 2010). 
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Perante tais fatos, a opção pela ortotanásia, pela morte natural, sem interferência da 

ciência, pode gerar sentimentos de medo, culpa, dúvida, angústia e incerteza (COMBINATO; 

QUEIROZ, 2006 apud SANTOS; MENEZES; GRADVOHL, 2013), além da frustação 

perante a morte do paciente, pois sua formação é focada para salvar vidas a qualquer custo, e, 

quando isso não é possível, quando o paciente evolui para óbito, esses indivíduos sentem-se 

despreparados em lidar com o fato, vivenciando um turbilhão de sentimentos (SANTANA et 

al, 2013). 

 
Eu acho que deveriam mais explorar isso na prática, não que tenham oportunidade 

sempre, mas a gente não aprende a lhe dar, por exemplo, com os nossos sentimentos. 

De você fazer, de você esta lhe dando com aquilo ali na hora [...] a forma como você 

vai agir (A8.4). 

 

Eu acho que é uma temática muito importante porque a gente leva isso para vida 

profissional e muitas vezes a gente não aprende isso na vida acadêmica. E assim, a 

gente ter esse contato, essa percepção, o quanto é importante a ortotanásia para a 

vida do paciente, eu acho que iria ajudar no cuidado (A9.1). 

 

Acredito que vá da sensibilidade da turma, da sensibilidade como isso foi passado e 

também no dia a dia, no estágio. Acho que... acredito que seja mais assim mesmo na 

prática do que na teórica (A9.7). 
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6 NOVOS RUMOS PARA A DISSEMINAÇÃO DO TEMA 

 

Ao analisar a fala dos entrevistados, observou-se que a maioria desses (95,7%) sugeriu 

mais de um método didático para a abordagem e disseminação da temática de ortotanásia no 

meio acadêmico, havendo apenas um indivíduo (4,3%) que não sugeriu nenhum tipo de 

material didático. 

O meio mais sugerido foi a implantação de aulas (34,8%), sendo citada a implantação 

dessas no decorrer dos períodos, abrangendo maiores intervalos de períodos, podendo essas 

ser optativas. Em segundo lugar, a proposta sugerida foi a exibição de vídeos que abordem o 

tema (26,1%). E, em terceiro, a confecção de um folder (21,7%), apesar de haver recusa direta 

por parte um alguns entrevistados (13%) quanto a este método. 

As demais sugestões foram, em ordem decrescente: meio eletrônico (17,4%), artigos 

(17,4%), manuais/apostilas (13%), roda de conversa (13%), disciplina (8,7%), palestras 

(8,7%), aula on-line (4,3%), banner (4,3%), trabalhos (4,3%) e curso extracurricular (4,3%). 

 

Gráfico 1 – Materiais didáticos sugeridos 

 
Fonte: SIMÔES, Renata Daniele de Oliveira Lourenço, 2016  
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6.1 PRODUTOS 

 

6.1.1 Aula 

 

Perante aos dados obtidos, optou-se pela construção de uma aula teórica a ser 

ministrada, inicialmente, na disciplina de Espiritualidade e Saúde da EEAAC/UFF e 

apresentada à Direção com a proposta de ser ministrada em demais disciplinas, visto que 

durante as entrevistas quatro disciplinas distintas foram citadas diretamente como fonte do 

primeiro contato dos entrevistados com o tema, sendo elas: Ética e Bioética, Fundamentos I, 

Fundamentos II e Psicologia Aplicada à Saúde. 

A proposta de apresentar a mesma aula em disciplinas diferentes – consequentemente, 

em períodos diferentes – advém da possibilidade de promover a desfragmentação do conteúdo 

sobre a temática no decorrer da formação acadêmica, proporcionando um contato contínuo 

com a tal temática e uma discussão transversal. Tal necessidade fica exposta nas falas: 

 
Estimulando rodas de conversa com os alunos, que tenha alunos, tantos alunos de 

períodos iniciais, para começarem pensar nessa ideia, com alunos que estão 

iniciando a vida profissional no 4º período e debatendo também com alunos que 

estão saindo, que já passaram por experiências e com os profissionais que estão ai, 

alguém da frente (A9.12). 

 

Eu acho que poderia ser mais abordado mais para o final do nosso curso, porque a 

gente dá isso muito no... assim que você entra aqui no 4º período, aquele período 

que você começa a ter todo a pratica da enfermagem (A8.4). 

 

A aula produzida foi intitulada de “Ortotanásia: Um olhar sobre a Temática”, 

respeitando assim a contribuição fornecida pelos formandos de enfermagem, visto que este foi 

o meio didático mais apontado. 

 
Se houvesse a possibilidade, nem que seja apenas uma aula sobre a ortotanásia, 

distanásia e eutanásia, mas se houvesse uma possibilidade, ser ofertado um curso, 

não precisa ter uma duração longa, creio que dá para abordar essa temática focando 

nos pontos que os acadêmicos devem saber, como eles devem lhe dar, como eles 

podem lidar com esse fato (A9.9). 

 

A aula tem por objetivo difundir e incitar discursões sobre a ortotanásia junto aos 

acadêmicos de enfermagem, público alvo inicial, assim como objetiva apresentar um produto 

funcional e de rápida aplicabilidade à Direção da EEAAC/UFF para possível incorporação 

destas em disciplinas já instituídas. Além disponibilizar a outras instituições que tenham 

interesse de abordar a temática e assim auxiliar a disseminação da discussão sobre a 

ortotanásia.  
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O conteúdo da aula foi baseado nos questionamentos e dúvidas desvelados durante os 

relatos dos entrevistados no decorrer da pesquisa. Perante tal fato, a aula tem como tópicos 

para abordagem: comparação entre as práticas de ortotanásia, eutanásia, distanásia e cuidados 

paliativos, juntamente com a definição e conceito de tais práticas; jurisprudência da prática de 

ortotanásia; exemplificação de tais práticas através de cenas filmes e imagens, além da 

discussão em grupo em sala de aula. 

A decisão por apresentar cenas de filmes e imagens durante a aula parte da expectativa 

de gerar, mesmo que em um pequeno grau, uma familiarização com a prática, ou pelo menos, 

uma memoria visual daquilo que estará sendo passado verbalmente, pois tudo aquilo que se 

sabe do mundo, mesmo que por ciência, o individuo sabe a partir de uma visão própria ou de 

uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada 

(MERLEAU-PONTY, 2011). Ou seja, o conhecimento sobre a temática deve ocorrer não 

somente pela apresentação crua das definições, mas principalmente pela introdução da 

vivência dessa, mesmo que através de imagens, como filmes e documentários. Além de 

também ser considerado que a exibição de vídeos foi o segundo método didático mais citado 

(26,1%) durante as entrevistas. 

A aula é composta por quatro momentos: 

a) primeiro: após a introdução da aula a ser desenvolvida, seus objetivos, 

metodologia e das apresentações interpessoais, será aplicado um pequeno 

questionário, a fim de se realizar qual o conhecimento prévio que esses ouvintes 

possam ter quanto à temática da ortotanásia; 

b) segundo: desenvolvimento da temática através de apresentação estrutura em data 

show, havendo apresentação de cenas dos filmes Grey’s Anatomy, Menina de Ouro 

e Mar Adentro, para ilustrar as práticas de ortotanásia, eutanásia e um discurso 

sobre uma das possíveis visões de dignidade e como essa pode variar conforme 

crenças e perspectivas de cada indivíduo, respectivamente; 

c) terceiro: dinâmica com incentivo para que os ouvintes expressem com palavras, 

frases, desenhos e/ou colagens o que sentem com relação à ortotanásia e sua 

prática, sendo confeccionado um painel e a partir desse uma roda de conversa; 

d) quarto: reaplicação do mesmo questionário inicial para comparação com as 

respostas pré-aula para analisar se o conteúdo passado provocou alguma mudança 

no conhecimento e concepções de tais ouvintes. 
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6.1.1.1. Plano de aula 

 

Carga-horária: 2 horas 

Período letivo:  

Professora: Renata Daniele de O. Lourenço Simões. 

Tema: ORTOTANÁSIA: Um olhar sobre a Temática. 

Objetivos: 

– Apresentar e discutir a prática de ortotanásia, difundindo com isso a temática, no meio 

acadêmico. 

– Diferenciar essas das demais práticas como eutanásia e distanásia. 

– Proporcionar a interação teoria/“prática” de tais práticas.  

– Possibilitar a reflexão e discussão sobre a prática de ortotanásia. 

Metodologia: 

– Aula teórica/participativa, com data show. 

– Exibição de cenas de filmes e imagens sobre a temática. 

– Discussão em grupo quanto a possíveis experiências vivenciadas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Conteúdo 
Recursos 

Didáticos 
Estratégia 

– Apresentação da 

disciplina. 

– Apresentação inter-

pessoal. 

Diálogo com 

discussão 

– Roda de conversa.  

– Apresentação teórica do docente e dos 

discentes.  

– Apresentação dos pontos a serem abordados 

e metodologia.  

– Levantamento das perspectivas dos discentes 

quanto à aula. 

– Levantamento de 

possíveis conhecimen-

tos prévios sobre a 

temática. 

Impresso 

– Aplicação de um questionário com três 

perguntas: 

1 – Você sabe o que é ortotanásia? 

2 – Saberia definir? 

3 – Qual a sua posição quanto à prática? 

– Definição de 

Ortotanásia, Eutaná-

sia, Distanásia e 

Cuidados Paliativos 

– Jurisprudência 

– Testamento Vital 

 

Data show 

 

– Desenvolvimento dos tópicos através de 

revisão de literatura e relato de vivência  
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– Imagens e cenas de 

filmes que 

abordem/demonstrem 

as práticas de 

ortotanásia, eutanásia 

e distanásia. 

Data show 

– Projeção de imagens e cenas das práticas 

discutidas, sendo pontuadas as diferenças entre 

tais. 
 

- Expressão por parte 

dos ouvintes através 

frases, desenhos e/ou 

imagens de suas 

concepções e vivên-

cias com relação à 

ortotanásia. 

Revistas 

Papel pardo 

Hídrico 

Papel ofício 

– Encorajar os ouvintes a expressarem de 

forma livre suas concepções e vivencias com 

relação à ortotanásia. 

– Construção de um painel e discussão das 

expressões que surgirem. 

Reflexão e avaliação 

de aprendizagem. 
Impressos 

– Reaplicação do questionário inicial e roda de 

conversa para discussão e compartilhamento 

das impressões pessoais. 

 

Referências: 

BISOGNO, Silvana Bastos Cogo; QUINTANA, Alberto Manuel; CAMARGO, Valéri 

Pereira. Entre a vida enferma e a morte sadia: a ortotanásia na vivência de enfermeiros em 

Unidade de Terapia Intensiva. Revista Mineira de Enfermagem, v. 14, n. 3, p. 327-334, 

jul./set.,2010. 

BRASIL, Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer. Morte e finitude em nossa 

sociedade: implicações no ensino de cuidados paliativos. Revista Brasileira de 

Cancerologia. Rio de Janeiro (RJ), INCA, 2002. 

CONSELHO Federal de Medicina. Resolução CFM 1805/06. Diário Oficial da União. 

Brasília, 28 nov. 2006, Seção I. 

CONSELHO Federal de Medicina. Código de ética médica: resolução CFM nº 1.931, de 

17 de setembro de 2009 (versão de bolso)/Conselho Federal de Medicina – Brasília: 

Conselho Federal de Medicina, 2010. 

CRUZ, Maria Luiza Monteiro da; OLIVEIRA, Reinaldo Ayer de. A licitude civil da prática da 

ortotanásia por médico em respeito à vontade livre do paciente. Revista Bioética, v. 21, n. 3, p. 

405-411. 2013. 

DADALTO; Luciana. Como fazer o testamento vital? Tudo que você precisa saber para fazer 

um testamento vital. Disponível em: < http://testamentovital.com.br/como-fazer-o-testamento-

vital>. Acesso em: 3 mar. 2017. 

ORGANIZAÇÃO Mundial Saúde. Organização Pan Americana da Saúde. Cuidados 

Paliativos: Guias para el manejo clinico. 2. ed. [S.l.]: OPAS, 2004. 
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6.1.1.2. Slides da aula 
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6.1.2 Folder 

 

Além da aula, foi confeccionado um folder que apresenta de forma resumida e objetiva 

os termos de ortotanásia, eutanásia, distanásia e cuidados paliativos. A abordagem desses 

tanto na aula quanto no folder advém do fato de alguns entrevistados confundirem tais 

práticas e demonstrarem a necessidade de desse material. 

 
Haver como se fosse um folder de repente [...] Caracterizando as diferenças da 

eutanásia, distanásia, ortotanásia, para a gente conseguir diferenciar cada uma delas, 

porque eu acho que a gente como acadêmico dificilmente em outro momento, assim, 

parar para pensar sobre esse assunto e acaba se perdendo (A9.13). 

 

O folder pode ser considerado como um impresso que apresenta ao menos uma 

dobradura e traz informações sobre algum assunto de forma rápida e sucinta. Devido a tais 

características, o folder, confeccionado como produto secundário, mas não de menor 

importância, tem como objetivo abranger um número maior de pessoas, podendo ser 

disseminado de forma mais rápida e não somente no meio acadêmico ou hospitalar, mas 

também para a população de uma forma geral, conscientizando-a da existência da prática de 

ortotanásia. 

Para compor o folder, foi escolhido apresentar o conceito de ortotanásia, sua 

interrelação com os cuidados paliativos e a abordagem legal a essa, de forma sucinta e clara. 

Há também a abordagem dos conceitos de eutanásia e distanásia, além de uma introdução do 

produto e indicação da instituição vinculada e contato. 

O folder foi disponibilizado durante a aula ministrada na disciplina de Espiritualidade 

e Saúde, na palestra realizada em um Hospital Público de Campos dos Goytacazes, assim 

como na defesa da dissertação que o teve como um dos produtos finais. 

Almeja-se a produção desse folder em grande escala para ampla disponibilização na 

EEAAC, inicialmente como um meio de despertar nos alunos de diferentes períodos a 

curiosidade sobre a temática, gerando, assim, a busca por mais conhecimento, novas 

discussões e disseminação da temática, visto que um único folder pode passar de um aluno a 

outro, a membros da família ou amigos distintos. 
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Figura 4 - Frente do folder 

 
Fonte: SIMÕES, Renata Daniele de Oliveira Lourenço, 2016. 
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Figura 5 – Verso do folder 

 
Fonte: SIMÕES, Renata Daniele de Oliveira Lourenço, 2016. 
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7 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O produto/aula foi aplicado pela primeira vez em 14 de julho de 2017, junto aos 

alunos da disciplina de Espiritualidade e Saúde da EEAAC/ UFF. Tal turma era formada por 

alunos do sexto e sétimo período de enfermagem e, no dia da apresentação, encontrava-se 

incompleta. A presença de alunos de períodos distintos justifica-se pelo fato de ser uma 

disciplina optativa. 

A aula iniciou-se conforme o plano de aula proposto. A aplicação do questionário 

inicial demonstrou que, de forma geral, os ali presentes já haviam tido algum contato com a 

temática, entretanto, durante o desenvolvimento do segundo momento da disciplina 

(apresentação do conteúdo teórico), não ocorreu contribuições por parte desses. No terceiro 

momento, também não ocorreu contribuições voluntarias, houve apenas manifestações sobre 

posicionamento e possíveis vivências após estímulos e provocações à participação, que, ainda 

assim, se demonstrou tímida, talvez devido à pouca vivência no campo prático. 

Com relação à reaplicação do questionário, observou-se uma melhor estruturação do 

discurso apresentado inicialmente, havendo uma conceitualização mais ampla e coesa. 

No dia 25 de agosto de 2017, o conteúdo da aula foi apresentando como forma de 

palestra em um Hospital Municipal de Campos dos Goytacazes junto aos profissionais e 

acadêmicos que atuam naquela unidade, a convite do Grupo de Cuidados Paliativos, que está 

se consolidando na unidade. 

Devido à apresentação ser direcionada a um público multidisciplinar, havendo 

presença de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais e 

alunos de medicina, o título da apresentação foi reformulada para “Ortotanásia: A prática 

velada”, visto que a discussão seguiria mais a parte da prática, assim como não foi possível a 

aplicabilidade do questionário, uma vez que a aula foi disponibilizada em forma de palestra 

com a entrada e saída do público em tempos distintos. Para dinamicidade e maior 

interatividade dos participantes, houve uma interlocução do segundo e terceiro momento, o 

que possibilitou a participação ativa dos ouvintes durante toda a apresentação, gerando uma 

grande troca de conhecimentos, vivências, reflexões e estendendo a apresentação para duas 

horas, cuja  proposta inicial era de uma hora de duração. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo desenvolvido traz à tona a percepção dos alunos de enfermagem quanto à sua 

formação acadêmica com relação à ortotanásia, sendo esse grupo representado pelos alunos 

do oitavo e nono período da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, que se 

dispuseram a contribuir com o estudo. Perante essa amostra populacional, os resultados 

obtidos limitam-se a esses sujeitos, considerando seu cenário e a metodologia aplicada. 

Foi observado, através dos dados obtidos, que, apesar de a prática de ortotanásia ser 

uma realidade presente no meio hospitalar, onde os entrevistados tiveram vivências 

acadêmicas durante sua formação e deverão futuramente exercer sua profissão, a percepção 

que tais sujeitos têm quanto à sua formação acadêmica sobre a temática é que essa é 

deficiente e falha, assim como a abordagem sobre o processo de morte de uma forma em 

geral. 

Atualmente, ainda não há presente na grade curricular da EEAAC/UFF uma disciplina 

que traga em seu plano de aula uma discussão direta e abrangente da prática de ortotanásia, 

sendo essa por vezes citada, segundo os entrevistados, no decorrer de outros temas, em 

disciplinas distintas e aleatórias, sem uma transversalidade estruturada, o que dificulta a 

fragmentação de conteúdos por disciplinas e períodos letivos diversos durante a formação 

como um todo. 

A fragmentação do conteúdo didático sobre a ortotanásia e a preparação para que os 

acadêmicos possam vivenciar o processo de morte como algo natural e constituinte da vida se 

fazem necessárias e de grande importância para o amadurecimento desses indivíduos e sua 

preparação para aquilo que virá ser sua realidade profissional. Discutir a realidade da finitude 

humana, assim como a prática de ortotanásia, de forma contínua e transversal, possibilitará 

uma formação mais consistente e coesa, possibilitando, ainda, a interrelação de acadêmicos de 

períodos diferentes na discussão da temática, seja no campo de estágio, seja em uma roda de 

conversa social em que trocam suas experiências. 

É essencial percebermos os anseios e medos desses futuros profissionais quanto às 

temáticas que abordam a morte, a finitude do ser humano, ou seja, sua própria finitude e 

sentimento de falha quanto à realização de sua profissão, sentimento esse implantado pela 

tradição de uma educação curativista. Se faz importante a discussão dessa temática para a 

estruturação desses indivíduos e preparo de um novo olhar sobre a vida como um todo e a 

importância de cada momento, sendo necessário se compreender a individualidade de cada 

pessoa e como essa enfrenta sua própria finitude sem preconceitos ou sentimentos de falha. 
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É desvelada ainda a percepção dos indivíduos entrevistados com relação à sua 

preparação para lidar e vivenciar o processo de morte. É evidenciado que tais indivíduos tem 

a percepção de que são preparados para atuarem no entorno da morte como um ato concreto e 

não para fazerem parte desse processo de maneira serena e harmoniosa respeitando as 

necessidades dos pacientes e seus familiares. 

A aplicabilidade dos produtos iniciais desta pesquisa, a aula e o folder, comprovam 

sua natureza multiprofissional, visto que possibilitou a discussão da temática e sua difusão de 

forma homogenia entre todas as camadas da equipe de saúde do hospital onde foram 

aplicados, havendo uma troca de vivência e conhecimento entre os profissionais que 

participaram da apresentação, gerando um enriquecimento de conhecimento e novos 

questionamentos através de tais vivências relatadas. 

Um dado importante que não foi diretamente abordado ou apresentado pelos sujeitos 

desta pesquisa, mas intuo desde minha formação e voltou à tona após analisar os resultados 

obtidos com esta é: Será que os docentes que devem abordar essa temática a tiveram em sua 

formação? Será que percebem a forma como abordam a temática e como esse ensinamento é 

percebido e absorvido por seus alunos? 

Os dados obtidos, os novos questionamentos que geraram e a repercussão com a 

aplicabilidade dos produtos também demonstram que há muito a se discutir sobre a temática e 

sua abordagem não só no meio acadêmico, mas também no meio prático. Ciente da escassez 

de produções que discutam a temática, principalmente pela área de enfermagem, há a ambição 

de que este trabalho sirva como um novo norte e base para novas pesquisas por vir. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

COORDENAÇÃO GERAL DA PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO NA SAÚDE: FORMAÇÃO DOCENTE 

INTERDISCIPLINAR PARA O SUS 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: ORTOTANÁSIA: Percepção dos formandos de enfermagem quanto à 

temática. Uma abordagem fenomenológica. 

Pesquisador Responsável: Renata Daniele de Oliveira Lourenço Simões  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa. 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 99739-1529  

Nome do voluntário:                        ___________________________________________ 

Idade: ____ anos                                             R.G.: ____________________           _____ 

 

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

“ORTOTANÁSIA: Percepção dos formandos de enfermagem quanto a temática. Uma 

abordagem fenomenológica”, de responsabilidade da pesquisadora Renata Daniele de Oliveira 

Lourenço Simões. A justificativa para este estudo advém do fato de ser inotório que durante a 

graduação em Enfermagem há grande ênfase nas disciplinas que instrumentalizam o estudante 

no cuidado para a manutenção da saúde e cura de doenças, mas pouco ou nenhum respaldo é 

oferecido para que esses aprendam a cuidar da pessoa que morre, compreendendo o processo 

de finitude e seu papel nesse processo, além do fato da escassez de publicações sobre a 

temática de ortotanásia pela área de enfermagem. Tem por objetivos: descrever qual é a 

percepção dos formandos de enfermagem quanto à sua formação acadêmica diante da 

temática de ortotanásia para vivenciá-la em sua vida profissional; descrever a percepção dos 

formandos quanto à sua formação para vivenciar a prática de ortotanásia e o significado dessa 

para eles; e desenvolver junto aos formandos de enfermagem, a partir de suas contribuições, 

como produto final, um material didático e institucional voltado à formação e instrução de 

novos formandos sobre a temática. 

A coleta de dados ocorrerá através de entrevista fenomenológica, norteada por um 

roteiro de perguntas abertas, podendo ocorrer perguntas não pré-determinadas originadas 
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durante o relato, não sendo essas de origem ecumênica ou étnica. As entrevistas serão 

realizadas individualmente, em local que garanta sua privacidade e o deixe confortável para 

responder às perguntas. Serão utilizados pseudônimos para identificação das falas, garantindo 

o anonimato. As entrevistas serão gravadas integralmente, no intuito de registrar as falas, 

possibilitando uma melhor interação e não interrompendo a expressão dos relatos, sendo os 

discursos transcritos integralmente, juntamente com as impressões e reflexões da 

pesquisadora. As transcrições referentes à sua entrevista lhes serão disponibilizadas para sua 

avaliação e conhecimento, sendo-lhe permitido realizar observações a essas. Todos os dados 

obtidos e produzidos serão guardados por, no mínimo, cinco anos. 

É previsto baixo risco aos participantes de dimensão emocional, psíquica e espiritual, 

visto que o tema ortotanásia tende a evocar não apenas reflexões sobre a prática pela prática, 

mas também reflexões sobre conduta ética, religiosa, legal, além de concepções individuais. 

Ciente de tais riscos, as entrevistas serão individuais e em local reservado, evitando, assim, a 

exposição dos entrevistados e de suas percepções aos demais indivíduos, além de evitar o 

surgimento de discursões por divergência religiosa, étnica ou cultural, visto que o estudo 

busca descrever as percepções dos sujeitos e não comparar tais percepções. É garantido aos 

entrevistados o direito de se recusar a responder qualquer uma das perguntas e retirar-se da 

pesquisa a qualquer momento. 

Não se prevê riscos à dimensão física, moral, intelectual, social ou cultural dos sujeitos 

em qualquer fase desta pesquisa, visto que em nenhum momento tais dimensões estarão sendo 

mensuradas, avaliadas ou comparadas. 

Os benefícios do estudo tendem a ser para a área acadêmica e profissional, visto que 

possibilitará uma discussão sobre a temática não só no campo acadêmico, mas também nos 

campos práticos que os sujeitos da pesquisa circulam e, futuramente, nas Unidades onde 

exerceram sua profissão, havendo contribuições junto a toda equipe multiprofissional de 

saúde e a sociedade, visto que indivíduos conscientes são capazes de difundirem tal 

conhecimento e provocar discussões e novas reflexões em seu meio de trabalho e social, 

difundindo, assim, conhecimento sobre a temática e reflexão sobre sua prática e 

demonstrando sua relevância social, uma vez que tal prática não é apenas um ato legal, lógico 

e dicotomizado, pois junto ao ato há o Ser e, ao entorno desse Ser, todos aqueles que 

vivenciam sua finitude e como essa se dá. Além da possibilidade da produção de um 

instrumento pedagógico que vise articular os conhecimentos teóricos e práticos, tendo como 

fonte prioritária de dados a percepção dos formandos em enfermagem acerca da temática 

ortotanásia e seu preparo a respeito dela, tendo como perspectiva a contribuição para a 

formação de uma enfermagem mais humanizada e integral em todas as fases de vida do 

indivíduo, sendo a morte como uma dessas fases. 

É garantida a confidencialidade das informações geradas, assim como sua privacidade 

e de seus dados pessoais na dissertação, além de colocarmo-nos à disposição para 

esclarecimento acerca dos procedimentos e outros assuntos relacionados à pesquisa que 

possam surgir. Em caso de qualquer dúvida, necessidade de mais informações em relação à 

pesquisa ou perante o desejo de não mais fazer parte dela, você poderá entrar em contato pelo 

telefone a seguir, sem prejuízo ou qualquer consequência perante possível desistência. 
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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 

 

Pesquisadora e Orientadora: Profa Pós-Doutorada Rose Mary Costa Rosa Andrade 

Silva 

Pesquisadora e Coorientadora: Profa Pós-Doutorada Eliane Ramos Pereira 

Pesquisadora principal: Enfermeira Renata Daniele de Oliveira Lourenço Simões.  

Fone de contato: (21) 99739-1529  

 

 Eu, __________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói/RJ, _____ de ___________________ de 2016. 

 

 

Assinatura: _________________________________________________ 

 

__________________________________          ___________________________________ 

            Testemunha                                                           Testemunha 

 

 

Obs: Este documento possui duas vias, uma que pertence à pesquisadora e outra para 

a pessoa que deu as informações. 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

COORDENAÇÃO GERAL DA PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO NA SAÚDE: FORMAÇÃO DOCENTE 

INTERDISCIPLINAR PARA O SUS 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Pseudônimo: 

Período da Graduação: 

Idade: 

Sexo: 

 

 

 

 

• Qual a sua percepção quanto à sua formação acadêmica diante da temática 

ortotanásia para vivenciá-la em sua vida profissional? 

 

 

• Qual a sua percepção quanto à prática da ortotanásia e o significado que você 

atribui a ela? 

 

 

• Qual o tipo de material didático que você sugeriria ser construído para 

norteamento sobre a temática da ortotanásia? 
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APÊNDICE C – Orçamento 

  

DESCRIMINAÇÃO VALOR 

Papelaria  R$ 550,00 

Toner para impressão R$ 436,00 

Locomoção  R$ 2.880,00 

Alimentação R$ 1.980,00 

Confecção de pôster R$ 980,00 

Congressos R$ 12.000,00 

Publicações em revistas  R$ 6.000,00 

Revisão do estudo R$ 2.000,00 

 

 

 

 

 

  



101 

ANEXOS 

 

ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa 
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