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RESUMO 

 

A morte e o sofrimento humano sempre causaram diversas reações nas subjetividades 

individuais. As representações da finitude são observadas de formas distintas dentro dos diferentes 

contextos culturais da civilização humana. Neste artigo, fruto de estudos para conclusão de estágio 

básico do curso de psicologia, foi observado a convivências dos profissionais técnicos em 

enfermagem em seu cotidiano dentro de uma unidade de terapia intensiva. A análise das entrevistas 

com tais profissionais retratam como se apresentam os mecanismos de enfrentamento deste grupo 

em específico ao conviver com a finitude da vida dos pacientes em seu dia a dia e os conflitos que 

tal situação pode gerar na individualidade do profissional.  

 

Palavras-chave: Hospitais, unidades de terapia intensiva, psicologia, adaptação psicológica, 

morte. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  A ORIGEM DAS SANTAS CASAS 

 

A Ordem das Santas Casas de Misericórdia foi instituída em Portugal em 1948, pela rainha 

Leonor de Lancastre, sendo o seu principal objetivo a prática das obras de caridade centradas em 

quatro pilares, sendo eles: amparar os órfãos, tratar os enfermos, patrocinar os presos e socorrer os 

necessitados. Esta instituição ao lado da Igreja Católica, da coroa Britânica e da casa imperial do 

Japão, uma das instituições mais antigas vivas no mundo (Bruscato, Benedetti, Lopes, 2004). 

No Brasil, a primeira Santa Casa foi fundada em 1543 na capitania de São Vincente, 

atualmente sendo a Santa Casa de Santos, sendo fundada por Brás Cubas (Bruscato, Benedetti, 

Lopes, 2004). 

As instituições das Santas Casas não se caracterizam como instituições governamentais ou 

de cunho de ordem religiosa. Estudos explicam que esta associação equivocada se deve pela origem 

remota de um tempo em que os hospitais eram construídos nas vizinhanças de mosteiros e sendo 

estes hospitais dirigidos por religiosos, onde, historicamente se desenvolveu uma evolução 

conjunta da fé e da medicina, motivo o qual, a maior parte dos hospitais de países católicos até 

hoje possuem capelas em suas estruturas. O cristianismo colaborou muito na impulsão de novos 

horizontes a assistência, os hospitais gerais na antiguidade eram destinados não apenas aos 

enfermos, mas sim a todos inválidos, pobres, peregrinos e órfãos em oferecimento de assistência, 

nota-se que a palavra hospital tem sua raiz do latim hospitalis, que traduzida ao português significa 

hóspedes (Bruscato, Benedetti, Lopes, 2004). 

A partir da idade média, as comunidades começavam a formar instituições formadas por 

representantes das elites, como reis e nobres onde implantam hospitais, assim, fogem do controle 

das ordens religiosas e as mantendo apenas como coadjuvantes, estas então, acabam perdendo o 

posto de matrizes de ação. Este foi o processo no qual iniciou a inclusão de leigos denominados de 

“irmãos” com intuito da ação da caridade e assistência a saúde, realizado pela cristã Coroa 

Portuguesa, dela partia a responsabilidade pelo surgimento das então chamadas “irmandades” que 

assumiam o exercício de ações de caridade em acordo com as “obras de misericórdia”, assim como 

desfecho as Irmandades da Misericórdia são associações formadas por pessoas que vivem para a 

prática da caridade cristã (Carneiro, 1986 apud Bruscato, Benedetti, Lopes, 2004). 

O presente estudo é resultado de experiências acadêmicas em estágio supervisionado básico 

com observação de adultos, item de grande importância para o desenvolvimento das habilidades 

profissionais específicas do psicólogo dentro do contexto do Curso de Psicologia. Foram 
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observados os técnicos em enfermagem dentro de uma unidade de terapia intensiva de uma Santa 

Casa no interior do Oeste Paulista, ao todo foram oitenta horas experienciais vividas pelo 

acadêmico neste campo de estudo. 

 

1.2 A UNIDADE DE TERAPIA INTESIVA 

 

Atualmente a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) local onde ocorreram as observações 

pertinentes a este estágio é subdividido em três partes dentro de um único setor. Existem seis leitos 

na ala geral, três leitos na ala de UTI coronariana e um leito na ala de isolamento. O setor conta 

com equipe de saúde formada por enfermeira intensivista, fisioterapeuta, médico e técnicos em 

enfermagem que dedicam trabalho exclusivo aos pacientes do local. 

Entre as tecnologias observadas neste setor, encontram-se, ventiladores mecânicos e 

monitores cardíacos. Estes equipamentos foram criados no período pós II Guerra Mundial e eram 

chamados de pulmões de aço. Os monitores cardíacos foram desenvolvidos a partir de 1960, com 

esse equipamento foram criadas, então, as unidades coronarianas, que, com esse avanço técnico, 

conseguiram reduzir em trinta por cento a mortalidade na fase aguda do infarto do miocárdio. 

Estudos mostram que no princípio as UTIs eram reservadas a pacientes com infarto agudo, logo, 

após a criação de equipamentos de tecnologias sofisticadas passaram a cuidar também de pacientes 

portadores de insuficiência respiratória, hemorragia, insuficiência renal, estado de choque, estado 

de coma, e diversas situações igualmente graves (Oliveira, 2002). 

Staniscia et al (2011) afirmam que a UTI possui características estressantes, tanto na sua 

constituição física quanto nas conseqüências subjetivas onde as emergências são transformadas em 

rotina. Este autor cita estudos de Leite e Vila (2005), onde relata que devido a essa constante 

expectativa de situações de emergência, da concentração de pacientes graves, da alta complexidade 

tecnológica envolvida, fazem com que o ambiente de trabalho seja caracterizado como fonte 

geradora de uma atmosfera emocionalmente comprometida, tanto para os profissionais como para 

os pacientes e familiares. Os pacientes ali presentes se apresentam sempre em estado grave, 

fazendo existir neste local o temido fantasma da morte e das seqüelas. 

 

1.3 A UTI E O PROFISSIONAL CUIDADOR 

 

Silva (2010) cita estudos de Marco et al (2008) onde afirmam serem agentes estressantes dos 

profissionais da saúde o contato com a dor e com o processo da morte, o estar constantemente em 

alerta e submetida às pressões quanto à tomada de decisões em momentos críticos, dentre outros 

fatores. 
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Além disso, nota-se a pressão acerca das técnicas aplicadas pelos profissionais desta área. 

Podemos citar Silva (2010) onde o mesmo traz os estudos de Etzio & Pines (1986) e Borges (2005) 

onde ressaltam que o trabalho desta equipe de profissionais necessita de altos níveis de 

comprometimento e envolvimento emocional, pois, na prestação de assistência aos usuários, é 

necessário aprender sobre seu problema e fornecer algum tipo de cuidado e auxílio para elas. 

No espaço físico da UTI, são feitos alguns controles em relação à temperatura ambiente 

(baixa e constante), à luminosidade (sempre a mesma), aos ruídos das máquinas e à contaminação 

(Oliveira, 2002). 

Uma imagem que surge a fantasia é a de um útero. Ali a pessoa pode viver de novo. Passa 

por um ambiente que pode ser comparado com o útero materno onde, a princípio, o ambiente provê 

as necessidades do sujeito. Mas o (re) nascimento exige que a “pessoa-bebê” respire por si mesma 

e que, nas vias do desejo, (re)viva (Oliveira, 2002). 

Os técnicos em enfermagem, objetos deste estudo, são caracterizados pelos profissionais 

cujas atribuições são descritas no Decreto nº. 94.406 de 08 de junho de 1987, sendo aqueles 

titulares de diploma ou de certificado de Técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a 

legislação e registrado no órgão competente, também, o titular do diploma ou do certificado 

legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de 

intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem.   

Segundo o Decreto nº. 94.406/1987, a função do técnico de enfermagem, em seu contexto 

geral, se relaciona ao exercício das atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à 

equipe de enfermagem, cabendo-lhes assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, 

orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem, prestar cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes em estado grave, prevenir e controlar doenças transmissíveis em 

programas de vigilância epidemiológica na prevenção e no controle sistemático de infecções 

hospitalares e na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 

pacientes durante a assistência de saúde. Estes profissionais são integrantes da equipe de saúde que 

participam nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos 

específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco, esta função também conta com 

participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de 

doenças profissionais e do trabalho. 

Aprofundando nosso olhar e mesclando o ambiente (UTI) e os sujeitos observados (técnicos 

em enfermagem) é importante fazermos algumas considerações acerca da convivência 

epistemológica do homem com a morte, uma vez que os enfermeiros têm contato permanente com 

a pessoa que está em sua finitude, podendo ser este um elemento que venha interferir no cuidado, 

de um lado pela possibilidade de existir a banalização e, de outro, pelo sofrimento que é imposto 

ao trabalhador (Sulzbacher M. et al 2009). 
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Escritos desde a criação do mundo e relatos da bíblia e apontam que o homem possui medo 

do desconhecido, dentro deste desconhecido um dos temas que mais assombram gerações referem-

se às questões relacionadas à morte e ao morrer. No desenvolvimento social, o homem foi 

realizando descobertas e aperfeiçoando-se; porém, os aspectos referentes à morte e ao morrer 

continuam sendo objeto de reflexões e ações, influenciadas por diversos fatores, entre eles a 

subjetividade das pessoas. Tratando-se do campo biológico da medicina, estudos acerca das 

enfermidades contribuem para o prolongamento da vida e adiamento da morte, porém, apesar de 

todos os esforços no desenvolvimento de tecnologias e métodos, a morte mantém-se, ainda, como 

um mistério a ser desvendado (Sulzbacher M. et al, 2009). 

Oliveira (2002) cita (Morin, 1997:23) onde: “na escala filogenética, o homem é o único 

animal que se sabe mortal. A consciência da morte faz parte das conquistas constitutivas dos 

homens. Já não é mais uma questão de instinto, e sim a aurora do pensamento humano, que se 

traduz por uma espécie de revolta contra a morte. A consciência da morte e o horror que ela provoca 

são marcas da humanidade”. 

Oliveira (2002) traz as três imagens que a humanidade tem da sua finitude, sendo a primeira 

é a imagem da “boa morte pela boa vida”, onde a morte era racionalizada, não se pensava na morte 

no ponto de sua proximidade, mas sim durante toda vida. Esta imagem se remete ao tempo que a 

morte era esperada a qualquer momento e meditar sobre ela fazia parte da orientação da vida, dessa 

forma, “a morte estimulava o estudo do ser a partir da fragilidade da vida. As pessoas não se 

desesperavam, mesmo frente ao perigo iminente. Para um homem preparado, todos os momentos 

se assemelhavam aos da partida.” Nessa época a morte era celebrada em clima de festa como uma 

parte integrante da vida, era considerado algo social e publico. 

A segunda imagem, é a morte negada durante toda a vida, faz-se de conta que ela não existe, 

assim a morte passa a ter um caráter impessoal, “não é mais uma pessoa, com um nome e marcas 

pessoais, que perde a vida. É, de preferência, no anonimato que a morte chega. Neste caso em 

especifico, a sociedade expulsa a morte, não existe o anuncio da morte na cidade, em carros, apenas 

no jornal um espaço mínimo para divulgações de óbitos, espaço que quase ninguém Le, tudo deve 

correr como se a morte não existisse, apenas homens de estado ou famosos possuem sua morte 

anunciada (Oliveira, 2002). 

A partir de então o local ideal para se morrer torna-se o hospital, pois no hospital a morte 

torna-se solitária e anônima, “o doente e possível morto, por ser inconveniente, passa a ser 

escondido do mundo e da sua família, que desejam e necessitam continuar uma vida normal. O 

silêncio passa a marcar essas mortes. Passa-se a querer ludibriá-la” (Oliveira, 2002). 

 

Mesmo em épocas diferentes e, às vezes, de maneira nada semelhante, a princípio, em 

torno da morte é celebrada uma cerimônia, que marca solidariedade do indivíduo com 
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sua espécie e comunidade. Por mais que se queira negar, a vida de um ser humano e 

sua morte não são apenas um destino individual. Trata-se ainda de um elo que se 

estende ao gênero humano. O momento da morte também nunca se mostra como um 

fenômeno neutro. Causa um mal-estar e parece uma desgraça. Também depende de 

condições mal conhecidas do além, fazendo com que se busquem continuidades mesmo 

chegando ao fim. E, se entre o momento da morte e o fim da vida existe um intervalo, 

faz parte do acontecimento um estado intermediário. Os ritos da morte comunicam, 

assimilam e expulsam o impacto que provoca o fantasma do aniquilamento” . 

(Rodrigues, 1983: 21 apud Oliveira, 2002). 

 

Adentrando os trabalhos sobre a psicologia hospitalar, esta atua principalmente em duas 

áreas, uma parte de auxilio ao setor de recursos humanos, com profissionais especializados em 

psicologia organizacional, outra se refere ao trabalho de atuação junto do paciente hospitalizado e 

sua família com um caráter mais relativo a clinica. O Psicólogo Hospitalar caracteriza-se por aquele 

que é voltado para o paciente enquanto as demais atividades são consideradas atividades de 

psicólogos “em” hospitais (Romano, 1999 apud Silva, 2010). 

Quando tratamos de psicologia hospitalar no contexto da UTI, a missão principal torna-se o 

apoio aos pacientes e familiares na criação de condições internas e externas para elaboração de 

situações de crise ou de adaptações a mudanças necessárias (Silva e Andreoli, 2005 apud Silva, 

2010). Também se considera o psicólogo hospitalar o formador de elo entre a família o paciente e 

a equipe de profissionais (Ismael, 2005 apud Silva, 2010). 

A partir destes pontos de reflexão, este relatório visa identificar as relações humanas dos 

profissionais da saúde ao lidar com a morte dentro de um hospital, pois este local carrega em si 

toda fragilidade humana.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Utilizou-se do método qualitativo, onde se refere à observação, dessa forma, ocorreu sem 

utilização de recursos ou quaisquer meios que caracterizem algum tipo de intervenção. Foram 

utilizadas também entrevistas com caráter de investigação qualitativa descritiva. 

O estágio foi acompanhado por supervisora acadêmica e na Santa Casa   pelo gerente de 

enfermagem da instituição. 

Após leitura de material teórico que pudesse nortear a observação in loco, foram 

entrevistados 06 técnicos em enfermagem do setor de UTI, onde após assinatura e recebimento de 
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cópia de termo de consentimento livre e esclarecido, responderam a 02 perguntas, sendo elas, 

“conte como é ver um paciente morrendo?” e“como você lida com esta situação?” 

As respostas foram manuscritas pelos entrevistados em uma folha própria para a pesquisa e 

após preenchimento houve diálogos entre os técnicos em enfermagem e o acadêmico.  

As entrevistas aconteceram individualmente e com tempo médio de trinta minutos em uma 

sala isolada da presença de terceiros, dentro da própria UTI. 

 Para preservação das identidades, citaremos trechos da entrevista utilizando códigos TE 01, 

TE 02, TE 03, TE 04, TE 05 e TE 06 para referência dos mesmos. 

 Para a análise de dados pautou-se na literatura pertinente que subsidiou a temática. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 O RECONHECIMENTO AMBIENTAL 

 

Logo ao adentrar um hospital, nota-se a fragilidade do ser humano e o sofrimento pelos 

corredores de diversos setores, visível também nas filas que aguardam a liberação para a visitação 

de familiares e amigos. O clima se torna tenso e o olhar de preocupação e tristeza não é difícil de 

ser reconhecimento neste público. Isto leva a reflexão sobre, o quanto aquele ambiente, onde é 

característico o sofrimento perante a doença, pode afetar a psique dos colaboradores ali instalados. 

O ambiente hospitalar é composto por diferentes áreas que têm sua descrição física e 

administrativa singulares, todas estas áreas possuem notoriamente potenciais para geração de 

dificuldades emocionais diversas, tanto para os pacientes e seus familiares quanto para os 

profissionais (Staniscia et al, 2011). 

Ao adentrar a sala de UTI, logo se percebe um ambiente diferencial de outros setores em 

relação a cuidados. É um local fechado onde existem rígidas regras de assepsia e protocolos de 

procedimentos técnicos para com o paciente, porém, nada difere do sofrimento exposto, tudo é 

altamente visível. Ali se observam pacientes que aguardam em seus leitos a recuperação da doença 

que os aflige, estes não observam o dia nascendo, a lua surgindo, nem o brilho das estrelas. 

Silva (2010) destaca a visão de Romano (1997), onde relata que naquele local  o tempo se 

torna uma incerteza. Os ruídos dos aparelhos são intensos e irreconhecíveis pelo senso comum, a 

iluminação é artificial, janelas são fechadas, a e as práticas dos profissionais devem ser realizadas 

de forma intensiva e precisa. 
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Logo, eis que surge um paciente a ser internado nesta unidade, o processo é muito rápido e 

técnico, o sujeito perde suas vestes e é posto sobre o leito, onde imediatamente são “instaladas” no 

corpo, as tecnologias de monitoramento e preservação da vida.  

A partir daí começa uma reflexão sobre o avanço tecnológico a fim de evitar a finitude da 

vida, a visão de imortalidade do corpo se tornou mais evidente no inicio do sistema capitalista, a 

imortalidade do homem e a mortalidade dos objetos se tornam evidente ocasionando um 

esfumaçamento do finito (Brasil, 1995 apud Oliveira, 2002).  

Assim, surgem pesquisas voltadas a obtenção de aparelhos que possam manter os homens 

vivos. Outra tentativa pode ser vista na clonagem, onde na busca de solucionar algo que não possui 

solução o homem tenta voltar ao seu princípio ( Baudrillard, 1992 apud Oliveira, 2002). O 

silenciamento da morte faz a vida ter um valor supremo, a morte passa a ser um acontecimento 

projetado para o futuro, com a criação de aparelhos que possuem a capacidade de prolongar a vida, 

dando créditos de imortalidade, assim a finitude é desrespeitada como limite, criando uma visão 

fantasmática de se vivenciar (Oliveira, 1997 apud Oliveira, 2002). 

No fundo desse silêncio coletivo, os fantasmas individuais fazem suas danças macabras, 

roubando aos homens a consciência de seus limites, fazendo com que se acreditem imortais, por 

isso definitivamente presos ao tempo imobilizado (Rodrigues, 1983 apud Oliveira 2002). 

Após a realização dos procedimentos e estando o paciente devidamente aleitado e 

monitorado, o mesmo passa a utilizar vestuário próprio para sua permanência neste local, enquanto 

fichas e formulários são preenchidos para a constatação de procedimentos adotados. 

A literatura mostra que essa admissão do paciente remete não só a perda das suas vestes, mas 

também, remete a perda de identidade e passa a ser um caso clínico, deixa de ser responsável por 

si mesmo, sua doença e vida. O paciente a partir deste momento é vulnerável, submisso e 

dependente incapaz de efetuar uma ação para alívio de sua dor, fome, sede, impossibilitado de 

andar, e até mesmo de respirar (Oliveira, 2002). 

A primeira impressão do acadêmico passa a ser da UTI um local frio, caracterizado pelo  

cheiro de produtos diversos, acompanhados pelo estímulo visual de pessoas sofrendo, sedados em 

seus leitos, alguns gemidos que incomodavam profundamente, além do som incessante dos 

aparelhos que monitoram a sobrevida e repercutem na memória como uma “melodia” agonizante, 

mesmo quando se está ausente do contexto hospitalar. 

 O local gerou desconforto emocional ao estagiário diante do sofrimento dos pacientes, foram 

identificados sintomas de ansiedade e angustia, em especial porque a comunicação verbal prática 

comum do profissional psicólogo na UTI é praticamente inexistente. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 28.02.2016 

 

Eduardo Antoniassi Oliveira, Cláudia Regina Parra 9 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

Ali se verificam corpos humanos sofrendo, o sofrimento do corpo é relativo não apenas à 

própria doença em si, mas também a toda a mobilização do mundo arcaico do sujeito funcionando 

na própria base de sua estrutura (Benoit, 1989 apud Oliveira, 2002) 

Logo, surge a percepção do acadêmico sobre a tamanha necessidade do envolvimento 

emocional a ser depositado naquele setor. Buscando a literatura para melhor elaborar esta 

observação, logo se encontra resultados de pesquisas que nos apresentam algumas informações 

relevantes.  

Silva (2010) cita estudos de pesquisa de Veiga (2003) com psicólogos e estagiários de 

psicologia enquanto atuavam em hospitais, o resultado da pesquisa demonstrou que existem no 

ambiente hospitalar prováveis fontes de estresse nos quais destacam o contato constante com a dor, 

morte e sofrimento; problemas de inserção na equipe de saúde; submissão a regras da instituição; 

envolvimento emocional com pacientes; trabalho com pacientes não desejosos do 

atendimento/situações de crise, falta de formação na área hospitalar. Nessa época o autor enfatizava 

os poucos estudos relativos ao estresse do profissional psicólogo hospitalar, até aquele momento, 

nenhum estudo havia sido identificado. 

 Em momentos de interação e entrevista com os técnicos em enfermagem, quando 

questionados sobre como vêem a morte alheia e como lidam com ela naquele ambiente, 

percebemos muitos pontos importantes a serem refletidos, assim, de primeiro momento vamos 

observar a primeira afirmação por eles fornecidas que se refere ao “costume de presenciar este tipo 

de situação”, caracterizando a banalização da morte. 

 

TE02 

Depois de 16 anos trabalhando em unidade de terapia intensiva vendo paciente vendo 

paciente vir a óbito se torna uma rotina [...] (sic) 

 

TE05 

Não é fácil, mas com o passar do tempo vai se tornando uma rotina, porque praticamente 

acontecem todos os dias, principalmente no setor em que trabalho que é a UTI [...]. 

 

TE06 

[...] nesse tempo que estou trabalhando aqui a gente acaba se acostumando e tenta fazer o 

melhor e o que é necessário para com o paciente (sic). 

[...] Com o tempo acabamos nos tornando um pouco “frio” para nós a situação acaba se 

tornando normal (sic). 
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Diante destes relatos, é observada a banalização da morte como um mecanismo de 

enfrentamento da situação cotidiana, pois, o lidar com a finitude remete ao cuidador pensar 

na sua própria finitude (Poles K, Bousso RS, 2006; Avello IMS, Grau CF, 2003 apud Sulzbacher 

M. et al, 2009). 

 

3.2 O CONTATO COM A FINITUDE. 

 

 Após um período de tempo de permanência na UTI, é presenciado em um leito o 

falecimento de um dos pacientes, uma senhora idosa que possuía um quadro clinico complexo, 

segundo relato dos profissionais de saúde do setor. Enquanto preparam o corpo para 

encaminhamento ao necrotério, um dos técnicos em enfermagem exclama: 

“cumpriu o papel dela! viveu bastante”. 

Esta frase pode ser percebida em várias situações onde o assunto se tratava sobre a finitude 

de pessoas idosas, fato que instigou uma necessidade de reflexão. 

Para aprofundarmos nesta questão, torna-se importante a observação dos relatos feitos pelos 

técnicos em enfermagem em entrevista ao serem questionados sobre como é ver um paciente vindo 

ao falecimento. 

 

TE 01 

Depende muito das situações! Porque quando se trata de um paciente jovem, que sua 

patologia foi provocada por algum acidente, vejo isso com um pesar e tristeza grande, cada minuto 

que eles poderiam viver, cada segundo com seus familiares, enfim, muito triste. 

Quando se trata de paciente com patologia que pela medicina nada há mais o que fazer, suas 

possibilidades já foram investidas, vejo a situação como um livramento de algo e livramento de 

sofrimento mais profundo, pois as diferenças de idades de um jovem com um cliente idoso é que o 

jovem tinha tudo pela frente e o idoso já viveu.  

 

TE 03 

[...] apesar de me sentir triste em todas as situações, me comovia ainda mais quando os 

pacientes eram crianças e jovens [...] 
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TE 05 

[...] existem casos que sentimos muito, por exemplo, quando acontece com pessoas jovens e 

crianças. 

 

Sulzbacher M et al (2009) demonstram que a morte de crianças e jovens é compreendida  pela 

equipe de profissionais e até mesmo pela sociedade em si como a cessação de vidas que poderiam 

ser promissoras, interrompendo o ciclo vital. A vida das crianças é traduzida em expectativas 

prazerosas e positivas, nelas existe a representação do corpo em vida, esta visão cria um sentimento 

de necessidade de manter a vida intacta e protegida. Dessa forma uma morte prematura é vista 

como uma interrupção do ciclo biológico, causando na equipe de profissionais sentimentos 

diversos como angústia, impotência, fracasso, frustração, tristeza, dor, sofrimento. Nesta 

linha de pensamento, morrer na velhice passa a ser vista como uma ocasião normal, onde 

geralmente as pessoas idosas trazem consigo agravantes crônicos que podem gerar a morte. Assim, 

os estudos demonstram que existe uma associação da morte com a velhice, indicando que a pessoa 

já teria cumprido sua jornada e estaria assim preparada para morrer. Todas as demais formas de 

morrer a partir dessa concepção tornam-se desnecessárias e de difícil aceitação (Costa JC, Lima 

RAG 2005; Poles K, Bousso RS 2006; Bellato R, Carvalho EC, 2005; Boemer MR, Rossi LRG, 

Nastari RR, 1991 apud Sulzbacher M et al, 2009 ). 

Outro ponto a ser observado pelo acadêmico ao entrevistar os técnicos em enfermagem é que 

comumente utilizam de sua crença religiosa a fim de explicar a ocasião de finitude dos 

pacientes e o modo como utilizam dessa crença para lidar com a situação. 

 

TE 01 

E acredito também que tudo tem seu tempo debaixo dos céus. 

 

TE 02 

[...] eu procuro lembrar que foi tentado de tudo e se não foi possível foi permissão de Deus. 

 

TE 03 

[...], no entanto sempre acreditei no tempo determinado por Deus para cada propósito ou 

pessoa, mesmo que às vezes pareça que uma vida chega ao fim antes da hora, então isso me faz 

aceitar de forma mais tranqüila [...]. 
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[...] Os acidentes também são cruéis, as vidas são interrompidas, essa é a impressão para 

nós, mas Deus como já disse conhece tudo melhor que nós (sic). 

 

TE 04 

[...] para mim é uma pessoa que cumpriu sua missão. 

 

A literatura nos mostra que à crença religiosa e o sentimento de missão cumprida podem ser 

considerados como mecanismos de defesa, pois, as filosofias e as religiões possuem em suas 

constituições, estratégias explicativas sobre o significado da existência e da finitude. Assim, 

utilizam-se deste recurso como uma das formas de enfrentamento da morte, no desejo de entendê-

la como parte do processo natural da vida. A partir disso falar sobre morte compreende um novo 

significado e, posteriormente, aceita-a com um sofrimento reduzido. (Minayo MCS, 2004; Thomas 

C, 1999 apud Sulzbacher M. et al, 2009). 

Estados de dependência e morte pacientes geram sentimentos diversos na equipe de técnicos 

em enfermagem, onde, existe a possibilidade na criação de mecanismos de defesa. Analisaremos 

TE04 em um depoimento sobre como lida com a morte de um paciente: 

  

TE 04 

É muito triste, saber que aquele momento da vida da pessoa acabou, deixou família e amigos. 

Sua missão aqui na terra foi cumprida. Quando está entubado, sedado é diferente parece que 

morre sem sofrimento, não gosto de vê-lo agônico é muito triste. 

Lido bem. Não tenho afinidade com essas pessoas, não as conheço, para mim é uma pessoa 

que cumpriu sua missão. Quando acaba o plantão e saio do meu trabalho não fico lembrando mais 

de nada do que acontece, tenho marido, filhos e não conversamos sobre o que aconteceu, pois só 

vou trazer tristeza para minha casa. Procuro não ficar pensando. Tem situações que nos abalam 

mas não gosto de ficar falando (sic). 

 

Além do mecanismo de defesa filosófico religioso aqui já apresentado, identificamos que TE 

04, nega o ambiente a qual está inserida, insiste em reafirmar que não pensa no assunto, claro, 

objetivar a subjetividade e singularidade do profissional sobre a sua resiliência diante do 

sofrimento humano não é uma tarefa simples, existe a necessidade de um olhar mais aprofundado, 

assim, abre-se a hipótese da necessidade de um acompanhamento psicológico de TE 04 acerca da 

real estruturação de seu atual estado de resiliência, a fim de identificar o nível repressão ou negação 

e o quanto isto afeta sua subjetividade. Outro ponto importante ser destacado na analise de TE04 
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se refere aos estudos de que “homem normalmente não encara o seu fim na terra tranquilamente, 

evitando falar sobre a temática” (Sulzbacher M et al. 2009). 

Percebemos que TE 04, durante seu discurso, vai mudando seu relato de uma afirmação 

categórica de não refletir o que ocorre na UTI, 

“ Quando acaba o plantão e saio do meu trabalho não fico lembrando mais de nada do 

que acontece[...](sic)”. 

 Posteriormente no mesmo discurso acaba suscitando  dúvida a  esta afirmação, nota-se que 

existe divergência na opinião, pois relata não mais pensar, mas que sim evita, “[...].Procuro não 

ficar pensando. Tem situações que nos abalam mas não gosto de ficar falando (sic)”. 

Além disso, uma pesquisa qualitativa de Sulzbacher M. et al (2009) com enfermeiros de UTI 

de hospitais gerais do Rio Grande do Sul, mostram que a empatia pode desenvolver diversos 

sentimentos e sintomas psicossomáticos, podemos assim, elaborar hipóteses de tal atitude de 

negação. 

 

Observou-se que por vezes ocorreu a empatia entre o enfermeiro e o paciente terminal. Esta 

identificação pode provocar tensão, fadiga, atividade exagerada e irritabilidade. Pode ser aceita 

e elaborada, ou reprimida, interferindo no desempenho profissional, bem como na vida pessoal e 

familiar do trabalhador envolvido. O envolvimento afetivo com as pessoas assistidas é inevitável. 

Nesse ínterim, o profissional necessita e deve se envolver emocionalmente com paciente e família, 

se deseja manter uma relação autêntica e terapêutica. Contudo, cabe à equipe estar alerta para 

que este envolvimento não provoque desgaste e prejuízos no âmbito profissional e domiciliar 

(Costa JC, Lima RAG, 2005; Stedeford A., 1986; Lunardi Filho WD, Sulzbach RC, Nunes AC, et 

al, 2001 apud Sulzbacher M. et al, 2009). 

 

A partir de agora, analisaremos o olhar do profissional técnico em enfermagem ao ser 

entrevistado pelo acadêmico, nestas reflexões iremos nos deparar com a frustração de não 

conseguir manter o paciente em vida.  

 

TE 05 

Tento me controlar, pois a profissão exige segurança e tranqüilidade. 
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TE 06  

É você estar impotente diante da situação e tentar fazer alguma coisa e não conseguir, nesse 

tempo que estou trabalhando aqui nesta unidade a gente acaba se acostumando e tentar fazer o 

melhor e o que é necessário para com o paciente. 

Lido com firmeza, porém, com um pouco de frustração por não conseguir trazer de volta o 

paciente. Com o tempo acabamos nos tornando um pouco “frio” para nós a situação acaba se 

tornando normal. 

 

Observou-se então que existe o sentimento de impotência e fragilidade diante as atividades 

técnicas de preservação da vida, onde desenvolvem mecanismos de defesa como o “tornar-se frio” 

descrito por TE06 ou o constante monitoramento dos sentimentos descritos por TE05. 

Sabe-se que é da rotina dos enfermeiros vivenciarem “sensações de frustração, incapacidade, 

fragilidade, dor, medo, dificuldade de aceitação, tristeza e luto em decorrência da morte de 

pacientes sob seus cuidados” ( Costa JC, Lima RAG, 2005; Lourenço M., 1998 apud Sulzbacher 

M et al, 2009 ). 

 Um dos grandes riscos desse tipo de convivência com o luto é de que quando mal elaborado, 

pode perpetuar o sentimento de perda e nisso o risco do desencadeamento de depressão crônica. 

Quando o luto é elaborado, “pode oferecer a oportunidade de ver a vida sob outra perspectiva, 

entendendo a morte como uma etapa do viver” (Sulzbacher M et al, 2009).  

 

4. CONCLUSÕES 

 

Pudemos notar neste estudo de estagio básico, que a morte faz parte do cotidiano do ser 

humano, porém, o ser humano tende a buscar maneiras de perpetuar sua existência, negar a morte 

como uma etapa de sua na crença da possibilidade da transformação do homem em ser imortal, 

isso faz com que a morte torne-se um fantasma que assombra a vida cotidiana, sendo algo pra ser 

pensado sempre para um futuro distante. 

Essa responsabilidade de perpetuação da vida humana acaba sendo depositada nos 

profissionais da saúde onde se exige a aplicação de conhecimentos técnicos necessários para a 

manutenção da vida, principalmente no cuidado de pessoas mais jovens, isso acaba gerando 

considerável pressão. 

O lidar com a morte e sofrimento remete ao técnico em enfermagem o contato com a sua 

própria percepção e limitação da vida. Essa percepção da limitação humana gera no individuo 

medo e angustia, porém, por ser necessária esta convivência, características de praxes das 
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atividades do setor de UTI, faz com que o profissional busque mecanismos de enfrentamento de 

acordo com suas singularidades e subjetividades. Estes mecanismos se apresentam de varias 

formas, podem, por exemplo, ser de cunho religioso onde se busca na filosofia das religiões uma 

explicação acerca do princípio e finitude da vida. 

A banalização da morte, também é comum nestes profissionais, onde alegam o “costume” de 

conviver com esta situação, porém, analisando o fator tempo, todo costume provém de uma fase 

de adaptação, onde, a situação em si não era comum para o individuo, dessa forma, a banalização 

da morte surge como outro mecanismo de enfrentamento de uma situação cotidiana. 

Por outro lado, um fator crítico acerca da convivência com pacientes terminais, é a 

possibilidade da demasiada empatia para com o paciente, este sentimento, no momento da perda 

da vida, pode gerar situações de luto que se não forem bem elaboradas, tendem a se perpetuar 

intrinsecamente no individuo, podendo acarretar conseqüências a psique, como por exemplo, o 

desenvolvimento de depressão crônica. 

Foi identificado que no momento do falecimento de um paciente, existe um sentimento de 

impotência e frustração diante de tal situação. Sentimentos como este, também podem colaborar 

no desenvolvimento de reações subjetivas complexas nos indivíduos. 

Levanta-se a hipótese da necessidade de um acompanhamento psicológico dos profissionais 

técnicos em enfermagem por um psicólogo no intuito de prevenir o adoecimento psíquico destes 

sujeitos. A exposição dos técnicos em enfermagem aos agentes estressores até aqui estudados 

podem ser caracterizados como agentes de risco da classe dos ergonômicos (Arreguy- Sena, Rojas, 

Souza, 2000), que podem provocar o aparecimento de doenças relacionadas ao trabalho, como por 

exemplo, a depressão.  

Além das conseqüências prejudiciais ao sujeito, empresas tendem a sofrer com a 

conseqüência do afastamento por adoecimento do trabalho, como custos com afastamento, 

encargos trabalhistas (Almeida, Barbosa - Branco, 2010). 

Apesar de intrigantes e de difícil discussão, os assuntos acerca da morte são de grande 

importância na compreensão das características humanas ao longo de suas transformações culturais 

e sociais. Cabe a psicologia o papel desbravador de adentrar o obscuro silêncio que a morte instala 

nas subjetividades.  

A visão da morte e a necessidade de ocultação do tema perante a sociedade, seja um caso de 

mecanismo de defesa compartilhado inconscientemente, defesa contra algo que até hoje a ciência 

não conseguiu solucionar, isto causa medo, pois o homem vê que apesar de tudo, não consegue o 

estatus de imortal senhor do tempo, mas de coadjuvante passageiro de uma luta incansável a esta 

conquista, um ser que acredita ter inteligência para ser superior a todas as coisas do universo, mas 

que muitas vezes não aceita sua própria limitação. 
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