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Resumo  

O objetivo deste trabalho foi conhecer o modo como ocorre o enfrentamento 

da equipe de enfermagem frente à morte dos pacientes sob seus cuidados. O 

presente trabalho Constitui-se em uma revisão narrativa da literatura, realizada 

através de livros disponíveis no acervo da biblioteca da Universidade de Franca e 

artigos disponíveis na rede mundial de computadores através da base de dados da 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Os artigos que não se enquadravam 

na proposta do trabalho foram excluídos. Foram encontradas 19 publicações entre 

os anos de 2005 a 2017, das quais utilizando os critérios de inclusão a seguir: estar 

disponível na íntegra, em formato de artigo, na língua portuguesa e a pesquisa ter 

ocorrido no Brasil, totalizou em 15 artigos. O levantamento dos dados foi realizado 

de março a novembro de 2017. Foram selecionadas 19 referências para a 

elaboração deste estudo. A revisão de literatura apontou que a enfermagem é uma 

profissão que assiste os pacientes em todas as fases de suas vidas e deve estar 

preparada para compreender as reações e frustrações que envolvem a equipe e os 

familiares no momento de perda de um ente querido. Concluiu-se que sentimentos 

como impotência, frustrações, anseios e medos fazem parte do dia a dia dos 

profissionais de enfermagem. Fica claro a necessidade de uma maior abordagem do 

assunto ainda na sua formação, criando assim um maior preparo para que o 

enfrentamento da equipe de enfermagem frente à morte dos pacientes sob seus 

cuidados flua de maneira menos impactante e dolorosa para todos. 

Palavras Chave: Morte; Enfermagem; Atitude Frente à Morte. 

 

Introdução  

    A definição e os conceitos de morte são vários, mas pode-se definir como 

sendo a cessação da vida. Entende-se que a morte ocorre quando há perda 

irreversível das funções cardíacas, respiratórias, encefálicas ou por cessação de 

funções superiores do cérebro que condicionam o corpo a parar de funcionar de 

maneira integrada (1,2).  

Na Idade Média, a morte ocorria de maneira natural nas casas e normalmente 

era um processo decorrente do adoecer, atribuída à vontade divina, pelo fato de o 

sujeito ter pecado ou cometido algo que fizesse com que o moribundo merecesse tal 

situação. Anos mais tarde, diante de pesquisas e estudos voltados à qualidade de 

vida e sobrevida, iniciou-se uma luta contra a morte ou ao postergamento dela (3).  
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É possível dizer que na atualidade, a morte ocorre em sua grande maioria nos 

hospitais, devido ao acesso ou até mesmo ao avanço da medicina nos mais 

variados tratamentos. A medicina se preocupa em lidar com a doença de forma a 

curá-la e em salvar vidas possibilitando assim que o doente retorne recuperado para 

sua casa (4). 

A enfermagem é uma profissão que assiste os pacientes em todas as fases 

de sua vida e deve estar preparada para compreender as reações e frustrações que 

envolvem a equipe e os familiares no momento de perda de um ente querido (3-5). 

 É importante que o mesmo profissional de enfermagem acompanhe o 

paciente próximo da morte ou em processo de morrer, criando um vínculo entre o 

familiar, o paciente e o enfermeiro, porém, tal relação pode aumentar o sofrimento 

profissional no momento em que esse paciente vier a óbito. O profissional da 

enfermagem muitas vezes vivencia situações de conflitos pessoais e até mesmo 

éticos no que se refere a tratar a dor e a morte, o que se acentua devido ao contato 

direto com os familiares e o anseio do paciente pela cura. Tais situações podem o 

afetar até mesmo na sua tomada de decisão (6,7).  

 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho foi conhecer o modo como se dá o enfrentamento 

da equipe de enfermagem frente à morte dos pacientes sob seus cuidados.  

 

Metodologia 

O presente trabalho trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada 

através de livros disponíveis no acervo da biblioteca da Universidade de Franca e 

artigos disponíveis na rede mundial de computadores através da base de dados da 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO).  

As buscas nos meios eletrônicos foram realizadas através dos descritores em 

saúde (DeCS): Morte; Enfermagem; Atitude Frente à Morte. Artigos que não se 

enquadravam na proposta do trabalho foram excluídos. 

Foram encontradas 19 publicações entre os anos de 2005 a 2017 e 

utilizaram-se os critérios de inclusão: estar disponível na íntegra, em o de artigo, na 

língua portuguesa e a pesquisa ter ocorrido no Brasil, a pesquisa totalizou 15 

artigos. O levantamento dos dados foi realizado de março a novembro de 2017. 

Foram selecionadas 19 referências para a elaboração deste estudo. 
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Desenvolvimento 

No dia a dia da enfermagem a morte é constante, pois em todos os 

momentos, em todos os setores das instituições de saúde ela poderá ocorrer. É 

importante que desde que se inicie a formação em enfermagem os discentes 

tenham esse olhar, estando aptos para compreender que a morte faz parte 

integrante do ciclo de viver e morrer (8). 

Embora alguns possuam essa visão, o contato de muitos profissionais com a 

iminência da morte ocasiona um sofrimento psicológico, muitas vezes estressante, 

pois a morte é percebida como uma falha no cuidado dispensado àquele paciente 

em questão, já que se passam muito tempo ao lado dele e vivenciam todas as 

etapas da vida (9).  

No tocante à relação paciente e enfermeiro, é interessante que o profissional 

compreenda que a iminência da morte provoca diferentes reações nas pessoas. 

Alguns deixam explícitos os seus medos e anseios, outros se isolam e outros já 

buscam aproveitar o tempo que lhes resta para estar com amigos e familiares mais 

próximos (10,11).  

Cada profissional tem sua maneira de enfrentar a morte. O que se percebeu 

nas pesquisas realizadas foi que a maioria dos enfermeiros e cuidadores evitam 

falar sobre a morte na intenção de negar a proximidade desta em relação ao 

paciente, pois este momento gera sofrimento ao se constatar a decadência e a 

fragilidade daqueles sob seus cuidados. Porém a maioria evita expor o sofrimento, 

gerando a impressão de insensibilidade para a família diante da perda de alguém 

querido (9). 

Alguns profissionais da enfermagem relatam que seus primeiros contatos com 

a morte lhe provocaram um sofrimento maior, e que conforme foram vivenciando 

mais óbitos, passaram a mudar sua postura e aprenderam a se adaptar à situação, 

assim, o processo doloroso que o momento da morte causa nesses profissionais foi 

se amenizando, porém nunca deixou de existir (9,12). 

Há ainda que se considerar a importância do trabalho em uma equipe 

multidisciplinar, onde todos buscam pela melhor qualidade no tratamento ao 

paciente, não devendo esquecer-se da família do mesmo, tratando-os com respeito 

e empatia (13). 

O hospital é o local onde mais se vivencia a morte, sendo a terapêutica mais 

utilizada aquela na qual se prioriza postergar o quanto possível o acometimento do 
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processo de morrer. Enquanto profissionais de saúde é necessário que se esteja 

atento e que se saiba respeitar o momento da morte, sem cometer a ilusão de que o 

paciente somente morrerá no momento em que a equipe permitir (11).  

Existe uma troca muito rica na relação dos profissionais da enfermagem com 

os familiares dos pacientes sob seus cuidados. Tal relacionamento é importante, 

pois cria uma confiança do familiar na equipe, considerando que são os únicos 

profissionais que estão 24 horas do dia dedicando-se em melhorar a sobrevida do 

seu ente querido (12). 

Os familiares e profissionais se apegam muito à religião no momento da 

perda de seu ente e a ligação entre religião, o adoecer e a morte é composta por 

uma crença que norteia a família trazendo-lhe conforto e alívio. Isso faz com que o 

momento do morrer, seja tido como natural (10). 

Dessa maneira, os profissionais devem saber abordar tal assunto com o 

paciente, deixando os tabus de lado, retirando o foco somente na recuperação do 

paciente e demonstrar apoio ao incentivá-lo a enfrentar determinada enfermidade. 

Tal ato pode até mesmo o conscientizar do momento de sua morte (10).  

Na atual sociedade, a morte é pouco discutida. O morrer está ligado à 

vontade do médico, dos equipamentos disponíveis em determinados hospitais. 

Algumas pessoas acreditam que apenas a menção da palavra morte já carrega um 

peso, pensar na morte ou que alguém está morrendo é tido como vergonhoso, como 

uma desistência da vida. Ninguém duvida da morte, mas não a quer para si (14). 

Esse afastar ilusório da ideia de morte inclui não mencionar diante do doente 

a gravidade do seu quadro e o prognóstico negativo em que se encontra, por se 

acreditar que a fala ausenta sobre a morte ainda mais a possibilidade do morrer 

(14). 

Na visão profissional, não poderia ser diferente, cuidar de outro ser humano 

requer percepções que vão além do conhecimento científico, exige certa intuição, 

um olhar para o paciente como um todo, sabendo separar, não de maneira subjetiva, 

mas de maneira racional a dor e o sofrimento dos pacientes. Entretanto, saber 

cuidar do paciente requer reconhecer o seu próprio limite profissional e um preparo 

emocional amplo (15). 

O fato dos profissionais da enfermagem serem uma referência tanto para a 

família quanto para o paciente no que diz respeito aos cuidados com ele ou para 

esclarecer dúvidas, favorece a criação de vínculos que são primordiais e positivos, 
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mas se não forem bem trabalhados, acabam se tornando negativos para os 

profissionais que são levados a níveis estressantes e de auto cobrança (16).  

Alguns acreditam que é fundamental estar alegre e bem-humorado, mas não 

deve ser forçado. Seria como a forma de caminhar por um ambiente onde pairam a 

dor e o sofrimento de modo leve, de maneira que a expressão dessa alegria se 

transmita ao paciente. Não que um sorriso afastará a morte, mas afastará 

sentimentos negativos, e isso é benéfico ao paciente (15). 

Abordar a temática da morte com os profissionais de enfermagem é 

essencial, porém é escassa. A falta de abordagens ainda no período acadêmico 

conduz para um choque emocional no momento em que, já como profissional, ele se 

depare com o processo de morrer do seu paciente (16).  

 O processo de luto mal analisado pode ser desencadeado, e ao entrar em 

contato com mais doenças e mais pacientes, o profissional da enfermagem pode vir 

a adoecer também. Umas das consequências é o desenvolvimento de doenças 

psicológicas que tende a afetar profissionais que são expostos a situações que o 

levam a um desgaste emocional e psicossocial no momento de suas atividades, 

além de quadros de depressão (16). 

O desgaste se inicia no momento em que o profissional se depara com o 

paradoxo entre a necessidade e desejo de manter o paciente vivo a todo custo, 

fazendo uso de equipamentos amplamente modernos e se especializando em 

técnicas precisas e o ajudá-lo a ter uma morte mais digna, com tranquilidade e junto 

a sua família (17). 

A dinâmica dos serviços de saúde é lutar contra a morte e o sofrimento, 

utilizando para isso as tecnologias existentes, é dotado de uma compulsão quase 

que imediata que consiste em usar os aparelhos disponíveis, realizar massagens 

cardíacas, realizar a intubação, monitorização sistemática e integral, tudo isso numa 

tentativa de deter a morte ou pelo menos a de controlá-la, adiando o acometimento 

do morrer (18).  

Tal fato tem cooperado para que haja uma negação da morte que, no entanto 

é inerente à vida, gerando consequentemente profissionais inaptos a prestar uma 

assistência de qualidade para a família, ficando limitados a cuidar apenas do corpo 

que falece e não do ser humano que está sob seus cuidados (17). 

Considerando que a participação no processo de cura do paciente enfermo 

seja tido como algo gratificante e que colabora para que o profissional de 
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enfermagem se motive a cuidar cada vez mais e mais, faz com que no momento da 

perda do paciente, o profissional seja invadido de sentimentos de despreparo e 

culpa (17). 

Necessário é, portanto, que os profissionais sintam-se à vontade para expor 

seus sentimentos e sejam incentivados a tal abertura, falando dos seus medos, 

permitindo-se ficar triste pelo óbito de um paciente sob seus cuidados e não ter 

sentimento de culpa. Negar o luto pode gerar implicações psicológicas no futuro 

(18). 

Esse sofrimento se dá muitas vezes de maneira silenciosa, sendo que os 

cuidados de enfermagem realizados com qualidade afetam diretamente e melhoram 

a vida do paciente, fazendo a equipe perceber que esse trabalho contribuiu para 

amenizar seu sofrimento no processo de morrer (19). 

Além do impacto que o assistir à morte causa aos profissionais de 

enfermagem, há ainda a responsabilidade de cuidar dos que vivenciam o luto. É o 

momento em que se percebe a linha tênue entre a vida e a morte e onde o amparo 

aos familiares é primordial e deve ser dispensado de maneira humanizada (18).  

Estudos demonstram que trabalhar na enfermagem é uma via de duas mãos, 

envolve alegria e sofrimento, gratidão e dor. Os enfermeiros sentem a necessidade 

de demonstrar afeto e se empenham em cuidar com dedicação e carinho de seus 

pacientes, alegrando-se com sua recuperação. Entretanto, sofrem e se culpam no 

momento em que o paciente evolui para a morte (19).  

Cada profissional lida de uma forma pessoal com o processo da morte do seu 

paciente. É importante que o local de trabalho ofereça condições que facilitem esse 

processo, de maneira que o profissional de saúde consiga uma resiliência a ponto 

de poder prestar um atendimento humanizado e acolhedor para os familiares (19). 

É necessário que se saiba identificar quais são os sentimentos aflorados na 

prática da enfermagem. A detenção do autoconhecimento é primordial para que se 

tenha uma maneira de explorar o que se sente, de maneira que o controle sobre tais 

sentimentos seja controlado e não simplesmente isolado no seu ambiente de 

trabalho (18). 

A realização de reuniões e/ou palestras em grupo com todos os profissionais 

que atuem na área da saúde é uma boa abertura para que debatam e expressem 

seus anseios e medos como forma de auxiliá-los a lidar com a morte, não apenas no 

âmbito profissional, mas também na vida pessoal (18). 
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Nestas reuniões, as visões dos profissionais que se deparam com o processo 

de morte em diferentes unidades de internações podem se juntar. É um momento 

onde cabe a demonstração pessoal de cada um, dividindo com o outro a maneira 

que encontrou de superar a perda do paciente expondo suas angustias neste 

processo (19). 

Alguns profissionais demonstram preocupação com o familiar do paciente 

diante do sofrimento demonstrado pela perda de seu ente. A supervalorização das 

técnicas dos cuidados muitas vezes se sobrepõe aos fatores emocionais e religiosos 

que são importantes e tem sido deixado de lado (12). 

A crença que por muito tempo se instalou nos hospitais de que ali seria o local 

para a cura e não para a morte, os coloca diante de um paradigma, a morte no lugar 

da cura. Os profissionais devem compreender que a necessidade de aprender a 

lidar com a morte do paciente, com seus familiares uma vez que é algo que ocorrera 

em seu cotidiano (12). 

Em nossa sociedade, o trabalho está cheio de normas, rotinas e burocracias 

muitas vezes levando a pratica do cuidar a ser realizada de maneira mecânica. Isso 

impede o profissional de compreender as diferentes manifestações sobre o processo 

da morte e agregar maneiras que o ajudem a aprimorar sua atuação profissional 

(10). 

 

Considerações finais 

Diante do exposto, percebe-se que sentimentos como impotência, 

frustrações, anseios e medos fazem parte do dia a dia dos profissionais de 

enfermagem que não são preparados para o enfrentamento da morte dos pacientes 

sob seus cuidados, considerando que este profissional carrega consigo o desejo 

inerente da profissão que é salvar vidas.  

Constata-se a necessidade de criar espaços tanto no meio acadêmico, como 

no hospitalar, onde o profissional possa expor seus sentimentos e discutir suas 

expectativas, para assim, entender e enfrentar melhor este momento.  

Fica claro a necessidade de uma maior abordagem do assunto ainda na sua 

formação, entendendo que cada um reage de uma maneira, garantindo um maior 

preparo para que o enfrentamento da equipe de enfermagem frente à morte dos 

pacientes sob seus cuidados flua de maneira menos impactante e dolorosa. 

É importante que se tenha a compreensão de que a enfermagem atua no 
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cuidar e estabelecer que cuidados de higiene, afeto e conforto aos pacientes que 

também são essenciais no fim da vida, fornecendo assim, assistência humanizada 

aos pacientes e familiares.  
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