
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

SENTIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM  

DIANTE DA MORTE DE RECÉM-NASCIDOS EM UMA  

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

Laureana Cartaxo Salgado Pereira da Silva 

Natal/RN 
2007 



Laureana Cartaxo Salgado Pereira da Silva 

SENTIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DIANTE DA 

MORTE DE RECÉM-NASCIDOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, como requisito parcial para 
obtenção do título de mestre. 

Orientadora: Profª. Drª. Raimunda Medeiros Germano 

Natal/RN 

2007 



Divisão de Serviços Técnicos 
Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede 

Silva, Laureana Cartaxo Salgado Pereira da. 
     Sentimentos de profissionais de enfermagem diante da morte de 
recém-nascidos em uma unidade de terapia intensiva / Laureana Cartaxo 
Salgado Pereira da Silva.  – Natal [RN], 2007. 
       93 f. 

       Orientador: Raimunda Medeiros Germano. 

       Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem. Pós-
Graduação em Enfermagem. 

1. Morte de recém-nascido - Dissertação. 2. UTI neonatal - 
Dissertação. 3. Fenomenologia - Dissertação. 4. Enfermagem – 
Dissertação. I. Germano, Raimunda Medeiros. II. Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. III. Título. 

RN/UF/BCZM                                                CDU  618.333(043.3) 

BCZM
Retângulo



Laureana Cartaxo Salgado Pereira da Silva 

SENTIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DIANTE DA MORTE DE 
RECÉM-NASCIDOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como requisito parcial para 
obtenção do título de mestre. 

Aprovada em: ______ de ________________ de 2007, pela banca examinadora. 

__________________________________________________ 

Professora Drª. Raimunda Medeiros Germano – Orientadora 

(Departamento de Enfermagem/UFRN) 

__________________________________________________ 

Professora Drª. Solange Fátima Geraldo da Costa - Titular 

(Departamento de Enfermagem/UFPB) 

__________________________________________________ 

Professora Drª. Glaucea Maciel de Farias - Titular 

(Departamento de Enfermagem/UFRN) 

__________________________________________________ 

Professora Drª. Akemi Iwata Monteiro - Suplente 

(Departamento de Enfermagem/UFRN) 



DEDICATÓRIA 

AAAA    Deus,Deus,Deus,Deus,    
    
    ppppor ter me concedido a oportunidade deor ter me concedido a oportunidade deor ter me concedido a oportunidade deor ter me concedido a oportunidade deste conhecimento e ste conhecimento e ste conhecimento e ste conhecimento e 

apapapaprendizagem,rendizagem,rendizagem,rendizagem,    ppppela sua fidelidade, amor e companhia em ela sua fidelidade, amor e companhia em ela sua fidelidade, amor e companhia em ela sua fidelidade, amor e companhia em 
todos os momentos de minha vida. todos os momentos de minha vida. todos os momentos de minha vida. todos os momentos de minha vida. AAAA Ele, toda honra, glória e  Ele, toda honra, glória e  Ele, toda honra, glória e  Ele, toda honra, glória e 
louvor.louvor.louvor.louvor.    

 
    
    
    
Aos meus pais,Aos meus pais,Aos meus pais,Aos meus pais,    
    
    
    Eunildo PereirEunildo PereirEunildo PereirEunildo Pereira da Silva (in memoriam) e Ana Ca da Silva (in memoriam) e Ana Ca da Silva (in memoriam) e Ana Ca da Silva (in memoriam) e Ana Cartaxo artaxo artaxo artaxo 

Salgado P. da Silva, por terem me ensinado o valor e a Salgado P. da Silva, por terem me ensinado o valor e a Salgado P. da Silva, por terem me ensinado o valor e a Salgado P. da Silva, por terem me ensinado o valor e a 
impoimpoimpoimportância do estudo e da educação, por acreditarem nas rtância do estudo e da educação, por acreditarem nas rtância do estudo e da educação, por acreditarem nas rtância do estudo e da educação, por acreditarem nas 
minhas potencialidades e me apoiarem nos momentos de minhas potencialidades e me apoiarem nos momentos de minhas potencialidades e me apoiarem nos momentos de minhas potencialidades e me apoiarem nos momentos de 
dificuladade.dificuladade.dificuladade.dificuladade.    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



HOMENAGENS ESPECIAIS 

À minha mãe Ana,À minha mãe Ana,À minha mãe Ana,À minha mãe Ana,    
    
    
    ppppor ser, para mim, exemplo de mulher de fibra que lutou e luta or ser, para mim, exemplo de mulher de fibra que lutou e luta or ser, para mim, exemplo de mulher de fibra que lutou e luta or ser, para mim, exemplo de mulher de fibra que lutou e luta 

para conquistar para conquistar para conquistar para conquistar a vida; que primou pela educação dos filhos a vida; que primou pela educação dos filhos a vida; que primou pela educação dos filhos a vida; que primou pela educação dos filhos 
dentro dos princípios cristãos e éticos e que merece nossa dentro dos princípios cristãos e éticos e que merece nossa dentro dos princípios cristãos e éticos e que merece nossa dentro dos princípios cristãos e éticos e que merece nossa 
sincera gratidão.sincera gratidão.sincera gratidão.sincera gratidão.    

    
    
    
À Drª Raimunda Medeiros Germano,À Drª Raimunda Medeiros Germano,À Drª Raimunda Medeiros Germano,À Drª Raimunda Medeiros Germano,    
    
    
    ppppor ser para mimor ser para mimor ser para mimor ser para mim um modelo de pessoa comprometida com a  um modelo de pessoa comprometida com a  um modelo de pessoa comprometida com a  um modelo de pessoa comprometida com a 

educação e com a enfermagem. Amiga íntimeducação e com a enfermagem. Amiga íntimeducação e com a enfermagem. Amiga íntimeducação e com a enfermagem. Amiga íntima das letras, que a das letras, que a das letras, que a das letras, que 
muito me ensinou, não só como orientadora desta dissertação,muito me ensinou, não só como orientadora desta dissertação,muito me ensinou, não só como orientadora desta dissertação,muito me ensinou, não só como orientadora desta dissertação,    
mamamamas como pessoa, gente que é, ques como pessoa, gente que é, ques como pessoa, gente que é, ques como pessoa, gente que é, que compreende o ser humano  compreende o ser humano  compreende o ser humano  compreende o ser humano 
como forte e frágil diante das vicissitudes da vida.como forte e frágil diante das vicissitudes da vida.como forte e frágil diante das vicissitudes da vida.como forte e frágil diante das vicissitudes da vida.    

    
    
    
Aos participantes deste estudo,Aos participantes deste estudo,Aos participantes deste estudo,Aos participantes deste estudo,    
    
    
    ccccolegas de profissão, enfermolegas de profissão, enfermolegas de profissão, enfermolegas de profissão, enfermeiros e técnicos de enfermagem, eiros e técnicos de enfermagem, eiros e técnicos de enfermagem, eiros e técnicos de enfermagem, 

que se desnudaram, quando expressaram seus sentimentos que se desnudaram, quando expressaram seus sentimentos que se desnudaram, quando expressaram seus sentimentos que se desnudaram, quando expressaram seus sentimentos 
diante da morte dos recémdiante da morte dos recémdiante da morte dos recémdiante da morte dos recém----nascidos, objeto de estudo do nosso nascidos, objeto de estudo do nosso nascidos, objeto de estudo do nosso nascidos, objeto de estudo do nosso 
trabalho, pela valiosa contribuição à pesquisa e ao ensino.trabalho, pela valiosa contribuição à pesquisa e ao ensino.trabalho, pela valiosa contribuição à pesquisa e ao ensino.trabalho, pela valiosa contribuição à pesquisa e ao ensino.    



AGRADECIMENTOS ESPECIAIS 

Aos Professores daAos Professores daAos Professores daAos Professores da Pós Pós Pós Pós----Graduação, pelo compromisso e dedicação à formação Graduação, pelo compromisso e dedicação à formação Graduação, pelo compromisso e dedicação à formação Graduação, pelo compromisso e dedicação à formação 
profissional e produção do conhecimento científico na área da enfermagem.profissional e produção do conhecimento científico na área da enfermagem.profissional e produção do conhecimento científico na área da enfermagem.profissional e produção do conhecimento científico na área da enfermagem.    
    
Aos professores participantes da Qualificação do Projeto de Pesquisa e aos Aos professores participantes da Qualificação do Projeto de Pesquisa e aos Aos professores participantes da Qualificação do Projeto de Pesquisa e aos Aos professores participantes da Qualificação do Projeto de Pesquisa e aos 
ProfessoresProfessoresProfessoresProfessores    membrosmembrosmembrosmembros,,,, por ocasião da defesa,  por ocasião da defesa,  por ocasião da defesa,  por ocasião da defesa, SolangSolangSolangSolange Fátima Geraldo da Costa, e Fátima Geraldo da Costa, e Fátima Geraldo da Costa, e Fátima Geraldo da Costa, 
Glaucea Maciel de Farias, Akemi Iwata MonteiroGlaucea Maciel de Farias, Akemi Iwata MonteiroGlaucea Maciel de Farias, Akemi Iwata MonteiroGlaucea Maciel de Farias, Akemi Iwata Monteiro, pela valiosa contribuição , pela valiosa contribuição , pela valiosa contribuição , pela valiosa contribuição a a a a 
esta pesquisa.esta pesquisa.esta pesquisa.esta pesquisa.    
    
À Profª Hylarina Mª Montenegro D. Silva, pelo incentivo e apoio À Profª Hylarina Mª Montenegro D. Silva, pelo incentivo e apoio À Profª Hylarina Mª Montenegro D. Silva, pelo incentivo e apoio À Profª Hylarina Mª Montenegro D. Silva, pelo incentivo e apoio durante estedurante estedurante estedurante este    
percurso.percurso.percurso.percurso.    
    
À Profª Edilma de Oliveira Costa, pela amizade, sÀ Profª Edilma de Oliveira Costa, pela amizade, sÀ Profª Edilma de Oliveira Costa, pela amizade, sÀ Profª Edilma de Oliveira Costa, pela amizade, solicitude e estímulo olicitude e estímulo olicitude e estímulo olicitude e estímulo 
incondicional nesta caminhada e por ter acreditado neste projeto profissional incondicional nesta caminhada e por ter acreditado neste projeto profissional incondicional nesta caminhada e por ter acreditado neste projeto profissional incondicional nesta caminhada e por ter acreditado neste projeto profissional 
desde o princípio.desde o princípio.desde o princípio.desde o princípio.    
    
Aos professores da disciplina de Semiologia e Semiotécnica, que nas horas Aos professores da disciplina de Semiologia e Semiotécnica, que nas horas Aos professores da disciplina de Semiologia e Semiotécnica, que nas horas Aos professores da disciplina de Semiologia e Semiotécnica, que nas horas 
difíceis da minha caminhada tantodifíceis da minha caminhada tantodifíceis da minha caminhada tantodifíceis da minha caminhada tanto me compreenderam, em especial me compreenderam, em especial me compreenderam, em especial me compreenderam, em especial à Prfª  à Prfª  à Prfª  à Prfª 
Cicera Mª BrazCicera Mª BrazCicera Mª BrazCicera Mª Braz da Silva, pelo seu carinho e amizade. da Silva, pelo seu carinho e amizade. da Silva, pelo seu carinho e amizade. da Silva, pelo seu carinho e amizade.    
    
Ao Prof José Willington GermanoAo Prof José Willington GermanoAo Prof José Willington GermanoAo Prof José Willington Germano pela valiosa contribuição ao nosso trabalho.  pela valiosa contribuição ao nosso trabalho.  pela valiosa contribuição ao nosso trabalho.  pela valiosa contribuição ao nosso trabalho.     
    
Às colegas do mestrado: Ana Elza, Débora, Elizabete, Izabel, Jussara, Lucia, Às colegas do mestrado: Ana Elza, Débora, Elizabete, Izabel, Jussara, Lucia, Às colegas do mestrado: Ana Elza, Débora, Elizabete, Izabel, Jussara, Lucia, Às colegas do mestrado: Ana Elza, Débora, Elizabete, Izabel, Jussara, Lucia, 
Meine e Sheila, pelo companheirismo e Meine e Sheila, pelo companheirismo e Meine e Sheila, pelo companheirismo e Meine e Sheila, pelo companheirismo e amizade.amizade.amizade.amizade.    
    
Aos queridos alunos Raphael Nepomuceno, Rafaela Aos queridos alunos Raphael Nepomuceno, Rafaela Aos queridos alunos Raphael Nepomuceno, Rafaela Aos queridos alunos Raphael Nepomuceno, Rafaela Antunes, Diana Karla e Antunes, Diana Karla e Antunes, Diana Karla e Antunes, Diana Karla e 
Leilanne Borges que se empenharam nas transcrições das entrevistas com Leilanne Borges que se empenharam nas transcrições das entrevistas com Leilanne Borges que se empenharam nas transcrições das entrevistas com Leilanne Borges que se empenharam nas transcrições das entrevistas com 
dedicação, zelo e compromisso. Agradeço a amizade e consideração a dedicação, zelo e compromisso. Agradeço a amizade e consideração a dedicação, zelo e compromisso. Agradeço a amizade e consideração a dedicação, zelo e compromisso. Agradeço a amizade e consideração a mim mim mim mim 
dispensadadispensadadispensadadispensada....    
    
AAAA Daniele Vieira, pe Daniele Vieira, pe Daniele Vieira, pe Daniele Vieira, pela presteza e singularidade em me ajudar com a formatação la presteza e singularidade em me ajudar com a formatação la presteza e singularidade em me ajudar com a formatação la presteza e singularidade em me ajudar com a formatação 
do trabalho. do trabalho. do trabalho. do trabalho.     
    
Aos funcionários do departamento de enfermagem e da pósAos funcionários do departamento de enfermagem e da pósAos funcionários do departamento de enfermagem e da pósAos funcionários do departamento de enfermagem e da pós----graduação, pelo graduação, pelo graduação, pelo graduação, pelo 
apoio essencial às nossas atividades acadêmicas.apoio essencial às nossas atividades acadêmicas.apoio essencial às nossas atividades acadêmicas.apoio essencial às nossas atividades acadêmicas.    

    



 Ao Hospital Cel. Pedro Germano e ao Hospital Dr. José Pedro  Ao Hospital Cel. Pedro Germano e ao Hospital Dr. José Pedro  Ao Hospital Cel. Pedro Germano e ao Hospital Dr. José Pedro  Ao Hospital Cel. Pedro Germano e ao Hospital Dr. José Pedro Bezerra, locais Bezerra, locais Bezerra, locais Bezerra, locais     
onde me encontrei com a neonataologia, e onde foi possível  realizar este onde me encontrei com a neonataologia, e onde foi possível  realizar este onde me encontrei com a neonataologia, e onde foi possível  realizar este onde me encontrei com a neonataologia, e onde foi possível  realizar este 
estudo.estudo.estudo.estudo.    

    
À enfermeira e amiga, Walmira Maria de Lima Guedes, diretora da unidade À enfermeira e amiga, Walmira Maria de Lima Guedes, diretora da unidade À enfermeira e amiga, Walmira Maria de Lima Guedes, diretora da unidade À enfermeira e amiga, Walmira Maria de Lima Guedes, diretora da unidade 
hospitalar que trabahospitalar que trabahospitalar que trabahospitalar que trabalho, que não mediu esforços para alho, que não mediu esforços para alho, que não mediu esforços para alho, que não mediu esforços para a minha vitória e por  minha vitória e por  minha vitória e por  minha vitória e por 
compreendcompreendcompreendcompreender o valor do crescimento profissional.er o valor do crescimento profissional.er o valor do crescimento profissional.er o valor do crescimento profissional.    
    
Aos colegas de trabalho doAos colegas de trabalho doAos colegas de trabalho doAos colegas de trabalho do H H H Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, pelo apoio e ospital Monsenhor Walfredo Gurgel, pelo apoio e ospital Monsenhor Walfredo Gurgel, pelo apoio e ospital Monsenhor Walfredo Gurgel, pelo apoio e 
incentivo neste percurso.incentivo neste percurso.incentivo neste percurso.incentivo neste percurso.    
    
AAAA Jocélia Germano Portela, amiga querida  e psicóloga, que em muito me  Jocélia Germano Portela, amiga querida  e psicóloga, que em muito me  Jocélia Germano Portela, amiga querida  e psicóloga, que em muito me  Jocélia Germano Portela, amiga querida  e psicóloga, que em muito me 
ajudou na compreensão de alguns conteúdosajudou na compreensão de alguns conteúdosajudou na compreensão de alguns conteúdosajudou na compreensão de alguns conteúdos da sua área, da qual precisei  da sua área, da qual precisei  da sua área, da qual precisei  da sua área, da qual precisei 
utilizar em meu estudo. Minha gratidão.utilizar em meu estudo. Minha gratidão.utilizar em meu estudo. Minha gratidão.utilizar em meu estudo. Minha gratidão.    
    
AAAA Jan Jan Jan Janete Maria Germano Soares, amiga ete Maria Germano Soares, amiga ete Maria Germano Soares, amiga ete Maria Germano Soares, amiga irmã, que muito me ajudou durante irmã, que muito me ajudou durante irmã, que muito me ajudou durante irmã, que muito me ajudou durante 
este caminho. Exemplo de amizade sincera, incondicional que vibra pela minha este caminho. Exemplo de amizade sincera, incondicional que vibra pela minha este caminho. Exemplo de amizade sincera, incondicional que vibra pela minha este caminho. Exemplo de amizade sincera, incondicional que vibra pela minha 
felicidade.felicidade.felicidade.felicidade.    
    
Aos meus amigos e irmãoAos meus amigos e irmãoAos meus amigos e irmãoAos meus amigos e irmãossss    da Igreja de da Igreja de da Igreja de da Igreja de CristoCristoCristoCristo,,,, em Parnamirim, em especial  em Parnamirim, em especial  em Parnamirim, em especial  em Parnamirim, em especial 
Adriano, Izabel, Almir, Inocência, Leninha e Teixeira, que abraçaram a minha Adriano, Izabel, Almir, Inocência, Leninha e Teixeira, que abraçaram a minha Adriano, Izabel, Almir, Inocência, Leninha e Teixeira, que abraçaram a minha Adriano, Izabel, Almir, Inocência, Leninha e Teixeira, que abraçaram a minha 
causa e lutaram comigo em orações. Muito me apoiaram com palavras de vida e causa e lutaram comigo em orações. Muito me apoiaram com palavras de vida e causa e lutaram comigo em orações. Muito me apoiaram com palavras de vida e causa e lutaram comigo em orações. Muito me apoiaram com palavras de vida e 
atitudes de amor.atitudes de amor.atitudes de amor.atitudes de amor.    
    
AAAA Marigilson e Hilze, grandes amig Marigilson e Hilze, grandes amig Marigilson e Hilze, grandes amig Marigilson e Hilze, grandes amigos, que mesmo distantes mantêmos, que mesmo distantes mantêmos, que mesmo distantes mantêmos, que mesmo distantes mantêm acesa a  acesa a  acesa a  acesa a 
nossa amizade. Obrigadanossa amizade. Obrigadanossa amizade. Obrigadanossa amizade. Obrigada pela contribuição em me enviar de São Paulo textos e  pela contribuição em me enviar de São Paulo textos e  pela contribuição em me enviar de São Paulo textos e  pela contribuição em me enviar de São Paulo textos e 
periódicos para o meu estudo.periódicos para o meu estudo.periódicos para o meu estudo.periódicos para o meu estudo.    
    
Aos meus irmãos Liberto Neto e Eunildo Filho e minha cunhada Júlia, por Aos meus irmãos Liberto Neto e Eunildo Filho e minha cunhada Júlia, por Aos meus irmãos Liberto Neto e Eunildo Filho e minha cunhada Júlia, por Aos meus irmãos Liberto Neto e Eunildo Filho e minha cunhada Júlia, por 
sempre acreditarem na minha pessoa, psempre acreditarem na minha pessoa, psempre acreditarem na minha pessoa, psempre acreditarem na minha pessoa, por torcerem por mim e por se alegrarem or torcerem por mim e por se alegrarem or torcerem por mim e por se alegrarem or torcerem por mim e por se alegrarem 
com minhas conquistas.com minhas conquistas.com minhas conquistas.com minhas conquistas.    
    
Aos demais amigos que me acompanharam neste percurso, pelo carinho e Aos demais amigos que me acompanharam neste percurso, pelo carinho e Aos demais amigos que me acompanharam neste percurso, pelo carinho e Aos demais amigos que me acompanharam neste percurso, pelo carinho e 
amizade dispensados.amizade dispensados.amizade dispensados.amizade dispensados.    
    
    
    



SUMÁRIO 

1  INTRODUÇÃO          15 

2  OBJETIVOS          22

2.1  GERAL           22 

2.2  ESPECÍFICOS          22 

3  APORTE REFERENCIAL        23 

3.1  UM BREVE HISTÓRICO ACERCA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA  

        CRIANÇA E A CRIAÇÃO DAS UTINs      23 

3.2  SOBRE A MORTE         31 

3.3  FENOMENOLOGIA COMO UM ENFOQUE METODOLÓGICO  36

4  PERCURSO METODOLÓGICO       39 

4.1  NATUREZA E TIPO DE ESTUDO       39 

4.2  LOCAL DA PESQUISA        41 

4.3  PARTICIPANTES DO ESTUDO       42 

4.4  PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES  43 

4.5  ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA      45 

4.6  ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES       46 



5  VIAJANDO COM AS ESTRELAS EM BUSCA DE SEUS SENTIMENTOS  

     SOBRE A MORTE                        49 

5.1  ENCONTRANDO AS ESTRELAS...      49 

5.2  A DOR DA PARTIDA: COMO ESTA SE DESVELA    52 

5.3  E AINDA MAIS...         65 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS        70

7  REFERÊNCIAS          76

    APÊNDICES  

    ANEXO              



LISTA DE TABELAS 

Tabela  1 Taxa de mortalidade neonatal precoce. Número de 

óbitos na idade de 0 a 6 dias por 1.000 nascidos vivos, 

Brasil, 1997-2003. Brasil, Ministério da Saúde, 2005. 30

Tabela  2 Taxa de mortalidade neonatal tardia. Número de óbitos 

na idade de 7 a 27 dias por 1.000 nascidos vivos, Brasil, 

1997-2003. Brasil, Ministério da Saúde, 2005. 30

Tabela  3 Taxa de mortalidade pós-neonatal. Número de óbitos na 

idade de 28 a 364 dias por 1.000 nascidos vivos, Brasil, 

1997-2003. Brasil, Ministério da Saúde, 2005. 30

   

   



LISTA DE APÊNDICES E ANEXO 

Apêndice A  ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Apêndice B TERMO DE CONSENTIMENTO DO HOSPITAL DR. JOSÉ 
PEDRO BEZERRA ( HOSPITAL SANTA CATARINA). 

Apêndice C TERMO DE CONSENTIMENTO DO HOSPITAL CENTRAL 
CEL. PEDRO GERMANO.  

Apêndice D  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

   

Apêndice E PARECER CONSUBSTANCIADO DE PROJETO DE 
PESQUISA Nº 202/06 – CEP/UFRN. 

Anexo A   PORTARIA Nº 3.432/GM, 12 DE AGOSTO DE 1998. 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

Coordenação Materno Infantil      COMIN 

Estatuto da Criança e do Adolescente    ECA 

Fundo das Nações Unidas para a Infância    UNICEF 

Ministério da Saúde       MS 

Recém-Nascido        RN 

Sistema Único de Saúde       SUS 

Unidade de Cuidados Intermediários     UCI 

Unidade de Terapia Intensiva      UTI 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal    UTIN 



RESUMO 

SILVA, Laureana Cartaxo Salgado Pereira. Sentimentos de profissionais de 
enfermagem diante da morte de recém-nascidos em unidades de terapia 
intensiva. Natal, 2007. 93f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007.  

Compreender os sentimentos dos profissionais de enfermagem diante da morte de 
recém-nascidos em uma unidade de terapia intensiva constitui o objeto desta 
investigação. A motivação para realizá-la decorreu das inúmeras dificuldades por 
nós vivenciadas no cotidiano profissional e da escassez de publicações nesta área 
específica do conhecimento. Tem como objetivos descrever a vivência de 
profissionais de enfermagem e identificar seus sentimentos diante da morte de 
recém-nascidos em unidade de terapia intensiva. Como procedimento metodológico, 
a pesquisa se pauta em uma abordagem qualitativa com enfoque fenomenológico, 
tendo como pergunta norteadora da entrevista realizada com enfermeiros e técnicos 
de enfermagem, da referida unidade, a seguinte indagação: Como você se sente 
diante da morte do recém-nascido na UTI em que você trabalha? Emergiram do 
questionamento, acerca deste fenômeno, uma diversidade de sentimentos, como 
perda, culpa, fracasso, negação, compaixão, tristeza, acompanhados de angústia, 
medo, ansiedade o que resulta numa experiência do mundo sensível de cada um. A 
análise teve como aporte teórico tanto os autores que tratam da fenomenologia, 
como estudiosos do tema da morte. A partir da compreensão do fenômeno 
estudado, podemos afirmar ser a morte do recém-nascido para os profissionais de 
enfermagem, que com ela lidam no espaço de uma UTI, uma vivência de 
sentimentos conflituosos, por vezes dolorosos, pela complexidade que encerra. Isto 
não somente em relação à criança, mas, sobretudo diante dos familiares, em 
particular, dos pais. 

PALAVRAS-CHAVE: ENFERMAGEM, MORTE, UTI NEONATAL, 
FENOMENOLOGIA, SENTIMENTOS, RECÉM-NASCIDO. 



ABSTRACT 

SILVA, Laureana Cartaxo Salgado Pereira. The feelings of nursing professionals 
when faced with the death of newborn babies in an intensive care unit. Natal, 
2007. 92f. Dissertation (Master’s) – Graduate Program in Nursing, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte [Federal University of Rio Grande do Norte], Natal, 
Brazil, 2007.  

To understand the feelings of nursing professionals when faced with the death of 
newborn babies in an intensive care unit is the purpose of this investigation. 
Motivation was triggered by the countless hardships we go through everyday, as 
professionals, and the scarcity of publications in this specific area of knowledge. The 
aim is to describe the experience of the nursing professionals and identify their 
feelings when faced with the death of newborn babies in an intensive care unit. As a 
methodological procedure, this research is based on a qualitative, phenomenology-
focused approach and on the following leading question addressed to the interviewed 
nurses and nursing technicians who work at the unit: How do you feel when you are 
faced with the death of a newborn baby in the ICU at which you work? Answers to 
this question on such phenomenon revealed a diversity of feelings, such as, loss, 
guilt, failure, negation, compassion, and sorrow, coupled with anguish, fear, and 
anxiety, resulting in an experience of the sensitive world of everyone. Theoretical 
support to this analysis was based on works by authors who discuss 
phenomenology, as well as authors who study the theme of death. An understanding 
of the phenomenon thus studied enables us to affirm that the death of a newborn 
baby is, for the nursing professional who takes care of the baby in the space of the 
ICU, an experience of conflicting, sometimes painful feelings, on account of their 
complexity. This is true not only in respect of their feelings for the baby, but for the 
family as well, especially the parents.   

KEYWORDS: NURSING, DEATH, ICU, NEONATAL, PHENOMENOLOGY, 
FEELINGS, NEWBORN. 



1 INTRODUÇÃO 

A morte é um fenômeno que permeia o cotidiano de nossas vidas, como 

fato certo e inevitável. Cedo ou tarde, esperada ou inesperada, com dor ou indolor, 

trágica ou pacífica, assistida ou solitária, ela toma a vida como ocorre numa colheita: 

indubitavelmente os frutos serão ceifados. 

Ao olhar para a morte natural, e aqui nos referimos às mortes que não 

foram planejadas ou premeditadas por outrem, o homem sente-se ameaçado, não 

concebe este estágio da vida biológica e pouco sabe lidar com ele, embora tenha a 

certeza de sua finitude. Kubler-Ross (1996) corrobora ao afirmar que a morte 

constitui ainda um acontecimento medonho, pavoroso, um medo universal, mesmo 

sabendo que é possível dominá-lo em vários níveis. 

Podemos observar que cada um de nós traz dentro de si “uma morte”, ou 

seja, sua própria representação de morte. São atribuídas, a esta, personificações, 

qualidades e formas. E a maneira como a vemos e a encaramos, certamente, 

influenciará o nosso modo de ser (KOVÁCS, 2002). 

Nas formas de ver e encarar esse fenômeno, os atributos e associações 

relacionados à morte são: mistério, poder, força, inimiga, dominação da vida, dor, 

ruptura, interrupção, desconhecimento, tristeza, entre outros. De um modo geral, 

estas características acompanham toda a história da humanidade, com algumas 

diferenças de ordem cultural. Segundo Vovelle (apud KÓVACS, 2002, p. 32), “todas 

as representações de morte estão imersas no contexto cultural”. 

A cultura oriental tem a visão de que a morte surge fundamentalmente 

como estado de transição e principalmente de evolução para o qual deve haver um 

preparo. A morte é, portanto, apenas uma iniciação numa outra forma de vida além 
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daquela cujo fim representa; já para a sociedade ocidental, a morte é vista como fim, 

ruptura, fracasso. (KOVÁCS, 2002). 

No Brasil prevalece essa cultura de negação da morte. Ela foi 

institucionalizada, medicalizada e tecnologicizada; a ciência e o conhecimento nos 

trouxeram maior sobrevida, curas e longevidade, mas não nos ensinou a 

compreender a morte e conviver com esse lado da vida. 

O avanço da ciência e tecnologia concedeu à medicina e às ciências 

biomédicas algum domínio sobre doenças, antes incuráveis, dando-lhes 

características de deuses. As buscas incessantes pela cura a todo custo e o alto 

investimento neste campo de descobertas tornaram os profissionais, desta área, 

responsáveis pela “salvação” da vida dos doentes, configurando uma cultura 

acadêmica que luta contra a morte. 

É sobre essa complexidade que envolve o tema da morte que 

pretendemos dialogar, relacionando-o ao contexto hospitalar, na assistência ao 

recém-nascido grave, no que se refere primordialmente aos sentimentos que 

vivenciam os profissionais de saúde diante da morte de crianças, em unidades de 

terapia intensiva neonatal (UTIN). Essa dificuldade acompanha o homem, as 

famílias, os profissionais da área biomédica, no âmbito hospitalar e também 

domiciliar. Na atualidade, as ciências da saúde e, dentre estas, a enfermagem, 

nossa área de atuação, têm cada vez mais se preocupado com os aspectos 

holísticos, globais e humanísticos no cuidar, na tentativa de resgatar o “ser” humano 

em sua essência e dar-lhe uma atenção condizente com cada situação particular. 

Não foi simples a escolha dessa temática; ao contrário, como enfermeira 

de UTIN e preceptora de alunos, neste campo de atenção, ponderamos muito, 

acerca dos temas relacionados ao ensino, por entender a importância desta práxis 
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na educação. Havia uma preocupação nossa desde sempre com a formação de 

profissionais de enfermagem, por perceber o importante papel da educação e do 

conhecimento na vida do ser humano. 

Em meio a pensamentos e sonhos por nós nutridos, mudamos de tema e 

o nosso olhar voltou-se para o enfrentamento dos profissionais de enfermagem 

diante da morte de recém-nascidos no seu dia-a-dia, até porque tocava igualmente 

nossos sentimentos e inquietações. 

Assim, em nosso estudo, dirigimos a atenção para os profissionais de 

enfermagem que lidam diariamente com a morte de recém-nascidos (RN) em UTIN.   

Refletindo acerca deste tema, na realidade diária da nossa experiência 

laboral neste campo de atenção ao paciente, encontramos alguns problemas que 

merecem destaque, tais como: dificuldade em dar a notícia de morte aos pais do 

bebê, inconformação com a morte do paciente quando as medidas terapêuticas não 

alcançam êxito, dificuldade em decidir a viabilidade de tratamento para pacientes 

graves. E ainda: dificuldade da equipe multiprofissional em lidar com a naturalização 

do evento morte, sentir a dor do outro e não saber lidar com ela, desconhecer os 

limites e necessidades como cuidadores.  

Estes conflitos reiteraram a necessidade em buscar respostas, 

aprofundando nossos questionamentos ao realizarmos um estudo que pudesse 

contribuir com a equipe de enfermagem e demais profissionais da área da saúde 

que trabalham na UTIN, diante das adversidades da vida/morte. 

Todo esse contexto que envolve o nascimento de uma criança gravemente 

doente costuma provocar profundas alterações na dinâmica familiar, em que os pais 

passam por estado de luto após o nascimento do filho, que não veio saudável como 
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esperavam. Mas, abala também aqueles que dessa criança cuidam no ambiente 

hospitalar e, em particular, nas UTINs. 

Os cuidadores, neste espaço, são os profissionais de saúde, que dividem 

o lugar com os bebês e toda a variedade de equipamentos necessários para o 

suporte de suas vidas. A rotina tornou-se desgastante e há uma complexidade de 

procedimentos a realizar. 

Pizzoglio, em documento do Ministério da Saúde, afirma que uma 

profunda emoção acomete aquele que penetra nesse meio violento, portador do 

conflito vida/morte e que suscita imagens de grande crueza.  É, portanto, necessário 

que o trabalhador de unidade de terapia intensiva encontre um espaço onde possa 

falar dessas emoções para que, assim, as interações que se travam neste ambiente, 

diariamente, sejam menos conflituosas. Esta última afirmação é uma recomendação 

do Ministério da Saúde e está inserida no projeto mãe-canguru, que trata 

singularmente dos processos, sobretudo os psicoafetivos, e que envolvem os pais, 

os bebês e a equipe que lida nesta área assistencial (BRASIL, 2002). 

As UTIs refletem significativamente o modelo biomédico, a cultura 

hospitalocêntrica, a tecnologia, os altos custos, a doença, a frieza, por vezes, de 

alguns profissionais, enfim, o conflito vida/morte.

Em oito anos de trabalho neste campo, vivenciamos experiências no que 

diz respeito a essa temática. Vimos o sofrimento das mães/famílias ao perderem os 

seus bebês. E, acerca disto, encontramos muitas pesquisas sobre o sofrimento da 

mãe e como minimizá-lo, dando-se ênfase a essa necessidade. De certa maneira, a 

atenção à família do recém-nascido, que enfrenta esta situação, tem melhorado nos 

últimos anos. Entretanto, sentimos uma lacuna no que se refere a estudos, 
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atividades, ouvidoria, terapia, enfim atenção aos profissionais diante da morte de 

seus pacientes em UTIN. 

Em nossa experiência houve momentos que choramos sozinhos, em 

equipe, com a mãe e pai do recém-nascido; em outros momentos, expressamos um 

pouco de indiferença diante da morte, tentando parecer fortes.  Percebemos que na 

maioria, os profissionais também apresentam dificuldades diante da morte. 

Apesar dos inúmeros estudos feitos com o intuito de melhorar a sobrevida 

dos recém-nascidos, faz-se necessário criar, igualmente, dispositivos para a 

realização de outras pesquisas que contribuam com essa área do conhecimento, no 

que diz respeito às condições dos profissionais destas áreas especializadas. 

Cuidar de pacientes tão indefesos e tão vulneráveis, que possuem uma 

expressão bem peculiar de se comunicar, nos inquieta e nos induz a estudar o tema 

proposto, motivados pela relevância de compreender os sentimentos que envolvem 

esses profissionais diante da morte dos seus pacientes.  

A morte lança sua sombra sobre todos e cada um. Ela se aproxima de nós 

usando a máscara com a qual reveste a sociedade que constrói a nossa 

personalidade (ZIEGLER,1977). 

Diante disso, são muitas as dificuldades de uma equipe de saúde que atua 

com crianças gravemente enfermas ou fora de possibilidades terapêuticas. De 

acordo com Chiattone (2001), a transmissão do diagnóstico, o contato com os 

familiares antes e após o óbito, a decisão sobre suspender as medidas terapêuticas 

diante de prognóstico fechado, entre outras, são apenas algumas delas. Além disso, 

muitos são os sentimentos que, ao mesmo tempo, envolvem os profissionais, como, 

por exemplo, a culpa por condutas terapêuticas agressivas e insucessos, depressão 
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pelo acúmulo de perdas, ansiedade e medo, em meio a tantos outros, apenas 

sinalizam para a complexidade que encerra o tema em si. 

Isto posto, e pela importância atribuída ao sentimento neste estudo, torna-

se importante defini-lo. Houaiss (2001) define sentimento como “ato ou efeito de 

sentir (se). Aptidão para sentir; disposição para se comover ou se impressionar; 

sensibilidade”. 

Conforme, Viscott (apud CARPENA, 2000, p.103), os sentimentos são 

comparados a “um sexto sentido que interpreta, ordena, e dirige os outros cinco [...] 

que nos tornam humanos, semelhantes, e através da linguagem, nos relacionam 

com nós mesmos [...]”. 

Boff (2000, p.102), ao abordar o tema dos sentimentos, refere-se ao 

“phatos como a capacidade de sentir, de ser afetado e de afetar“. E questiona: “Qual 

é a experiência base da vida humana?” Ele mesmo responde: é o sentimento, o 

afeto, o cuidado. Não é o logos (pensar), mas o phatos (sentir). 

E ainda acrescenta o autor: 

O sentimento também é uma forma de conhecimento, mas de natureza 
diversa. O conhecimento pelo phatos se dá num processo de sim-phatia, 
quer dizer, de identificação com o real, sofrendo e se alegrando com ele e 
participando de seu destino (BOFF, 2000, p.104). 

O mesmo autor refere que tanto o pensamento filosófico como o processo 

histórico da humanidade tem mostrado cada vez mais que “[...] ‘a razão não explica 

tudo, nem abarca tudo’. Fundamentalmente é um estar com e não sobre as coisas, é 

um com-viver dentro de uma totalidade ainda não diferenciada”. 

Portanto, mediante essas questões polêmicas, que permeiam o nosso 

cotidiano hospitalar, e compreendendo a necessidade de melhorar a condição de 

quem cuida, bem como a assistência prestada a recém-nascidos e familiares frente 

à morte, nos cabe indagar acerca da vivência e dos sentimentos dos profissionais de 
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enfermagem em unidades de terapia intensiva neonatal, diante da experiência com a 

morte de crianças. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

� Compreender os sentimentos de profissionais de enfermagem de uma 

UTI neonatal, diante da morte de recém-nascido. 

2.2 ESPECÍFICOS 

� Descrever a vivência de profissionais de enfermagem em unidade de 

terapia intensiva neonatal diante da morte. 

� Identificar seus principais sentimentos diante da morte de recém-

nascidos. 
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3 APORTE REFERENCIAL 

As referências teóricas acerca da investigação, ora desenvolvida, 

ancoram-se em autores que escrevem sobre a atenção à saúde da criança, 

considerando os diferentes tempos históricos até o surgimento da neonatologia. A 

seguir, trataremos acerca da morte e sentimentos com os autores desta área 

específica. Por fim, teceremos considerações acerca da fenomenologia como 

enfoque metodológico deste estudo. 

  

3.1 UM BREVE HISTÓRICO ACERCA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA 

E A CRIAÇÃO DAS UTINs. 

A assistência à saúde da criança passou por transformações significativas 

desde os séculos passados, quando não se considerava que a criança possuía 

personalidade e, portanto, não era valorizada; era tida simplesmente como adulto 

em miniatura, e muitos anos se passaram para ser reconhecida como indivíduo 

único, com necessidades e capacidades próprias. Hoje, a medicina dedica áreas 

específicas à criança, como a neonatologia, a puericultura, a pediatria, além das 

inúmeras especialidades. 

Nos séculos passados, não há registro de intervenções sistemáticas sobre 

a saúde da criança. Esta era cuidada em casa, por familiares, onde se focalizava a 

higiene corporal, cuidados nutricionais e ambientais.  

Os altos índices de mortalidade infantil, o aparecimento das doenças 

contagiosas, e a necessidade de se desenvolver uma sociedade produtiva nos 

séculos XVIII e XIX, devido à urbanização, seguidas por uma Revolução Industrial, 



24

foram marcos que influenciaram o surgimento do hospital, como instrumento 

terapêutico e conseqüentemente da pediatria como especialidade. 

Os primeiros conceitos e trabalhos sobre puericultura se organizaram, 

sobretudo, na França. A apreensão da criança pela medicina se dá, inicialmente, por 

meio de conhecimentos que possibilitem crescimento e desenvolvimento saudável, 

por meio da higiene corporal e do ambiente, da alimentação, dos cuidados pré-

natais e pós-natais imediatos. Medidas legais para protegê-la dos agravos do meio 

ambiente começam a ser adotadas, como a regulamentação do trabalho da 

puérpera, possibilitando à mãe cuidar da criança nos primeiros meses, a proteção da 

criança contra trabalhos insalubres, entre outras (ROCHA; ALMEIDA, 1993). 

Com o advento da hospitalização, houve necessidade de preparar os 

profissionais que iriam desenvolver as práticas de assistência à saúde naquelas 

instituições. Por isso, fez-se necessária também a formação de enfermeiros. 

Florence Nightingale, precursora da enfermagem moderna, é também quem lança os 

fundamentos da enfermagem pediátrica, centrada na puericultura, como conjunto de 

regras e noções sobre a arte de criar fisiológica e higienicamente as crianças 

(COLLETT; OLIVEIRA, 2002). 

A pediatria propriamente nasce na França, onde foi construído o primeiro 

hospital destinado às crianças em Paris, em 1802, seguida por Londres, com o 

“Hospital for Sick Children”, os quais precederam os hospitais norte-americanos e 

podem ser considerados como marco inicial da assistência à criança (WAECHTER; 

BLAKE, 1979). 

Vale ressaltar a pessoa do médico Abraham Jacobi (1830-1919), cujas 

realizações influenciaram nas investigações científicas e clínicas das doenças da 



25

infância no séc XIX, motivo pelo qual é conhecido como “pai da pediatria” (WHALEY; 

WONG, 1999).  

No Brasil, em termos de serviços de saúde, datam de 1920 as primeiras 

preocupações com o atendimento à criança, já sendo também regulamentada nesta 

mesma época a política nacional de saúde materno infantil, que se caracteriza por 

três períodos. O primeiro, de 1920 a 1945, da Seção de Higiene Infantil (HI) e 

Assistência à Infância à Divisão de Amparo à Maternidade e à Infância (DAMI); o 

segundo, correspondendo ao período de 1940 a 1970, do Departamento Nacional da 

Criança (DNCr) à Coordenação de Proteção Materno Infantil (CPMI); e o terceiro, 

que vai de 1979 a 1985, da Coordenação de Proteção Materno Infantil à Divisão de 

Saúde Materno Infantil (CPMI/DINSAMI). Na década de 90, mais precisamente a 

partir de 1994, este departamento nacional foi denominado COMIN - Coordenação 

Materno Infantil (MIRANDA; FERRIANI, 2001). 

Segundo este mesmo autor, as Políticas Públicas Sociais na área de 

saúde, voltadas à criança, sofreram determinações políticas, sociais e econômicas, 

desde uma ação higienista a ações programáticas, em que a família foi convocada a 

ser co-participante na promoção à saúde da criança.

Outro aspecto que temos que referenciar sobre políticas de saúde para a 

criança está no direito à vida e à saúde, disposto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), sob a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, voltada esta ao 

desenvolvimento da criança, especificamente o artigo 7°, ao afirmar que “a criança e 

o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de 

políticas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência” (BRASIL, 1990, p.15). 
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Uma subespecialidade da pediatria, a neonatologia, se dedica ao estudo 

do recém-nascido. A história do nascimento desta especialidade é relatada por 

Avery (1984), entre outros, em seu livro "Neonatologia, Fisiologia e Tratamento do 

Recém-Nascido". Um obstetra, Dr. Pierre Budin, resolveu estender suas 

preocupações além da sala de parto e criou o Ambulatório de Puericultura no 

Hospital Charité de Paris, em 1882. Em 1914, foi criado por um pediatra, Dr. Julius 

Hess, o primeiro centro de recém-nascidos prematuros no Hospital Michel Reese, 

em Chicago.  

Depois disso, foram criados vários outros centros, que seguiram os 

princípios do obstetra, Dr. Budin, e do pediatra, Dr. Hess, para a segregação dos 

recém-nascidos prematuros, com a finalidade de lhes assegurar enfermeiras 

treinadas, dispositivos próprios, incluindo incubadoras e procedimentos rigorosos 

para a prevenção de infecções, passando-se a dar mais atenção a esse tipo de 

paciente em suas peculiaridades. 

Os berçários, no século XIX na França e depois nos Estados Unidos, 

foram as primeiras unidades de segregação desses bebês que, com o 

aperfeiçoamento da ciência e tecnologia, passaram a unidades especializadas para 

o cuidado do recém-nascido gravemente enfermo e com risco de vida, denominadas 

unidades de tratamento intensivo neonatal(AVERY,1984). 

Assim, perguntamos: O que é uma UTIN? 

É um local de tratamento de recém-nascidos que nascem antes dos 9 

(nove) meses de gestação, que é o fisiológico, o esperado; mas também, neste local 

de assistência especializada, existem outras situações que confirmam a indicação 

dessas internações. 
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Os fatores de risco gestacionais e do recém-nascido que devem ser 

considerados são: 

� “Recém-nascidos prematuros com idade gestacional menor ou igual 

a 37 semanas. 

� Recém-nascidos pós-maduros com idade gestacional maior ou 

igual a 42 semanas. 

� Recém-nascidos de Baixo Peso, ou seja, com peso menor ou igual 

a 2500 gramas. 

� Recém-nascidos macrossômicos, ou seja, com peso maior ou igual 

a 4000 gramas. 

� Gestação de gemelares. 

� Suspeita de Malformação Congênita, durante o pré-natal. 

� História materna de infecção, diabetes gestacional, hipertensão, 

ruptura prematura da bolsa amniótica, infertilidade anterior 

prolongada, idade materna superior a 35 anos, gravidez em 

adolescente, posicionamento anômalo do feto ou da placenta, 

anemia, incompatibilidade sanguínea e ingestão de drogas. 

� Problemas emocionais maternos e depressão “(KENNER, 2001). 

  As unidades de atendimento ao RN de risco obedecem a uma 

hierarquização dessa assistência, conforme níveis de complexidade. Nível primário: 

para as unidades de assistência à gestante de baixo risco; secundário: para as 

gestantes de médio risco; e terciário, para as gestantes de alto risco, incluindo aqui a 

internação em UTINs. 
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As UTINs são setores fechados. Quanto à estrutura física, essas unidades 

devem possuir áreas para admissão dos bebês, onde ocorrem os primeiros 

atendimentos; sala para observação dos RNs, que pode ser opcional, onde o bebê 

fica até 4 horas se houver algum motivo que o impeça de ser encaminhado ao 

alojamento conjunto; unidade de cuidados intermediários (UCI), onde ficam os RNs 

que precisam de tratamentos simples, não infecciosos; sala de cuidados intensivos 

(UTI) destinada ao RN de alto risco que necessita de cuidados físicos e humanos 

criteriosos e constantes; o isolamento é uma área para os RNs com diagnóstico 

confirmado de processo infeccioso (KENNER, 2001). 

Ademais, a essas áreas seguem-se outras de apoio: posto de enfermagem, 

sala de serviços, rouparia, sala de ordenha, sala de armazenamento de materiais e 

medicamentos, sala de equipamentos e expurgo. 

Nas UTINs, a assistência comumente é completa. A equipe é multidisciplinar 

e especializada em neonatologia, contando com aparato tecnológico e exames de 

maior complexidade. 

A importância ao atendimento tanto da gestante quanto do RN de alto 

risco se dá pela redução do índice de morbidade/mortalidade materna e neonatal. 

Para Kenner (2001), o RN de alto risco é aquele que tem maior chance de morrer 

durante ou logo após o parto ou que tem um problema congênito ou perinatal que 

necessita de intervenção imediata; portanto, exige cuidados intensivos 

especializados, equipe multiprofissional capacitada, equipamentos sofisticados e de 

precisão, serviços de apoio e realização de exames de alto custo. Essa assistência 

teoricamente tem a garantia do MS, através de dispositivos legais (leis, portarias e 

resoluções) para este fim. 
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Aproveitamos para citar a Portaria nº 3.477, de agosto de 1998, que trata 

desta garantia. Também vale ressaltar a Resolução da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), apoiada pelo decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, 

republicado em dezembro de 2000, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e Unidades de Cuidados 

Intensivos. 

Os elevados índices da mortalidade neonatal têm sido motivo de 

preocupação e provocado o desenvolvimento desta área de atenção à saúde. 

Sabemos que um bom indicador de vida de uma população é o baixo coeficiente de 

mortalidade infantil. Este coeficiente possui dois componentes importantes, que são 

o de mortalidade neonatal e o infantil tardio ou pós-neonatal.  

A taxa de mortalidade neonatal precoce registra o número de óbitos na 

idade de 0 a 6 dias por 1000 nascidos vivos. A taxa de mortalidade neonatal tardia 

registra o número de óbitos na idade de 7 a 27 dias por 1000 nascidos vivos, e a 

taxa de mortalidade pós-natal registra o número de óbitos na idade de 28 a 364 dias 

por 1000 nascidos vivos. 

Estes índices ainda são altos em todo o mundo, devido a uma estreita e 

complexa interação entre fatores biológicos, sociais, econômicos, políticos, 

demográficos e de assistência à saúde, que o tornam um componente de difícil 

controle (ARAÚJO et al, 2000).  

No Brasil, os dados do Ministério da Saúde, de acordo com as taxas 

anteriormente referidas, estão apresentados nas tabelas que seguem, onde 

destacamos informações do país, da região e do Estado, cujos índices de 

mortalidade foram mais significativos: 
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Tabela 1. Taxa de mortalidade neonatal precoce. Número de óbitos na 
idade de 0 a 6 dias por 1.000 nascidos vivos, Brasil, 1997-2003. 
Brasil, Ministério da Saúde, 2005. 

ESPECIFICAÇÃO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Brasil 15,62 14,31 14,29 13,70 13,37 12,73 12,07
Região Nordeste 21,02 18,63 20,09 19,69 19,48 18,42 17,45
Rio Grande do Norte 23,87 22,02 27,91 20,88 20,90 20,27 19,61

FONTE: DATASUS/MS, 2007. 

Tabela 2. Taxa de mortalidade neonatal tardia. Número de óbitos na idade 
de 7 a 27 dias por 1.000 nascidos vivos, Brasil, 1997-2003. 
Brasil, Ministério da Saúde, 2005. 

ESPECIFICAÇÃO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Brasil 4,20 3,84 3,73 3,73 3,66 3,71 3,60 
Região Nordeste 6,09 5,11 4,70 4,79 4,49 4,86 4,40 
Rio Grande do Norte 6,39 4,82 4,91 4,64 5,85 4,72 4,64 

FONTE: DATASUS/MS, 2007. 

Tabela 3. Taxa de mortalidade pós-neonatal. Número de óbitos na idade 
de 28 a 364 dias por 1.000 nascidos vivos, Brasil, 1997-2003. 
Brasil, Ministério da Saúde, 2005. 

ESPECIFICAÇÃO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Brasil 12,08 12,27 10,35 9,81 9,16 8,50 8,43 
Região Nordeste 23,26 23,38 19,52 16,92 15,25 13,96 13,64
Rio Grande do Norte 23,08 23,65 14,87 15,96 12,84 12,92 12,17

FONTE: DATASUS/MS, 2007. 

Estas tabelas traduzem uma preocupação para todos nós profissionais da 

saúde e, os seus dados, vêm reforçar a necessidade de nos ocuparmos com os 

sentimentos dos profissionais diante da morte dos RNs. Os altos índices de 

mortalidade, ainda presentes nos dias atuais, tornam os profissionais 

freqüentemente expostos ao evento morte e aos conflitos que dela advêm. 
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Por isso, a internação em UTIs costuma provocar muito medo, não apenas 

pelo ambiente físico desconhecido e gravidade dos casos, mas também porque a 

família perde o contato com o filho, que passa a pertencer aos profissionais de 

saúde. 

Em virtude da constante expectativa de situações de emergência, da alta 

complexidade e da concentração de pacientes graves sujeitos a mudanças súbitas 

no estado geral, o ambiente de trabalho caracteriza-se estressante e gerador de 

uma atmosfera emocionalmente comprometida, tanto para os profissionais como 

para os familiares. 

3.2 SOBRE A MORTE 

A morte é um acontecimento inevitável e certo na vida de todo ser vivo. 

D’Assumpção (2003) afirma que a morte é um evento definitivamente ligado à vida, 

fazendo, portanto, parte integrante desta. 

Um outro aspecto que merece nossa observação é o fato de que o homem 

é o único ser vivo possuidor da consciência da morte, seja a do outro ou a sua 

própria morte. Neste ponto corrobora conosco Ikeda (2003), quando diz que a 

consciência da morte é um privilégio peculiar ao homem. 

Este privilégio representa um aliado na busca humana de querer 

compreender os demais aspectos e significados que a morte tem revelado ao longo 

da sua própria história. Por isso, entendemos como relevante a apresentação 

sucinta de alguns relatos históricos sobre a morte, com a finalidade de desvelar os 

processos que envolvem essa temática até os dias atuais. 
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Na Antiguidade, o homem podia ter uma dimensão mais humana do 

mundo e da vida.  Na Idade Média, ele era um mero espectador da natureza, 

contemplativo diante da possibilidade de morte, num mundo teocêntrico 

(CHIATTONE, 2001).  

Na compreensão de Ariés (1977), nos séculos V e VI até o século XII, a 

morte fazia parte do cotidiano dos homens, não era individualizada, era encarada 

com naturalidade.  

Assim, nessa época, os costumes, tais como: o morto ser velado em casa, 

a presença de familiares e amigos em despedida ao moribundo, a realização de 

confissões religiosas, a consideração pelos últimos desejos da pessoa, a presença 

das crianças na participação de todo o processo de morte junto como os adultos, 

refletiam rituais que favoreciam as expressões de emoção e facilitavam a elaboração 

do luto, mostrando que tipo de relação o homem tinha com a morte. 

As mudanças dessa visão de morte ocorrem radicalmente com o advento 

da sociedade capitalista, que culmina com a Revolução Industrial na Europa 

Ocidental, no século XVIII, onde a valorização do “Ter” se sobrepõe à valorização do 

“Ser”. O individualismo, o consumismo, o materialismo, o poder são exaltados e a 

morte começa a ser obscurecida e negada. 

O homem passa a ser, essencialmente, um ser consumista, 

caracterizando-se por um apego extremo a posições, pessoas e bens materiais, 

como uma suposta forma de controle e dominação, proporcionando a sensação 

(falsa) de poder e superioridade sobre a natureza, objetos, pessoas e principalmente 

sobre a vida (CHIATTONE, 2001). 

O ritual da morte neste contexto tem mudanças significativas, passando 

então a ser personalizada, individualizada; isto se observa através do sepultamento 
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individual; surgem os cemitérios públicos localizados nas periferias das cidades; a 

identificação aparece na inscrição contida nos túmulos; o morto é enterrado mais 

rápido; institui se as missas de sétimo (7°) e trigésimo (30°) dia como medida de 

limitar, de certa forma, o processo de luto (KOVÁCS, 2002). 

Segundo Morin (1975), é nas atitudes e crenças diante da morte que o 

homem exprime o que a vida tem de mais fundamental. Dessa forma, se registra na 

cultura de uma sociedade comportamentos humanos influenciados pelos valores 

econômicos, sociais e políticos. Vovelle (apud KOVÁCS,2002, p. 32) também afirma 

que” todas as representações de morte estão imersas no contexto cultural”. 

Ariés (1977), quando se refere às representações da morte, ressalta 

serem as mesmas resultantes de cada época ou movimento histórico, embora 

algumas dessas manifestações possam ocorrer em qualquer período. 

Diante do evento morte, surge também a preocupação com o destino do 

morto ou, a pergunta “o que acontece depois da morte?” “para onde iremos quando 

morrermos?” Busca-se então explicações. Esse aspecto que trata da 

mortalidade/imortalidade também está presente na crença da maioria de todas as 

culturas, sofrendo influência direta das religiões.

Ariés (1981), em seu livro “O homem diante da morte” nos traz um breve 

entendimento das crenças religiosas desde as primeiras civilizações conhecidas, 

ressaltando alguns aspectos da conduta desses povos em relação à morte. A 

civilização dos sumérios e egípcios, arqueologicamente, demonstraram a existência 

de celebrações religiosas e a crença da vida depois da vida. Era um povo politeísta 

e que atribuía a seus deuses fatos e forças da natureza.  

Depois surge o monoteísmo hebraico em 3.000 aC, simultaneamente com 

o hinduísmo; mais adiante, os povos védicos, em 1000 aC a 500 aC, que criaram a 
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idéia de reencarnação; em seguida, surgem o budismo, o confucionismo e o taoísmo 

seguindo esta mesma idéia reencarnacionista, que acredita em outras vidas após a 

morte.  

O ano zero (0) é marca do Cristianismo, com o nascimento de Cristo. 

Tendo ele como o centro, também se acredita na vida eterna, representada pelo 

paraíso ou condenação eterna (inferno); o autor ainda faz referência a períodos dC 

com o aparecimento do Druidismo e Mistérios, que deram origem ao animismo e 

espiritismo(ARIÉS, 1981). 

Diante de todas essas crenças, aqui mencionadas, observamos que há 

um consenso quanto à imortalidade da pessoa. As diferenças estão no modo ou nos 

meios pelos quais se chegará a essa imortalidade.

Ikeda (2003) faz referência à classificação de dois sistemas religiosos, o 

Oriental e o Ocidental, e apresenta essa idéia com uma analogia. De acordo com o 

ponto de vista do Oriente, morrer significa chegar ao fim de uma página de um livro, 

enquanto os ocidentais a concebem como o livro todo; isto significa que a cultura 

oriental reencarnacionista acredita que a atual vida é uma vida de muitas vidas e 

que crescemos em evolução; já a cultura Ocidental acredita em apenas uma 

existência, havendo, no entanto, a vida eterna que seria outro tipo de vida, da qual 

não conhecemos ainda, ligada ao céu (paraíso – vida plena) ou ao inferno 

(condenação eterna). 

Merece destaque o materialismo, onde há a crença de que não há vida 

depois da morte, tudo se acaba, finda com a morte. Esta é a diferença entre aqueles 

que professam uma religião e os que a nenhuma seguem (IKEDA, 2003). 

De tudo, é importante perceber como o fenômeno da morte tem 

influenciado a vida humana nos mais diversos aspectos. Ikeda (2003) diz que a 
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confrontação da morte tem sido descrita como a mãe da filosofia; também é 

chamada a mãe da ciência, pois, numa grande proporção, a pesquisa científica é 

feita no sentido de aumentar a expectativa de vida.

Também refere o autor que a medicina moderna é o resultado do esforço 

do homem, para controlar o seu próprio destino, em última análise, do nosso medo 

de morrer. Os cientistas e a medicina são os primeiros a concordar em que a morte 

não foi conquistada e, que, provavelmente, jamais será. 

Morre o velho, o adulto e a criança. 

A criança, por mais tenra que seja sua idade, também pode morrer e esse 

fato nos leva a buscar algumas referências sobre a morte das crianças. Áries (1981), 

em seu livro “A História Social da Criança e da Família”, traz concepções de morte 

das crianças na Idade Média e no início da modernidade. 

Na Idade Média, a criança vivia numa espécie de anonimato, não era vista 

como criança, nem a infância era considerada. A criança vivia no mundo dos adultos 

e era representada como adultos em miniatura; isto se confirma na arte desta época, 

quando os retratos e pinturas esboçam essa realidade. 

Também se observa neste período que a mortalidade é elevada; a criança 

é tida como um ser que não tem alma, e naturalmente é substituída por outra ao 

morrer; morrendo era enterrada em casa, no jardim. Após o século XIII, com a 

cristianização e, portanto, a icnografia religiosa, começamos a encontrar retratos de 

crianças junto às suas famílias (ARIÉS, 1981). 

O aparecimento do retrato da criança morta, no séc. XVI, marcou um 

momento muito importante na história dos sentimentos atribuídos à mesma. No 

século XVII, registros mostram túmulos com efígies de crianças isoladas. Neste 

momento, abre-se uma nova perspectiva, percebendo-se esses seres como frágeis 
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e ameaçados, com uma grande particularidade: a descoberta que a alma da criança 

também era imortal (ARIÉS,1981). 

3.3 FENOMENOLOGIA COMO UM ENFOQUE METODOLÓGICO 

  

A Fenomenologia, ciência dos fenômenos, exprime uma máxima, que se 

pode formular na expressão: “as coisas em si mesmas” (HEIDEGGER, 2005). 

Martins e Bicudo (2003) afirmam que o significado de fenômeno vem da 

expressão grega “fainomenon” e deriva do verbo “fainestai”, que quer dizer mostrar-

se a si mesmo. Assim, “fainomenon” significa aquilo onde algo pode tornar-se 

manifesto, visível em si mesmo, que se manifesta. O fenômeno mostra-se a si 

mesmo, situando-se. 

Essa vertente metodológica nasce no século XIX, quando filósofos e 

cientistas sociais objetivaram tratar aspectos da vida humana não mais nos modelos 

hipotético – dedutivos e experimentais mas passaram a estudar os fenômenos 

humanos, em sua essência. 

Dentre seus precursores, devemos lembrar, em primeiro lugar, de Franz 

Brentano (1838-1917); depois vem Edmund Husserl (1859-1938), que formulou as 

principais linhas dessa abordagem e que abriu caminho para outros pensadores 

como: M. Heidegger, K. Jaspers, J.P.Sartre, M. Merleau-Ponty, Martins, entre outros 

da atualidade. 

O método fenomenológico caracteriza-se pela ênfase ao “mundo da vida 

cotidiana”, um retorno à totalidade do mundo vivido. Este método possui uma 

abordagem que não se apega apenas às coisas factualmente observáveis, mas visa 
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a “penetrar seu significado e contexto com um refinamento e precisão sempre 

maiores” (BOSS apud COLTRO, 2000, p.3). 

Demo (1995) corrobora, afirmando que a fenomenologia em vez de partir 

de métodos prévios, dentro dos quais se aprisiona a realidade, faz o caminho 

contrário. Primeiro tentou compreender a realidade social em sua intimidade, que 

reconhece como algo existencial, irredutível à realidade natural. 

Para Masini (1989), não existe o ou um método, mas uma postura/atitude 

fenomenológica, atitude de abertura (no sentido de estar livre de conceitos e 

definições apriorísticas) do ser humano para compreender o que se mostra, 

buscando remontar àquilo que está estabelecido como critério de certeza, assim 

questionando os seus fundamentos. 

Tal postura/atitude fenomenológica corresponde, sobremaneira, às 

questões de natureza não fáticas voltadas para as ciências sociais, haja vista que a 

“objetividade de ciência do homem é uma objetividade diferente: os seres humanos 

não são objetos e suas atividades não são simples reações”. Em síntese, a relação 

básica, neste caso, não é de sujeito/objeto, mas de sujeito/sujeito (ASTI-VERA, 

1980, p. 77). 

Heidegger (2005) considerava o seu método fenomenológico e 

hermenêutico. Ambos os conceitos referem à intenção de dirigir a atenção (a 

circunvisão) para trazer a luz àquilo que na maior parte das vezes se oculta naquilo 

que na maior parte das vezes se mostra, mas que é precisamente o que se 

manifesta nisso que se mostra. Assim, o trabalho de hermenêutica visa interpretar o 

que se mostra pondo a lume isso que se manifesta aí, mas que, no início e na 

maioria das vezes, não se deixa ver. O método vai diretamente ao fenômeno, 

procedendo à sua análise, pondo-o a claro o modo como ele se manifesta. 
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Neste sentido, a sua metodologia operava uma inflexão do ponto de vista, 

na medida em que o foco deveria ser desviado do ente para o ser, ou, mais 

concretamente, do que é para o como é. Esta inflexão focaliza os modos de ser do 

ente, correspondendo a uma inversão da ontologia tradicional. 

Assim, as investigações fenomenológicas mostram a consciência do 

sujeito, através de relatos de suas experiências internas (ASTI-VERA, 1980, p. 71). 

Rezende (1990) acrescenta que a fenomenologia exalta a interpretação do 

mundo que surge intencionalmente à consciência, enfatizando a experiência pura do 

sujeito. 

É importante destacar que dentro da perspectiva fenomenológica todas as 

formas de objetividade implicam um relacionamento entre pesquisador e sujeito, 

portanto, é possível exercer exigências objetivas sobre os significados (MARTINS; 

BICUDO, 2003). 

O alvo da investigação é chegar aos significados atribuídos pelos sujeitos 

à situação que está sendo pesquisada; assim, a pesquisa fenomenológica faz parte 

da compreensão do viver e não das definições ou conceitos, e é uma compreensão 

voltada para os significados do perceber, expressos pelo próprio sujeito que as 

percebe.                                                                                                                                          
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

4.1 NATUREZA E TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa e cunho 

fenomenológico, objetivando compreender a experiência vivenciada pelos 

profissionais de enfermagem de uma UTIN, no que se refere aos sentimentos diante 

da morte do recém-nascido. 

A compreensão do fenômeno, em evidência, nos levou a escolher um 

caminho metodológico que possibilitasse a aproximação das vivências da equipe de 

enfermagem de UTIN, abarcando o pensar, o sentir e o agir. Desta forma, optamos 

pela pesquisa qualitativa, de cunho fenomenológico que valoriza os significados que 

as pessoas atribuem aos seus sentimentos experienciados, e que se revelam a partir 

das suas descrições ou discursos.  

Para Martins e Bicudo (2003, p.141), a “[...] fenomenologia tem a 

preocupação de descrever o fenômeno e não de explicá-lo [...], pois, através da 

rigorosa descrição, é que se pode chegar à essência do fenômeno”. Os autores 

acrescentam que, na pesquisa fenomenológica, o pesquisador não parte de um 

problema, mas de dúvidas que o levam a interrogar o sujeito que experiência um 

determinado fenômeno, a partir de sua vivência. Desse modo, a questão deve ser 

extraída do fenômeno a ser investigado. 
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Dentro dessa concepção, Heidegger (2005, p.30-31) enfatiza: 

Todo questionamento é uma procura. Toda procura retira do procurado sua 
direção prévia.Questionar é procurar cientificamente o ente naquilo que ele 
é e como ele é [...] Como atitude de um ente, de quem questiona, o 
questionamento possui em si mesmo um modo próprio de ser. Pode-se 
empreender um questionamento como “um simples questionário” ou como 
o desenvolvimento explícito de uma questão. 

Ainda, o mesmo autor, corrobora ao dizer que o método fenomenológico 

de investigação não nos deve levar a caracterizar a essência de uma coisa ou o 

conjunto das condições que determinam um ser em particular, mas, o modo, como 

eles são (Heidegger,2005). 

A abordagem qualitativa por ser apropriada ao estudo da subjetividade, 

busca uma compreensão particular daquilo que se estuda. Minayo (1994) afirma que 

a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Para os autores, 

Ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994, p. 21-22) 

Segundo Polit e Hungler (2004) a pesquisa qualitativa costuma ser 

descrita como holística (preocupada com os indivíduos e seu ambiente, em todos as 

suas complexidades) e naturalista (sem qualquer limitação ou controle imposto ao 

pesquisador). 

Ainda de acordo com estas autoras, esse tipo de pesquisa baseia-se na 

premissa de que os conhecimentos sobre os indivíduos só são possíveis com a 

descrição da experiência humana, tal como ela é vivida e tal como ela é definida por 

seus próprios atores. 



41

Entendemos que esta vertente metodológica possibilitará uma melhor 

compreensão acerca da vivência dos profissionais de enfermagem em UTIN, e dos 

sentimentos que os envolvem diante da morte das crianças. 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

A investigação teve como cenário a UTIN de dois hospitais públicos do 

Estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, sendo um deles militar. Ambos 

são unidades de referência para gestantes e recém-nascidos em situação de risco, 

bem como possuem o título de “Hospital Amigo da Criança”, conferidos pelo Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

A primeira instituição é um hospital geral de emergência, que, dentre os 

serviços oferecidos, possui maternidade e UTIN; o total de leitos é de 150 (cento e 

cinqüenta), dos quais 48 (quarenta e oito) são destinados a recém-nascidos, 

distribuídos da seguinte forma: 10 (dez) são leitos de UTI, com 01 (um), para 

isolamento; 18 (dezoito) destinados ao médio risco; 08 (oito) para observação; e 12 

(doze) para o método mãe-canguru. 

Os recursos humanos deste local estão dimensionados por turno de 

trabalho na seguinte disposição: 03 (três) médicos pediatras neonatologistas, 02 

(dois) enfermeiros, 05 (cinco) técnicos de enfermagem, 01 (um) fisioterapeuta, 01 

(um) fonoaudiólogo, 02 (dois) auxiliares de serviços gerais; no entanto, o número 

pode ser menor no horário noturno e final de semana. 

Esta unidade foi re-inaugurada no dia 10 de julho de 2006. 

A outra unidade é um hospital militar, que também atende ao SUS, possui 

maternidade e UTIN, com um total de setenta (70) leitos, dos quais oito (08) são de 
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UTIN, com um (01) leito para isolamento. O método mãe-canguru é estimulado e 

realizado na própria UTIN e alojamento conjunto. 

Os recursos humanos são distribuídos da seguinte forma, por horário de 

trabalho: 01 (um) médico pediatra neonatologista, 01 (um) enfermeiro, 03 (três) 

técnicos de enfermagem, 01 (um) fisioterapeuta, 01 (um) fonoaudiólogo, 01 (um) 

auxiliar de serviços gerais, 01 (um) burocrata. 

Ambas as unidades atendem aos demais municípios circunvizinhos, 

conforme estabelece o Sistema Único de Saúde (SUS), e contemplam os padrões 

exigidos pela Portaria Ministerial, de 12 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde 

(ver anexo 1). 

Essas unidades hospitalares foram escolhidas, como espaço de pesquisa, 

por serem locais onde desenvolvemos nossas atividades profissionais e por serem, 

sobretudo, serviços de referência na assistência ao recém-nascido com risco de 

vida. Nesses ambientes, os profissionais experimentam cotidianamente a morte de 

recém-nascidos e nesta vivência buscamos os sentimentos destes profissionais 

diante da morte destas crianças. 

4.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Os participantes do estudo, sobre a temática em apreço, foram os 

profissionais que fazem parte da equipe de enfermagem (enfermeiros e técnicos de 

enfermagem), que desempenham suas atividades em UTIN. Para preservarmos o 

anonimato destes, optamos por identificá-los com nomes de “ESTRELAS”, 

naturalmente uma representação simbólica e ilustrativa correlacionada ao estudo em 

pauta. 
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Participaram do estudo 12 (doze) profissionais de enfermagem que 

desempenham suas atividades profissionais nas UTINs selecionadas para a 

investigação. Dentre os participantes, 06 (seis) são enfermeiros e 06 (seis), técnicos 

de enfermagem. 

Foram estabelecidos alguns critérios de inclusão para participação deste 

estudo: 

- Ser enfermeiro ou técnico de enfermagem. 

- Trabalhar, no mínimo por 6 (seis) meses, em UTIN. 

- Ter vivenciado a situação de morte de recém-nascido. 

- Ter interesse e disponibilidade para participar do estudo. 

4.4 PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES. 

  

A coleta de dados foi feita através da técnica da entrevista de natureza 

fenomenológica. Esta é considerada por Martins e Bicudo (2003, p. 43) um 

importante instrumento de investigação na pesquisa fenomenológica, uma vez que 

permite a obtenção de informações significativas sobre o respondente. “Ela é a única 

possibilidade que se tem de obter dados relevantes sobre o mundo-vida do 

respondente”. 

Conforme Lakatos e Marconi (2004), o entrevistador tem a liberdade para 

desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada e também 

é uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão; em geral, as 

perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversação 

informal.  
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De acordo com Minayo (1994), a entrevista é uma forma de abordagem 

técnica bastante utilizada no desenvolvimento dos trabalhos de campo, quando o 

pesquisador busca as informações contidas nas falas dos atores sociais envolvidos 

no estudo. 

Para Gil (2002), a entrevista é uma técnica em que o pesquisador 

encontra-se frente ao pesquisado lhe interrogando diretamente, com o objetivo de 

obter dados interessantes ao estudo, delineando-se, portanto, como forma de 

interação social. 

Desta forma, considera-se importante, na coleta de informações por meio 

de entrevistas, a empatia estabelecida entre o pesquisador e o entrevistado, 

despertando assim a acessibilidade e a confiança entre ambos. Martins e Bicudo 

(2003) afirmam que a entrevista fenomenológica pode ser considerada como um 

encontro social, com características peculiares, como a empatia e a 

intersubjetividade, onde ocorre a penetração mútua de percepções. É colocar-se no 

lugar do outro. A entrevista não é um método, é apenas um recurso metodológico.  

Todos os participantes foram convidados a participar da pesquisa, bem 

como foram informados com relação aos objetivos do estudo, a importância de sua 

colaboração para o desenvolvimento da pesquisa, o caráter confidencial de suas 

respostas, a fidedignidade com que os dados seriam trabalhados e o direito de 

desistir de participar do estudo, a qualquer tempo.

As entrevistas foram realizadas no mês de fevereiro de 2007, de acordo 

com a disponibilidade dos profissionais, quanto à data e hora, previamente 

agendadas. As mesmas foram gravadas, após autorização dos informantes. Na 

seqüência, foram transcritas e lidas cuidadosamente, a fim de que nenhuma 
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informação relevante fosse desconsiderada pela pesquisadora. E, posteriormente, 

foram definidas as categorias para serem analisadas. 

Essa forma de registro possibilitou a captação, com fidelidade, do discurso 

do entrevistado, a partir da seguinte questão: Como você se sente diante da morte 

do recém-nascido na UTI que você trabalha? (apêndice 1). 

Durante a entrevista, a nossa postura foi de receptividade, mantendo 

atitude de empatia com os participantes, de modo que pudessem relatar sua 

experiência com espontaneidade. Segundo Minayo (1999, p. 124), “[...] a inter-

relação no ato da entrevista contempla o afetivo, o existencial, o contexto do dia-a-

dia, as experiências, e a linguagem do senso comum ‘sine qua non’ do êxito da 

pesquisa qualitativa”. 

Cada entrevista teve a duração de trinta minutos aproximadamente; 

apenas duas extrapolaram o tempo pela necessidade de expressão dos sentimentos 

dos participantes, chegando a durar uma hora.  

4.5 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

No que concerne aos aspectos éticos da pesquisa, nos apoiamos nas 

Diretrizes e Normas Regulamentadas da Pesquisa, envolvendo seres humanos, 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, conforme a 

Resolução 196/96 (BRASIL, 1996). 

Seguindo as recomendações, obtivemos autorização prévia das 

instituições participantes (apêndices B e C), e todos os participantes envolvidos no 

estudo foram informados sobre a voluntariedade. Após compreender a importância 

da pesquisa e concordar em participar, foi solicitado a cada profissional de 
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enfermagem o seu consentimento (apêndice D), em conformidade com as 

orientações da Resolução N° 196/96, já referida anteriormente.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (CEP / UFRN), conforme protocolo nº 202/06, em 

24 de janeiro de 2007(apêndice E). 

4.6 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

As informações foram analisadas de acordo com a trajetória 

fenomenológica, proposta por Martins e Bicudo (2003), que consiste em três 

momentos: descrição, redução e a compreensão fenomenológica. 

A descrição supõe uma classificação prévia e procura localizar o 

fenômeno estudado dentro de um sistema de classes. É, portanto, o registro da 

comunicação do participante da pesquisa a respeito das suas percepções sobre o 

objeto estudado. 

Para Martins e Bicudo (2003), a redução fenomenológica é o primeiro 

passo para ver as coisas ditas pelo sujeito como elas se apresentam, livres de pré-

julgamentos e preconceitos do pesquisador. Ela tem por objetivo chegar à essência, 

à natureza própria daquilo que interrogamos, e consiste em determinar, selecionar 

quais as partes de descrição são consideradas essenciais, e aquelas que não são. 

A compreensão fenomenológica envolve uma interpretação. É o momento 

de tentar especificar o significado que é essencial na descrição e na redução, como 

uma forma de investigação da experiência (MARTINS; BICUDO, 2003). 

Desta forma seguimos a trajetória proposta por Martins e Bicudo (2003, p. 

98), que compreende quatro fases para uma boa análise: 
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1. Inicialmente foi realizada uma leitura das descrições, na íntegra, sem 

buscar, ainda, qualquer interpretação do que está exposto ou sem 

qualquer tentativa de identificar qualquer atributo ou elemento ali 

contido; 

2. Em seguida, foram feitas várias releituras dos discursos, com o objetivo 

de discriminar unidades de significados dentro de uma perspectiva 

psicológica, focalizando o fenômeno que está sendo pesquisado; 

3. Procedendo desse modo, foram obtidas as unidades de significados 

que fazem parte da descrição, cujas frases se relacionam umas com as 

outras, indicando momentos distinguíveis na totalidade da descrição; 

4. Por fim, sintetizadas todas as unidades significativas, elas se 

transformaram em uma proposição consistente referente às 

experiências do sujeito. Isto é comumente denominado de estrutura da 

experiência e pode ser expressa em vários níveis. 

Seguindo esta trajetória, buscamos despojar-nos dos pressupostos 

teóricos que envolvem o fenômeno estudado, refletindo em uma maior profundidade 

sobre os significados que os participantes atribuíram ao fenômeno: Sentimentos dos 

profissionais de enfermagem diante da morte de recém-nascido em unidade de 

terapia intensiva neonatal, procurando apreendê-lo em sua essência. 

Dentro dessa perspectiva, foi possível vislumbrar os principais sentimentos 

que envolvem os profissionais diante da morte em UTIN, que categorizamos da 

seguinte maneira: 

# PERDA 

# CULPA 

# FRACASSO 
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# NEGAÇÃO 

# COMPAIXÃO 

# TRISTEZA 

As categorias apreendidas representam perspectivas do fenômeno 

estudado e refletem como os profissionais da investigação expressam esses 

sentimentos diante da morte em UTIN, enquanto mergulhados neste contexto. 
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5 VIAJANDO COM AS ESTRELAS EM BUSCA DE SEUS SENTIMENTOS SOBRE 

A MORTE. 

5.1 ENCONTRANDO AS ESTRELAS... 

Nominamos nossos participantes com nomes de estrelas para fazer uma 

analogia entre eles e esses corpos celestes que possuem luz própria e embelezam a 

escuridão da noite. Para nós, os profissionais de enfermagem são, no seu cotidiano, 

luz na vida de seus pacientes e familiares.  

Estrela também significa pessoa célebre, artista principal, alguém que 

brilha (HOUAISS, 2001). Na morte, os profissionais de enfermagem refletem seu 

brilho no cuidado, na dedicação e na compaixão pelo paciente de quem cuida; com 

certeza, é artista principal do cuidado no seu turno de trabalho e sua luz traduz a 

esperança na escuridão dos conflitos junto aos familiares e pais de recém-nascidos 

de UTIN. 

POLARIS (URSA MINOR) - é técnica de enfermagem, do sexo feminino, com idade 

de 43 (quarenta e três) anos, casada, mãe de 03 (três) filhos e de religião católica. 

Concluiu seu curso técnico na escola de enfermagem Ana Nery(Natal/RN) e hoje 

está com 22 (vinte e dois anos) de profissão. Em assistência ao RN grave trabalha 

há aproximadamente 10 (dez) anos e em 02 (duas) instituições: uma pública e outra 

privada. 

MENKAR (CETUS) - é técnico de enfermagem, sexo masculino, com 33 (trinta e 

três) anos de idade, casado, pai de 02 (dois) filhos. Considera-se católico não 
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praticante. Na profissão concluiu seu curso na escola Potiguar de Natal, possui 15 

(quinze) anos de formado e em UTIN; trabalha há aproximadamente um (01) ano, 

tendo experiência em UTI infantil e adulto. Trabalha em 03 (três) hospitais: 02 (dois) 

públicos e 01 (um) privado. 

SHAULA (SCORPIUS) - enfermeira, 48 (quarenta e oito anos) de idade, divorciada, 

católica, possui 02 (dois) filhos. Concluiu o curso superior na UFPB há 20 (vinte) 

anos e trabalha em UTIN há 07 (sete) anos. Tem 02 (dois) vínculos empregatícios; 

um federal e outro estadual. 

ENIF (PEGASUS) - enfermeiro, 50 (cinqüenta) anos de idade, casado, católico. 

Possui 01 (um) filho, 25 (vinte e cinco) anos de formado pela UFRN, trabalha nesta 

área de UTIN há aproximadamente 15 (quinze) anos. Trabalha em 02 (dois) 

hospitais, um público e outro privado. 

VEGA (LYRA) - enfermeira, sexo feminino, solteira, 48 (quarenta e oito) anos de 

idade, sem filhos, católica. Formada pela UFRN há 25 (vinte e cinco) anos, é 

funcionária pública e trabalha em UTIN há 07 (sete) anos. No momento trabalha em 

apenas 01 (um) hospital. 

ADHARA (CANIS MAJOR) - enfermeira, sexo feminino, 26 (vinte e seis) anos, 

solteira, católica, sem filhos. É formada há 03 (três) anos e trabalha em UTIN há 07 

(sete) meses. 
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ANKAA (PHOENIX) - técnica de enfermagem, sexo feminino, 45 (quarenta e cinco) 

anos de idade, casada, com 03 (três) filhos e de religião católica. Está com 20 (vinte) 

anos de formada e em UTIN trabalha há 05 (cinco) anos. É funcionária pública e só 

trabalha em 01 (um) hospital. 

CAPELLA (AURIGA) - técnica de enfermagem, sexo feminino, tem 37 (trinta e sete) 

anos de idade, casada, sem filhos, católica. Tem 11 (onze) anos de formada e 06 

(seis) de experiência em UTIN, é funcionária pública e trabalha em apenas 01 (um) 

hospital. 

BELLATRIX (ORION) - enfermeira, 40 (quarenta anos) de idade, casada, mãe de 02 

(dois) filhos, católica. Concluiu o curso pela UFRN há 18 (dezoito) anos e trabalha 

em UTIN há 05 (cinco) anos.Tem 02 (dois) vínculos públicos de trabalho: um federal 

e outro municipal. 

ALPHECA (CORONAE BOREALIS) - enfermeira, sexo feminino, 40 (quarenta e 

quatro) anos de idade, solteira, sem filhos. Católica praticante. Concluiu o curso há 

20 (vinte) anos pela UFRN e em UTIN trabalha há 08 (oito). Trabalha em 02 (dois) 

hospitais públicos. 

ALDEBARAN (TAUROS) - técnico de enfermagem, com 39 (trinta e nove) anos de 

idade, casado, pai de 03 (três) filhos, católico, militar, pedagogo, cursando 

atualmente o curso de enfermagem na Universidade Potiguar (UnP). Foi formado 

pelo CEFOPE há 06 (seis) anos, dos quais 05 (cinco) trabalha em UTIN. Tem 01 

(um) vínculo de trabalho em hospital público. 
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ALIOTH (URSA MAJOR) - técnico de enfermagem, sexo masculino, 32 (trinta e 

dois) anos de idade, militar, cursando atualmente turismo na FACEX. É casado, 

possui 02 (dois) filhos e é católico. Concluiu o curso de técnico de enfermagem na 

escola Florence Nightingale e fez complementação para o técnico pelo PROFAE / 

CEFOPE em Natal. Está com 09 (nove) anos de formado e trabalha em UTIN há 06 

(seis) anos. É funcionário público e militar e trabalha em apenas 01 (um) hospital. 

Assim, dos participantes do estudo 08(oito) são do sexo feminino e 

04(quatro) do sexo masculino, os quais têm idade que variam entre 26(vinte e seis) e 

50(cinqüenta) anos; a maioria é casada, com apenas 03(três) solteiros e 01(um) 

divorciado. Dentre todos, 09(nove) têm filhos e 03(três) não. A religião que 

prevaleceu foi a católica; o tempo de formado variou entre 03(três) e 25(vinte e 

cinco) anos e o tempo de serviço em UTIN de 07(sete) meses a 15(quinze) anos. 

Com relação a vínculos empregatícios, constatamos que 05(cinco) têm apenas 

01(um) emprego, 07(sete) possuem 02(dois) e apenas 01(um) participante possui 

03(três) empregos. A maioria é funcionário público, e apenas 02(dois) trabalham em 

empresa privada. 

5.2 A DOR DA PARTIDA: COMO ESTA SE DESVELA 

Afinal, o fenômeno estudado se desvela. Este desvelamento emerge das 

revelações das estrelas que iluminaram esta investigação ao manifestarem sua 

vivência com a morte do recém-nascido em uma UTIN. Da essência de suas falas, 

foram identificadas as unidades de significados, as quais expressaram uma 

diversidade de sentimentos comumente acompanhados de dor e sofrimento. O 
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esforço de compreensão desta realidade empírica foi alicerçado por autores que 

direta ou indiretamente abordam o tema, ou se preocupam com a condição humana, 

em suas várias dimensões. 

Tais sentimentos foram alinhados em 06(seis) categorias temáticas, a 

seguir: Perda, Culpa, Tristeza, Frustração, Negação e Compaixão. 

# PERDA  

A vida é um continuum de perdas. Naturalmente, as pequenas perdas 

cotidianas provocam, na maioria das vezes, algum sofrimento por parte de quem as 

vivenciam. Qualquer perda representa um desafio ao processo de adaptação, 

requerendo uma reorganização que nos modifica e muda o curso de nossas vidas. E 

também pode nos preparar para uma perda de maior magnitude, como a morte. 

Embora tenhamos a compreensão de que o fenômeno morte está ligado à 

vida fazendo parte integrante dela, temos a dificuldade de enfrentá-la, 

principalmente quando se trata da morte de um recém-nascido. 

De conformidade com Alves (1992), 

se, ao invés de uma menina, fosse um velho, a morte seria uma outra. A 
morte tem muitas fases. A morte dos velhos, por doloroso que seja, é parte 
da ordem natural das coisas: depois do crepúsculo segue-se a noite. A 
morte dos velhos é triste, mas não é trágica. É como um acorde final de 
uma sonata. O fim é o que deveria ser. Mas a morte de um filho é uma 
mutilação. 

As falas que se seguem são indicadoras dessa inversão da ordem natural 

da vida. Assim vejamos: 

A gente tem a esperança de que sempre um RN vai ser tudo isso, 
aquilo, etc. e quando não consegue fica o sentimento de perda e 
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tristeza muito grande junto com os pais – a perda de um filho 
(ANKAA). 

A gente fica totalmente angustiada, angústia com a perda; não só pela 
mãe, mas pra gente também, que é como uma mãe para ele... 
(POLARIS). 

É um sentimento de perda; a gente sente a perda da mãe, maior do 
que a do recém-nascido (ADHARA). 

Como podemos depreender da vivência dos respondentes diante do 

fenômeno estudado, a morte na UTIN é antes de tudo uma grande perda, 

provocando sentimentos de angústia, tristeza e empatia entre aqueles que lidam 

com a criança neste ambiente. 

Seus relatos deixam transparecer, de modo enfático, a perda como um 

vínculo que se rompe e gera outros sentimentos.  

Kovács (2002, p.154) afirma:

A morte como perda supõe um sentimento, uma pessoa e um tempo. É a 
morte que envolve, basicamente, a relação entre pessoas e se ocorre de 
maneira brusca e inesperada tem uma potencialidade de desorganização, 
paralisação e impotência. 

 A morte de um recém-nascido, portanto, é tida como prematura em 

relação ao ciclo da vida, pois acontece “fora de hora”, em relação às expectativas 

cronológicas ou sociais, e tende a ser mais difícil. É importante neste contexto a 

questão familiar, pois, em cada família, a constelação singular destas relações afeta 

o impacto da perda sobre cada membro, cada geração e sobre a família como um 

todo (WALSH; MCGOLDERICK, 1998). 

Observamos, igualmente, entre os respondentes, uma identificação de 

seus sentimentos com os sentimentos dos familiares.  
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 Outros respondentes enfatizaram a perda como sentimento forte e que 

pouco sabem lidar com ele, de conformidade com o que constatamos em seus 

relatos: 

[Sinto como] a perda de um ente querido (ALIOTH). 

Não me sinto preparada para momento de perdas... (ALPHECA). 

É um sentimento de perda para todos os efeitos (ANKAA). 

A perda e sua elaboração são elementos contínuos no processo do 

desenvolvimento humano, afirma Kóvacs (2002), bem como a maioria dos autores, 

os quais tratam da temática morte, luto e perdas. Reforçam a questão de ser a morte 

parte da vida, porém, nas expressões dos participantes, percebemos o cuidador que 

sofre no encontro com a morte da criança, sendo esta algo difícil de aceitar e 

vivenciar. 

Espaços onde a vida e morte se avizinham, a emoção é uma experiência 

vivencial, tratada de forma singular por cada sujeito; é a própria pessoa quem 

expressa, verdadeiramente, o tipo de sentimento experimentado, conforme foi 

possível identificar, por ocasião das entrevistas com estes profissionais. Muitos 

revelaram que, ao vivenciar a morte no cotidiano das UTINs, são tomados por 

sentimentos diversos, como decepção, ineficiência, incapacidade, dúvida, culpa, 

entre outros.  

A junção de tais sentimentos deixa transparecer uma certa culpabilidade 

por parte do profissional diante da morte do recém-nascido, surgindo uma nova 

categoria: culpa. 
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# CULPA 

A condição de morte do paciente leva a equipe de enfermagem, em 

qualquer circunstância, mormente na morte de um recém-nascido, a 

questionamentos como, por exemplo, “fez tudo que poderia pela vida da criança”, 

originando, diante do fracasso, sentimentos de culpa manifestados em algumas 

falas: 

Precisamos trabalhar com maiores responsabilidades para evitar esse 
tipo de acontecimento (ALIOTH) 

Será que precisou cuidar mais? Será que precisava me envolver 
mais? Ou o prognóstico dele era a morte? (ALDEBARAN) 

Na perda do paciente (morte, óbito, seja qual for sua denominação), é 

notória a inconformação e insatisfação denunciadas nas falas dos entrevistados por 

se sentirem culpados por essas perdas. O preparo para salvar vidas, que constitui o 

ideário na formação dos profissionais da saúde, embota, de certa maneira, a 

concepção de fim, de morte biológica. O empenho se concentrou em salvaguardá-la 

e pouco em compreender sua finitude. A formação acadêmica fortalece a idéia de 

profissionais como “deuses”; assim sendo, são preparados para derrotar a morte, 

mas quando ela vence, sentem-se culpados.  

No momento que a criança ta muito ruizinha, fico angustiada: se 
chega a óbito o sentimento é de decepção, por não ter feito alguma 
coisa a mais (BELATRIX). 

Os sentimentos entrelaçam-se, tornando-se semelhantes quando 

expressam o momento da morte, da ruptura, da partida...há sempre um sentimento 

de impotência diante da morte do outro. 
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A gente tenta fazer de tudo.  Mas não consegue (MENKAR). 

Assim sendo, manifestam sentimentos de auto-reprovação, baixa auto-

estima e desamparo que fazem parte do luto. Zorzo (2004) observa que enfermeiros 

e técnicos de enfermagem estão em constante desgaste, pelo convívio com a morte, 

e eles próprios desconhecem esta condição que lhe é inerente, diz a autora. E 

acrescentamos: essa situação se estende a todos aqueles que se envolvem com 

pacientes em condição de risco e vulnerabilidade. 

No espaço onde o profissional de enfermagem trabalha, dispensando uma 

enorme atenção no sentido de desenvolver técnicas para prolongar a vida, como no 

caso de uma UTI, outros sentimentos emergem, permeando a atmosfera de sua luta 

laboral, afetiva e emocional ligados a uma impotência desconcertante que nas falas 

identificamos como fracasso, frustração, fraqueza e incapacidade. 

# FRACASSO 

A morte é um fracasso para toda a equipe (ALIOTH). 

Você se sente incapacitado, impotente (SHAULA). 

A impotência de não poder dominar a morte é uma constante nos relatos, 

remetendo o sujeito, por vezes, ao fenômeno da sua própria morte. Esses 

sentimentos são mais intensos quando os profissionais se dão conta que, apesar da 

tecnologia, permanecem limitados para eliminar a morte. 

Depois que se faz de tudo e ele morre, em parte você morre [..] .tudo 
que você fez foi por água abaixo (MENKAR). 
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Quando a gente não consegue é um momento totalmente triste 
(POLARIS). 

Quando a criança chega a óbito é onde a gente sente (ALDEBARAN) 

Percebemos o sofrimento e a dificuldade estabelecidos nessa complexa 

relação de cuidado com o recém-nascido frente à sua morte. O fato de não se 

alcançar o objetivo de curar o enfermo evidencia um fracasso, por levar à 

compreensão de que a morte não é mais considerada como o limite natural da vida 

humana, ou algo inerente à própria existência (POLES; BOUSSO, 2006). 

Esse aspecto de sentir-se derrotado pela morte advém da cultura 

ocidental, influenciada pelo capitalismo que, fazendo apologia ao consumismo, torna 

a morte inimiga do homem. 

# NEGAÇÃO DA MORTE 

 A idéia de morte e o medo que ela inspira perseguem o ser humano 

desde sempre. Uma das molas mestras da atividade humana, segundo Becker 

(2007, p.11), “é evitar a fatalidade da morte, vencê-la mediante a negação que ela 

seja o destino final do homem”. 

Expressões, como não morrer no meu plantão, uma perda inesperada, a 

morte ninguém gostaria de ver, estar ali para evitar essa morte, não gostar de estar 

perto quando ela ocorre, passar o plantão com o recém-nascido vivo, nos conduzem 

a várias interrogações acerca dessas reações em profissionais de saúde. A certeza 

da finitude não parece encontrar espaço no aparato tecnológico que constitui o 

mundo de uma UTI. 
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O conhecimento técnico/científico de tal forma vem evoluindo e se 

sofisticando que os profissionais são formados para evitar a morte, como se esta 

não fizesse parte da vida. Em decorrência, há uma carência de profissionais 

preparados para a despedida.  

Conforme Germano (1993, p.75), 

“não parece existir um preparo por parte dos enfermeiros e demais 
profissionais de saúde no que diz respeito ao paciente terminal. Portanto, 
essa difícil tarefa que extrapola a relação direta enfermeiro/paciente, 
estendendo-se também à família, exige, nos dias atuais, uma reformulação 
dos sentimentos de cada profissional sobre a morte e o morrer e mesmo a 
respeito da vida”. 

Assim, podemos entender as indagações: 

Por que considerar “inesperada” a morte que pode acontecer? Por que 

não se gosta de ver a morte, quando se tem que assistir a esse paciente? Por que 

não morrer no meu plantão, quando no processo de trabalho da enfermagem o 

cuidado com o moribundo é uma das atribuições dessa equipe? Por que ter que 

passar o plantão com o recém-nascido vivo, quando de fato ele pode morrer? 

Para Alves (1988), 

“a vida começa com uma chegada. Termina com uma despedida. A 
chegada faz parte da vida. A despedida faz parte da vida. Como o dia que 
começa com a madrugada e termina com o sol que se põe. A madrugada é 
alegre, luzes e cores que chegam. O sol que se põe é triste, orgasmo final 
de luzes e cores que se vão.Madrugada e crepúsculo, alegria e tristeza, 
chegada e despedida. Tudo é parte da vida, tudo precisa ser cuidado. A 
gente prepara, com carinho e alegria, a chegada de quem a gente ama. É 
preciso preparar também, com carinho e tristeza, a despedida de quem a 
gente ama”. 

A morte é uma mudança para o desconhecido e toda mudança, tudo o que 

é desconhecido nos confronta, nos surpreende, nos intimida e torna-se uma 

tendência natural à negação de situações que fogem ao nosso controle. 

Um pensamento clarifica essa questão: o medo do desconhecido e o 

apego às circunstâncias conhecidas e familiares asseguram que não queremos 

mudar.  
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A negação deste fenômeno, nas falas, se faz presente de forma marcante 

e explícita, principalmente, quando as evidências sinalizam para o momento da 

partida, da perda, da dor e que não queremos: o morrer. 

Tomara que esse bebê não venha a óbito (ALDEBARAN).

 É uma parte que ninguém gostaria de ver (POLARIS).

Eu não gosto de estar nem perto, quando acontece essa coisa 
[referindo-se à morte] (CAPELLA). 

 Segundo Zorzo (2004), os profissionais de saúde referem não aceitar a 

morte, buscando várias maneiras de ocultá-la, inclusive substituindo a palavra morte 

por diversos sinônimos, como falecimento, óbito, alta celestial, entre outros. 

Fico feliz quando não morre no meu plantão (BELATRIX). 

Quando não morre no meu plantão penso que fiz alguma coisa para 
prorrogar isso (BELATRIX). 

Estes relatos evidenciam a não aceitação da morte por parte dos 

profissionais. Negar é uma forma de não entrar em contato com as experiências 

dolorosas, e, deste modo, permite-se que se viva, onde existe a ilusão da 

imortalidade (CASSORLA, 1991).  

Autores que trabalham com o tema morte, como Kübler-Ross, por 

exemplo, mostram que a negação pode demonstrar a incapacidade de um paciente 

fora de possibilidades terapêuticas, encarar sua própria morte, mas também 

podemos levar para o campo profissional, onde profissionais de UTIN, convivendo 

com essa realidade em seu cotidiano de trabalho, procuram negá-la. 
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Uma perda inesperada (ALIOTH). 

É importante que você passe o plantão com o menino vivo (MENKAR). 

Percebe-se que os profissionais de saúde têm enorme dificuldade em 

aceitar seus próprios limites, utilizando-se de mecanismos de defesa para negar um 

acontecimento natural e inevitável da vida, que é a morte (OBA; TAVARES; 

OLIVEIRA, 2002). 

Todos esses sentimentos que emergem da subjetividade dos profissionais 

de enfermagem são inerentes ao ser humano, refletem o encontro com a sua 

humanidade.  

Despojar-se de si para colocar-se no lugar do outro, identificar-se com ele, 

percebê-lo, inteirar-se se envolvendo nas demais circunstâncias da vida do nosso 

semelhante, tudo isto traduz o sentimento da compaixão. 

# COMPAIXÃO 

Boff (2000, p.10), ao tratar sobre o tema, afirma que “a compaixão é mais 

que um ato ou um conjunto de atos de profunda humanidade em direção ao outro. É 

uma atitude fundamental, e como tal geradora de atos compassivos”.  

Para ele, a compaixão se faz por um ethos que sabe compadecesse de 

todos aqueles que vivem e sofrem para não amargurarem na solidão o seu 

sofrimento (BOFF, 2003). 
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Vejamos como os respondentes se pronunciam a este respeito: 

Coloco-me na posição dela, do sofrimento, de tudo... (ALPHECA). 

A gente vê aquilo como se fosse um ente da gente [...] Você termina 
absorvendo a dor da mãe; você sente o sofrimento daquela mulher 
(SHAULA). 

A empatia é uma das estratégias do relacionamento humano em que 

existe uma capacidade de partilhar as experiências do outro.

Percebemos nessas falas a capacidade dos profissionais de enfermagem 

em identificar-se como membros da família e a sensibilizar-se diante da dor da mãe. 

A dor precisa ser reconhecida, acalentada, ouvida, compreendida [...] e é 
deixando de fazer isto que nós, profissionais que lidamos diariamente com 
a morte em suas diversas formas e estágios, querendo negá-la, afastá-la 
de nós, negamos a vida que se apresenta tão frágil e pequenina [...] e é 
fazendo isto, reconhecendo, acalentando, ouvindo, compreendendo, que 
encontramos o conforto necessário para o outro e para nós mesmos 
(RIBEIRO; SEWO, 2001, p. 192). 

Ter compaixão, diz Comte-Sponville (1999, p. 117-118), “é participar do 

sentimento do outro [...]; todo sofrimento merece compaixão”. E arremata o autor: 

 “Compartilhar o sofrimento do outro não é aprová-lo, nem compartilhar 
suas razões, boas ou más, para sofrer; é recusar-se a considerar um 
sofrimento qualquer que seja, como um fato indiferente, e um ser vivo, 
qualquer que seja, como uma coisa”. 

Temos o sentimento de mãe com o bebê. Sempre cuidamos primeiro 
desse bebê (SHAULA). 

Você chora com a mãe, a abraça, dá palavra mais segura, fortalecendo 
(ALDEBARAN). 
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Ao cuidar daqueles que vivem uma experiência dessa natureza, os 

profissionais de enfermagem necessitam de amor... E se houver compreensão em 

acolher a dor do outro, estarão, sim, (re) significando a sua vida, abandonando as 

dificuldades do enfrentamento da morte, pelo fato de olhar para a vida, sobretudo 

esta vida presente na morte. 

Conforme Kübler-Ross (1996), se não levarmos em consideração a família 

do paciente, não poderemos ajudá-la com eficiência.

O cuidado do paciente no processo de morrer representa uma das mais 

difíceis situações em nossa prática e nos fragiliza e assusta. No entanto, precisamos 

enxergar esse encontro de sentimentos diversos no cotidiano laboral, discernindo 

que cuidar nem sempre é curar, algumas vezes é deixar partir. 

O sentimento de tristeza está muito enfático, explicitado pelos profissionais 

de enfermagem, diante da morte do recém-nascido. A dor e o pesar no momento de 

perdas, algumas vezes intercalados pelos fracassos, intermediados pela culpa, 

notoriamente obscurecidos pela negação e esculpidos pela compaixão tornam a 

morte triste. 

# TRISTEZA 

Houaiss (2001) define a tristeza como estado afetivo caracterizado pela 

falta de alegria, de ânimo, pela melancolia, desalento, esmorecimento. 

Lima (2004) afirma que para muitos profissionais a morte e o morrer têm 

significado “negativo”, surgindo sentimento de tristeza, impotência, estresse, 

angústia, medo, desconforto, depressão, frustração, sensação de derrota, fracasso 

ou até ausência de sentimento. 
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Mais uma vez a complexidade deste emaranhado de sentimentos revela a 

importância em considerá-los. Ter consciência desse estado de tristeza, buscar 

encontrar o motivo, olhar para ele sem medo de ser invadido, não se assustar, 

confrontá-lo no seu interior, argüí-lo, conhecê-lo, tudo isto deveria ser uma prática 

humana, conduzindo o homem ao autoconhecimento.  

O conhecimento e a percepção da realidade dariam aos profissionais de 

enfermagem, no enfrentamento diante da morte do recém-nascido em UTIN, outra 

vivência, com certeza menos dolorosa. O “eu” do profissional, sua subjetividade, 

suas emoções precisam ser pesados nesta atmosfera de sentimentos tão fortes e 

marcantes da sua vida laboral. 

O semblante abatido, a voz trêmula, o silêncio e choro observados se 

somam às palavras, que seguem: 

No momento do óbito: tristeza (BELATRIX). 

Quando um bebê que estava estável e morre, realmente o sentimento 
[de tristeza] é maior. Você sente aquela dor, aquela falta, uma coisa 
como um vácuo, deixou de existir (ENIF). 

Por dentro meu coração vai chorar (ALDEBARAN). 

O profissional de enfermagem é gente que cuida de gente e, como todo 

ser humano, tem suas tristezas, dentre outros sentimentos.  A tristeza e o vazio são 

indicativos de sofrimento.  

Segundo Collins (1990), o sofrimento é uma resposta importante e normal 

pela perda de um objeto ou de um ente significativo. É uma experiência de privação 

e ansiedade que pode evidenciar-se física, emocional, cognitiva, social e 

espiritualmente. A vivência da tristeza, segundo o mesmo autor, é algo normal e 

sadio, podendo ser também patológica e doentia. 
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A tristeza normal envolve sofrimento intenso, dor, solidão, ira, depressão, 
sintomas físicos e mudanças nas relações interpessoais, compreendendo 
um período de privação e transição que pode durar até cerca de três anos. 
O sofrimento quando é patológico, é intenso, demorado, prolongado ou 
desvia-se da tristeza normal, resultando numa escravidão à situação de 
perda que impede o enfrentamento adequado da vida (COLLINS, 1990, p. 
344). 

Era muito triste; como a perda de um parente nosso (ANKAA). 

[A morte] é um momento péssimo; é o pior momento (POLARIS). 

[A morte] seria uma tristeza muito grande (ADHARA).

Como podemos observar as revelações dos entrevistados expressam uma 

tristeza totalmente compreensiva na visão dos autores que estudam o tema da 

morte. 

5.3 E AINDA MAIS... 

Este algo mais diz respeito a outros aspectos referidos por ocasião das 

entrevistas e que, embora não tenham se constituído em categorias, foram 

igualmente importantes para apreensão do fenômeno estudado.  

Conforme Collins (1990, p. 344), “a maneira como a pessoa sofre em 

relação à morte de outrem, depende da sua personalidade, ambiente, crença 

religiosa, relacionamento com o morto e ambiente cultural”.

Estes aspectos, referidos por Collins, são evidenciados ao longo do nosso 

estudo, tanto na bibliografia estudada como nas falas dos participantes. As 

categorias temáticas desvelaram os sentimentos dos participantes constituindo a 

essência do objeto estudado. No entanto, durante a realização das entrevistas e nos 
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momentos subseqüentes foram identificadas situações peculiares e distintas que 

merecem nossa atenção e referência. 

Partindo da interação com os profissionais respondentes deste estudo, 

também foram evidenciadas, para além das categorias mencionadas, atitudes outras 

que reforçam os sentimentos desvelados. Portanto, é manifestada a maneira pela 

qual o ser humano se relaciona com a morte. 

Nesta perspectiva, algumas situações foram significativas e merecem ser 

registradas. Uma participante, por exemplo, chorou e em seguida ficou em silêncio 

diante da dificuldade de falar sobre seus sentimentos diante da morte do recém-

nascido; outra, reforçando a mesma dificuldade, disse não saber falar sobre esse 

assunto; alguns trataram a temática com pesar, preocupação, tristeza e afetividade. 

Também expressaram a necessidade de ser mais bem preparados e apoiados 

institucionalmente nestas situações de morte. Poucos falaram sobre a questão 

religiosa que envolve a temática morte/morrer, embora, a maioria dos estudos 

aponte para a íntima relação entre a crença religiosa e a morte.  

Nas falas seguintes, a afetividade marca presença pelo contato com o 

paciente: 

Se for uma criança que já tenha tido um contato maior o sentimento é 
mais profundo (BELATRIX). 

Quando você tem um contato maior, com o bebê e contato com a mãe, 
o sentimento é bem maior (ADHARA). 

Os vínculos se dão pelo envolvimento com o paciente, sendo 

intensificados pelo período de permanência dos mesmos, apreendidos pela 

expressão de afeto e carinho dispensados no cuidado com a criança. Assim, é mais 

provável que o vínculo ocorra com pacientes que permanecem por longo tempo do 
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que com aqueles cuja permanência é curta; da mesma forma, este envolvimento se 

estende à família (WALDOW, 2004). 

Heidegger (2005) corrobora ao afirmar que o cuidado possui dois sentidos 

intimamente interligados: como atitude de solicitude, de atenção e de dedicação pelo 

outro; e de preocupação e inquietação por ele. Refere que a pessoa que tem 

cuidado sente-se afetada e afetivamente ligada ao outro. 

“Quanto mais envolvidos emocionalmente estamos com quem vai morrer, 

mais despreparados nos sentimos para aceitar o fato de que as pessoas que 

amamos também morrem” (SILVA, 2005 p.81). 

Para a fenomenologia, a experiência do luto se relaciona com o sentido do 

“ser-com-o-outro”. A morte de um ente querido pode representar o anúncio de 

“minha morte” dentro do pensamento heideggeriano. 

Ainda merece nossa atenção o fato de os profissionais sentirem-se 

despreparados neste enfrentamento e sem apoio psicológico e institucional: 

Sinto falta de um suporte psicológico na instituição para os 
profissionais passarem por tais situações [...] (ALPHECA).  

Esta fala denota uma necessidade e uma angústia que não estão sendo 

consideradas pelas instituições.  

Um outro aspecto se refere às crenças. Estas acompanham o homem na 

sua história: o divino, o sobrenatural, o onipotente, algo acima dele mesmo, o próprio 

sentido de transcendência inerente ao ser humano, o que o diferencia dos outros 

animais. Neste sentido, uma participante, referindo-se acerca da aceitação da morte, 

assim se pronuncia: 

É importante essa questão de religião [...] (VEGA).
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 Embora saibamos que as religiões têm percepções diferentes sobre a 

morte, parece ser inegável o poder de relativizá-la, de alguma forma, mediante o 

apoio destas. 

De conformidade com Becker (2007, p. 248), 

a religião resolve o problema da morte, que nenhum dos indivíduos vivos 
pode resolver, não importa como sejam apoiados [...] só a religião dá 
esperança, porque mantém aberta a dimensão do desconhecido e do 
desconhecível. 

Ainda foi abordada, por um profissional, a burocracia que toma seu tempo, 

distanciando-o do paciente que foi a óbito, e os sentimentos para ele, deixam de 

existir, desaparecem. Vejamos a confirmação disto em sua própria expressão: 

Com o tempo você se preocupa com a parte burocrática, tira você de 
ver a criança, os sentimentos deixam de existir, desaparecem [...] 
(ENIF). 

Esta possível indiferença e banalização da morte, por parte do 

profissional, entra em contradição com a maioria dos estudos que trata da temática 

morte, quando o homem se percebe no outro, se encontra no outro, humaniza seu 

cuidado e assistência, não podendo, assim, estar insensível neste momento. 

Por outro lado, apesar das adversidades diante do fenômeno da morte, em 

particular, da morte de um recém-nascido, quando tantas fragilidades afloram nas 

expressões dos cuidadores, encontramos também sentimentos de força e coragem, 

como revela um dos participantes: 

Também nos sentimos fortes por ter que enfrentar a situação, você 
tem que ter coragem para fazer, estar ali no momento, etc. (MENKAR). 



69

 Apesar da compreensão de que alguns dos sentimentos identificados neste 

estudo denotam um sentido de fragilidade diante da morte do recém-nascido, não 

podemos esquecer que cada pessoa tem uma maneira singular de encarar a morte. 

A coragem e a força junto aos familiares representam apenas uma, entre as 

inúmeras possibilidades do ser, diante das ocorrências da vida. E isso é importante 

no cotidiano da profissão. 

 Segundo Heidegger, o homem é um ser-para-a-morte. No entanto, o discurso 

pronunciado na cotidianidade acerca desta afirmação é “difuso”, impessoal, “morre-

se”. Com isso diz o filósofo, 

a morte nivela-se a uma ocorrência que, embora atinja a presença, não 
pertence propriamente a ninguém [...] a morte que é sempre minha, de 
forma essencial e insubstituível, inverte-se num acontecimento público, que 
vem ao encontro no impessoal. De certa maneira, lhe encobre o caráter de 
possibilidade (HEIDEGGER,2005,p.35). 

Assim, chegamos à síntese deste estudo com a sensação de que nesta 

trajetória muitos destes sentimentos ficaram ocultos pela própria dificuldade de 

apreensão da carga de subjetividade contida em cada respondente, no momento de 

suas revelações. Mas, por outro lado, representou uma experiência ímpar em nossa 

vida, uma significativa reflexão sobre a vida e a morte no cotidiano profissional. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira idéia a nos inquietar e nos despertar para a realização da 

pesquisa de mestrado foi sobre algum tema ligado à UTIN, nossa área de atuação 

como enfermeira e preceptora de alunos. No entanto, até definir que seria acerca da 

morte foi uma longa caminhada; talvez, pela nossa própria dificuldade em abordar o 

tema. 

A verdade é que cotidianamente passamos por enfrentamento diante da 

morte de nosso paciente e, por vezes, indagações nos tomam os pensamentos 

sobre nossa prática assistencial. 

Quando refletimos, por exemplo: agimos corretamente neste caso?, fomos 

frios em dar a notícia da morte do bebê para a mãe? Tal colega poderia ter-se 

colocado no lugar da mãe... Foi um pouco duro com ela. Somos, também, em 

algumas situações, tomados por uma ambivalência: Ora sentimos um certo 

distanciamento nesses momentos, ora nos vemos totalmente envolvidos 

emocionalmente com a família. 

Esses questionamentos nos conduziram ao estudo sobre os sentimentos 

dos profissionais de enfermagem diante da morte do recém-nascido, embora 

saibamos que outras pessoas estão também diretamente envolvidas, como os pais, 

familiares, e demais profissionais que atuam na UTIN. Pensamos e optamos pelo 

cuidador de enfermagem, em sua experiência particular, diante do evento morte na 

sua vida profissional, talvez pela identidade que nos aproximam. 

A partir de então, buscar o referencial teórico foi uma viagem pelo 

conhecimento que nos ajudou a dirimir parte das nossas dúvidas e apreensões em 
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relação ao tema. Estudar sobre a morte nos fez compreender que pouco sabemos e 

pouco conhecemos sobre a vida/morte que enfrentamos diariamente. 

No entanto, a tanatologia ainda encontra-se restrita a alguns grupos 

específicos e outros curiosos, quando deveria ser bastante difundida entre cientistas 

da área, estudantes, profissionais de saúde, religiosos, educadores, enfim, entre 

todas as pessoas, pelo fato de tratar de algo que é intrínseco no homem: sua 

finitude. 

Conhecer um pouco da história das civilizações e seu relacionamento com 

a morte, somados às crenças e valores envolvidos, nos deram subsídios para 

entendermos atitudes hoje tomadas no exercício de nossa profissão diante do 

evento morte. A filosofia, a cultura, o conhecimento científico, a tecnologia, a 

ideologia, o mercado, a religião, todos exercem uma influência sobre nosso modo de 

agir e perceber os fatos que nos rodeiam.  

Assim, para nos aventurarmos na vivência dos profissionais de 

enfermagem diante da morte do recém-nascido, trilhamos os caminhos dos 

ensinamentos fenomenológicos, buscando, na subjetividade de cada um, o 

desvelamento do fenômeno, sua evidência. 

Portanto, inspirado por nossas inquietações e questionamentos, guiado 

pelos procedimentos metodológicos e respaldado pelos autores nas áreas 

especificas do tema, o estudo se processa e afinal o fenômeno se desvela: afloram 

os sentimentos e o eu se desnuda. Conflituoso, inseguro, culpado, solitário, triste, 

afetuoso e carecendo de ajuda, por mãos e braços que também o acolham e 

acalentem suas dores emocionais e seus temores mais profundos. Na maioria das 

vezes, um eu solitário e silencioso na lida, no cuidado para com os recém-nascidos. 
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E, dessa forma, os sentimentos diante da morte do recém-nascido foram 

pouco a pouco emergindo, ora expressando fragilidades com conotação de fracasso, 

impotência, ora de força e coragem diante do sofrimento dos pais e demais 

familiares. Nas falas e nos semblantes dos respondentes, alguns sentimentos 

afloraram mais facilmente diante do evento morte: a perda, por exemplo, se desnuda 

como uma grande ruptura, algo pouco aceitável e doloroso, longe da aceitação e da 

compreensão no contexto pessoal e profissional de nossos participantes. A perda do 

recém-nascido como alguém que não teve direito à vida, assemelhando-se muito a 

um projeto frustrado para a família e que, segundo eles, igualmente, abala as 

expectativas da equipe de enfermagem. No entanto, reconhecem que o recém-

nascido também pode morrer, porque a morte não tem idade nem obedece a uma 

cronologicidade determinada pelo ciclo vital. 

A culpa aparece em todas as falas, como se houvesse no profissional a 

condição infalível de salvar todas as vidas. A cada morte vivenciada fica um 

questionamento em nossos respondentes, como se algo pudesse ter sido feito para 

evitar essa morte. Este pensamento, em parte, pode resultar da cultura acadêmica, 

hospitalocêntrica, centrada no aparato tecnológico que transformou a doença e a 

morte em um problema eminentemente técnico, perdendo-se de vista os limites e a 

singularidade do ser humano. Talvez por esse caminho possamos entender os 

sentimentos de auto-reprovação e culpa por ocasião da morte do recém-nascido na 

UTI. 

Outro sentimento desvelado pelos profissionais de enfermagem foi o 

fracasso diante da morte de seu paciente. Em suas falas também foi identificado, 

como impotência, fraqueza, frustração e incapacidade, o que denota e reafirma a 

influência do pensamento tecnológico que luta contra a morte e a desconsidera 
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como limite natural da vida. A morte, no contexto hospitalar, simboliza comumente o 

fracasso, rompe com o poder dos profissionais, por isso é comum o sentimento de 

impotência diante dela. 

A negação, outro sentimento presente, aponta para um aspecto mais 

introspectivo do ser-no-mundo, essa relação com a morte, porque, negando-se a 

morte do outro, está-se, em essência, negando a sua própria finitude. Aqui, o medo 

do desconhecido, do além, tem peso e influência nesta ocultação. Pode aparecer 

como um mecanismo de defesa contra a dor da realidade da finitude. Anestesiamos 

a morte para vivermos na ilusão da imortalidade. 

O sentimento de compaixão reflete o ser-com-os-outros, na realidade em 

pauta, com o recém-nascido e seus familiares. A solidariedade, a afetividade, a 

generosidade, atos de profunda humanidade em direção ao outro, são bem 

significativos em relação aos familiares, conforme referimos, especialmente junto às 

mães que perdem seus filhos recém-nascidos. O compartilhar a dor com o outro, 

neste momento, evidencia uma (re) significação do papel do cuidador, como também 

o remete ao encontro com sua própria humanidade, agora expressa em amor pelo 

outro. Percebemos, portanto, que a morte do recém-nascido aproxima os 

profissionais do sentimento de compaixão. 

A tristeza emerge como um sentimento indicativo de profundo sofrimento 

diante da perda do recém-nascido; é considerada natural nesse processo de luto no 

dia-a-dia que se vivencia nas UTINs. 

Contudo, devemos ressaltar que a idéia de destacar, neste momento final, 

alguns destes sentimentos, já por demais discutidos e considerados ao longo do 

estudo, prende-se ao fato de terem aflorado entre tantos outros, com forte carga 

emocional na interação entre a pesquisadora e o profissional participante do estudo, 
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no caso, o respondente, por ocasião da entrevista. Emergiram, uns, em meio a 

lágrimas, outros com choro, longo silêncio, atitudes de revolta, por vezes, mas 

também demonstração, por alguns, de profunda empatia perante os familiares, 

especialmente diante das mães.  

Assim sendo, pudemos apreender da pesquisa que, além de todos estes 

sentimentos que emergiram com tanta intensidade, temos ainda que considerar, 

neste cenário, a dor e o sofrimento dos próprios cuidadores; no caso, os 

profissionais de enfermagem, por nós nominados de estrelas, pois são eles os que 

mais tempo convivem com a criança e seus familiares e terminam por iluminar seus 

medos, dúvidas e apreensões. Alguns falam da criação de vínculos, de laços 

afetivos que aprofundam o sofrimento na relação com a família, em particular, no 

momento da morte do recém-nascido. E, por essa razão, clamam por algum apoio 

institucional, por um suporte psicológico para assistir os cuidadores e ajudá-los no 

enfrentamento das situações conflituosas e adversas que se apresentam no 

cotidiano da UTIN. 

No contato com os participantes, pudemos, igualmente, vislumbrar entre 

seus temores e amores o compromisso com o exercício profissional e a revelação de 

que se sentem pouco preparados em relação à morte. De alguma maneira, isso vem 

sinalizar para uma maior preocupação com o ensino na área da saúde, e, na 

enfermagem, em particular, em relação ao tema da morte e do morrer, preocupação 

essa que deve se estender a todos os níveis e a todas as instâncias de formação 

profissional. 

Por fim, devemos confessar que nessa trajetória do curso de mestrado e, 

em particular, desta pesquisa, muito aprendemos; crescemos como pessoa, como 

enfermeira, como docente e como pesquisadora. 
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O caminho por nós empreendido e percorrido possibilitou um encontro 

com o nosso próprio eu, tornando-o mais sensível e acolhedor e, a partir do estudo 

sobre a morte, aprendemos grandes lições acerca da vida. 
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Apêndice A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

1- DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Sexo: 

Idade:  

Religião:  

Estado Civil: 

Número de filhos: 

Profissão: 

Tempo de formado:                                       Instituição: 

Locais de trabalho: 

Tempo de serviço em UTI neonatal: 

2- ROTEIRO DA ENTREVISTA 

2.1 – Como você se sente diante da morte do recém-nascido na UTI que você 

trabalha? 
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Apêndice B 
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Apêndice C 
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Apêndice D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Natal, _____de ___________de 2006. 

Prezado(a) Sr(a), 

Como mestranda do programa de Pós-Graduação em Enfermagem, do 

Departamento de Enfermagem –UFRN, estamos desenvolvendo para Dissertação 

do Mestrado a pesquisa sobre o tema SENTIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM DIANTE DA MORTE EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

NEONATAL, sob a orientação da professora Drª Raimunda Medeiros Germano. 

Este estudo tem como objetivos: Compreender a experiência vivenciada 

pelos profissionais de saúde de uma UTI neonatal, no que se refere aos sentimentos 

diante da morte do recém-nascido; descrever a vivência dos profissionais de 

enfermagem em unidade de terapia intensiva neonatal e identificar seus principais 

sentimentos diante da morte das crianças. 

Portanto, solicitamos a sua colaboração no sentido de participar de uma 

entrevista individual, bem como sua permissão para que a mesma seja gravada. 
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Neste sentido, a sua contribuição nos possibilitará dar continuidade à investigação. 

Desta forma, gostaríamos de lhe dar algumas informações. 

INFORMAÇÕES: 

• A pesquisadora chama-se Laureana Cartaxo Salgado Pereira da Silva, 

COREN/RN Nº: 46.342/RN, aluna do Curso de Mestrado em Enfermagem da 

UFRN e enfermeira do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. 

• Será realizada entrevista individual, o que possibilitará a obtenção de 

informações acerca dos sentimentos particulares de cada profissional de 

enfermagem, diante da morte, em uma unidade de terapia intensiva neonatal. 

Vale ressaltar que sua participação é voluntária, porém valiosa. 

• Você não sofrerá nenhum dano ou prejuízo; se não desejar mais participar do 

estudo, poderá desistir no momento que julgar oportuno. 

• Todas as informações obtidas são confidenciais e serão apenas usadas com 

o propósito científico, sem divulgação do nome do participante. 

• Em relação à realização da coleta de dados, se espera que não ocorra 

nenhum problema, pois esta não oferece risco mínimo ao participante. 

• Não há previsão de gastos financeiros, mas, se ocorrer, o ressarcimento 

ficará a cargo da pesquisadora. 

• Se almejar fazer qualquer questionamento em relação à pesquisa, poderá 

chamar a pesquisadora pelo telefone 3608-1035 ou sua orientadora pelo 

telefone 3215- 3196. 
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• Terão acesso aos arquivos, para constatação dos dados, a pesquisadora e os 

demais profissionais envolvidos neste estudo, sem, contudo, violar a 

confidencialidade necessária. 

• A pesquisadora arquivará este termo de consentimento, que será preservado 

para fim único da pesquisa. 

• As autorizações para o desenvolvimento de todos os passos, anteriormente 

apresentados, serão consideradas a partir da assinatura do impresso de 

consentimento. 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Eu, ___________________________________________, após ter lido e 

compreendido as informações acima descritas, concordo em participar da pesquisa: 

SENTIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DIANTE DA MORTE EM 

UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL, desenvolvida pela enfermeira 

Laureana Cartaxo Salgado Pereira da Silva, mestranda do Curso de Mestrado em 

Enfermagem, do Departamento de Enfermagem-UFRN, sob a orientação da professora 

Drª Raimunda Medeiros Germano.  

Autorizo o uso dos dados obtidos, através da entrevista, com objetivo de 

desenvolver a pesquisa citada, como também a publicação do referido trabalho escrito, 

podendo utilizar inclusive meus depoimentos. Concedo também o direito de uso para 

quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas científicas, desde que 

mantenham o sigilo sobre minha identidade, podendo usar pseudônimos. Estou ciente 

de que não terei direito à indenização pela minha participação na pesquisa, mas que 

serei ressarcido(a) caso ocorra alguma despesa. 
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Declaro ter ciência que o referido trabalho será desenvolvido através da 

observação e entrevista orientada por um instrumento previamente apresentado. 

Fui informado(a) dos objetivos do estudo, estando ciente que a minha 

participação é voluntária e que posso a qualquer momento me desligar da pesquisa 

sem nenhum constrangimento. 

                                                                    Natal, ___/__________/2006. 

 (PARTICIPANTE) 
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Apêndice E
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria Nº 3.432/GM, 12 de Agosto de 1998. 

Estabelece Critérios de Classificação 
para as Unidades de Tratamento 

Intensivo – UTI 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando: a 
importância na assistência das unidades que realizam tratamento intensivo nos 
hospitais do país, e a necessidade de estabelecer critérios de classificação entre as 
Unidades de Tratamento Intensivo, de acordo com a incorporação de tecnologia , a 
especialização dos recursos humanos e a área física disponível, resolve: 

Artº. 1º Estabelecer critérios de classificação entre as diferentes Unidades de 
Tratamento Intensivo - UTI. 

Art. 2º - Para as finalidades desta Portaria, as Unidades de Tratamento Intensivo 
serão classificadas em tipo I, II e III.  

§ 1º - As unidades atualmente cadastradas pelo SUS, a partir da vigência desta 
Portaria, serão classificadas como tipo I.  

§ 2º - As unidades que comprovarem o cumprimento das especificações do anexo 
desta Portaria, poderão ser credenciadas pelo gestor nos tipos II ou III, de acordo 
com a necessidade de assistência da localidade onde estão inseridas.  

Art. 3º - A partir da data de publicação desta portaria, serão cadastradas somente 
unidades do tipo II ou III. 

Art. 4º - Fica revogada a Portaria GM/MS/Nº 2918, de 9 de junho de 1998, publicada 
no DOU nº 111, de 15 de junho de 1998, e as demais disposição em contrário. 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

JOSÉ SERRA

Anexo A
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