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RESUMO

A Tanatologia é uma ciência focada no estudo da morte e do processo de morrer, onde durante a graduação pode-se compreender as mais 
diversas perspectivas acerca desta ampla área de estudo. A aquisição de conhecimentos advindos desta ciência permite de forma transdisciplinar 
contextualizar-se em diversos campos de estudo dentro do curso de Enfermagem contribuindo para a formação dos indivíduos enquanto 
profissionais e humanos. Em decorrência da constante necessidade de enfrentamento de diversas situações que o Enfermeiro venha a encontrar, 
surge a indispensabilidade de conhecer a forma como é ministrada a Tanatologia dentro da sala de aula, e o que esta disciplina implica no 
contexto de formação de profissionais da Enfermagem. O objetivo deste estudo consiste em apresentar um levantamento sobre a produção 
científica acerca da formação de acadêmicos de Enfermagem quanto ao estudo da Tanatologia. Trata-se de uma revisão de literatura com 
pesquisa na base de dados LILACS, entre os meses de abril e maio de 2018, utilizando as palavras-chave: tanatologia; formação; enfermagem, 
sendo utilizados os operadores booleanos de intersecção “AND” entre estas. Após obtenção dos primeiros resultados, foram encontrados 08 
estudos. Desses, foram analisados os resumos como forma de classificação dos estudos que abordavam os interesses da pesquisa, restando 03 
artigos para contemplação. Cerca de 33,33% dos estudos apontava que durante a graduação existia uma formação crítico-reflexiva sobre o 
processo de morrer. Outros 33,33% acreditam que persiste uma formação teórica que pouco se adequa aos alunos por não possuir práticas. Já 
33,33% retratam o medo por parte do público discente por não possuírem ou possuírem de maneira muito aquém, a devida instrução sobre a 
Tanatologia dentro do ambiente acadêmico, o que implicaria diversos fatores na sua formação profissional. Pôde-se inferir que, segundo a 
literatura encontrada e analisada, ainda há necessidade de mais tópicos serem abordados sobre a temática e uma maior disseminação e 
aproveitamento da Tanatologia enquanto disciplina na Universidade, para que venha a contribuir ainda mais na formação do futuro profissional 
Enfermeiro, contribuindo também na construção do seu lado humanístico frente a prestação de serviços aos seus clientes.
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