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RESUMO

A violência urbana tem causado experiências trágicas e traumáticas àqueles que, de alguma forma, são atravessados pelo fenômeno. O contexto 
sitiado por tal violência produz, em números cada vez maiores, mortes repentinas e traumatizantes que atingem de modo radial toda a sociedade. 
Em contato direto com o tipo de morte violenta está o estagiário de enfermagem que é obrigado, devido às atribuições de sua profissão, a lidar 
constantemente com as vítimas, e os familiares das mesmas, que vêm a óbito sob seus cuidados. O presente trabalho teve por objetivo captar a 
experiência, principalmente as consequências psíquicas, dos acadêmicos de enfermagem que, no período de estágio, tiveram contato com a 
morte de pacientes, ocasionada pela violência urbana. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura, a fim de obter embasamento teórico, 
apreender a produção científica desenvolvida entre 2012 e 2016 e dar suporte ao desenvolvimento de um questionário estruturado. O 
questionário foi composto por 25 itens, subdividido em três grupos: um com o objetivo de obter informações socioculturais; outro reunindo 
questões relacionadas à percepção do estagiário sobre a experiência da perda de um paciente; e um terceiro grupo composto por inquirições 
sobre a formação acadêmica recebida ao longo da graduação, em relação ao preparo do estudante para lidar com a perda de pacientes no 
ambiente de trabalho. Para a presente exposição, foram considerados apenas dois grupos do questionário, a saber, o de informações 
socioculturais e o de questões relacionadas à percepção sobre a perda de um paciente. Disponibilizado online, o questionário foi divulgado em 
duas redes de interação social, Facebook e Whatsapp, através de grupos específicos que reuniam graduandos de enfermagem. Como requisito 
para participar, foi necessário que o estudante estivesse regularmente matriculado em uma instituição de ensino, cursando entre o sétimo e o 
décimo período, além de ter realizado, ou estar realizando no momento da participação, atividade de estágio em algum hospital de emergência. 
Participaram 17 estudantes, porém trata-se de uma amostra parcial, haja vista que a pesquisa não foi finalizada, havendo, portanto, a 
possibilidade de novos participantes. Através dos resultados, foi possível verificar um perfil predominante na amostra: a maioria foi do sexo 
feminino, com idade que variou entre 17 e 22 anos, de universidade pública, não possuindo filhos, se autodenominando protestante e com renda 
familiar acima de 4 mil reais. Mais de 50% da amostra optou por responder que pensa/conversa às vezes sobre morte, fazendo esta opção em 
detrimento de outras possibilidades de resposta, tais quais: frequentemente penso/converso; raramente penso/converso; nunca penso/converso. 
Os tipos de morte mais difíceis de lidar, considerados pela maioria, foram aqueles causados por homicídio e suicídio. No que diz respeito às 
atitudes tomadas por parte dos estagiários, quando da ocorrência da perda de um paciente, a maioria afirmou ter a sensação de mal estar e 
procurar alguém para conversar sobre a situação; além disso, sinalizaram considerar necessário o apoio psicológico, através da psicoterapia, para 
lidar com a eventualidade da morte. Os sentimentos mais indicados pelos participantes da pesquisa, percebidos nos momentos em que pensaram 
sobre o estágio, foram: insatisfação, pessimismo e punição. Quando precisaram ir ao local de estágio, para cumprir com suas obrigações, 
sentiram: incapacidade de relaxar e palpitação acelerada. Apenas uma pessoa afirmou ter pensado em abandonar o curso de enfermagem após 
ter presenciado a morte de um paciente. Através dos resultados parciais, foi possível verificar que, mesmo se tratando de uma experiência difícil 
de lidar, os estagiários optaram por estratégias que podem ser positivas para o momento da perda, além de demonstrarem resiliência, pois a 
maioria respondeu não ter pensado em abandonar o curso de enfermagem pelo motivo da perda de um paciente.
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