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ESTIGMA DE MORTE EM GRUPOS APOIO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
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INTRODUÇÃO 

A unidade de terapia intensiva (UTI) é um local direcionado ao 

atendimento de pacientes críticos, muita das vezes caracterizada por 

eles como um ambiente de isolamento, dor física, psicológica, 

sofrimento e dependência. O doente na UTI está mais sujeito às más 

notícias, demonstrando diversas reações como a espiritualidade mais 

aflorada, o medo de morrer, sentimentos de culpa, revolta, impotência, 

negação, entre outros¹. 

Neste cenário, a humanização é o caminho viável e eficiente para o 

exercício nessas unidades. Assim, os cuidados paliativos se mostram 

necessários para uma melhor qualidade de vida para os pacientes 

críticos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o cuidado 

paliativo é uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida de 

pacientes que enfrentam doenças que ameaçam a sua vida e que 

afetam significativamente em suas famílias; envolvendo equipes 

multidisciplinares e a busca de controlar os sintomas, além de permitir 

um suporte espiritual e psicossocial, dispondo de recursos de 

identificação precoce e avaliações apropriada¹,².  

Este estudo teve como objetivo avaliar a necessidade de ação 

humanizada presente na equipe multidisciplinar frente o estigma da 

morte em pacientes na UTI.  

 

Este estudo refere-se a uma revisão sistemática de literatura, realizada 

de acordo com o protocolo PRISMA (Preferred Report for Systematica 

Reviewsand Meta Analyses) com 2 examinadores independentes que 

avaliaram a qualidade do estudo. Foram realizadas buscas em 3 bases 

de dados: BVS, PubMed e Scielo. 

As buscas foram realizadas na língua inglesa, portuguesa e espanhola, 

sem filtro de data inicial e até 07 de setembro de 2019. A pesquisa foi 

feita pela combinação das seguintes palavras-chaves: “Estigma, Morte, 

UTI, Cuidados Paliativos e Paciente”. 

Em seguida, realizou-se uma análise preliminar apenas dos títulos e 

resumos e foram excluídos previamente os artigos duplicados e que 

não coincidiam ao estigma de morte entre grupos de pacientes na UTI. 

Por fim, na última etapa, os estudos selecionados foram lidos na 

íntegra e todos os que correspondiam aos critérios de exclusão foram 

descartados para esta revisão sistemática. Os critérios de exclusão 

eram: estudos que não abordaram a equipe multidisciplinar; artigos 

que não se referiam a cuidados paliativos; estudos que não citavam a 

terminalidade e artigos que não apresentavam a experiência do 

paciente.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da pesquisa realizada nas bases de dados foram encontrados 

77 artigos no total, onde foram excluídos: 4 por duplicação; 20 com 

base na revisão do título e resumo; 7 por não abordarem a equipe 

multidisciplinar; 16 por não se referirem aos cuidados paliativos; 10 por 

não citarem a terminalidade e 14 por não apresentarem a experiência 

do paciente. Com isso, restaram 6 artigos que se referiam á estigma da 

morte de pacientes em grupos na UTI e foram, então, incluídos neste 

estudo para análise. 

Com a análise dos artigos foi possível observar que a presença de uma 

maior expectativa de vida, observada nos últimos anos, traz consigo a 

maior possibilidade de doenças incuráveis. Frente a esse cenário atual 

fica evidente a necessidade dos cuidados paliativos buscando uma 

melhor qualidade de vida para os pacientes críticos. 

Além disso, uma pesquisa realizada com 43 pacientes internados na 

UTI evidenciou que os principais fatores de estresse para os pacientes 

envolvem: dor, não conseguir dormir, sentir falta de familiares, não 

conseguir mexer as mãos e os braços devido os acessos venosos³. 

Corroborando com esses dados, outro estudo afirma que os pacientes 

hospitalizados vivenciam um adoecimento ameaçador da vida, 

convivendo com perdas diárias: a perda da saúde, do corpo, de papéis 

sociais e de certo modo a “perda de si” ². 

Esses dados mostram que a complexidade na humanização na 

unidade de terapia intensiva pode ser o fator essencial a qualquer 

circunstância, no qual são relacionadas questões de doença e morte 

em um local direcionado ao atendimento de pacientes críticos. Neste 

contexto, o aspecto da equipe multidisciplinar possibilita além de um 

saber de cada especialista presente na equipe, uma melhor qualidade 

de vida no âmbito biopsicossocial de cada paciente.  Neste contexto, 

deve-se ressaltar, ainda, a importância  da comunicação e da 

instalação de um vínculo como meios facilitadores dessa assistência. 

Por fim, os estudos analisados destacam a importância de maiores 

debates e construções teóricas sobre os cuidados paliativos, sendo 

essencial abordar o tema durante a formação médica, bem como 

discuti-lo entre os profissionais já atuantes nos serviços de saúde.  

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Perante os resultados obtidos através da revisão sistemática de 

literatura, nota-se a importância da humanização da equipe 

multidisciplinar na Unidade de Terapia Intensiva frente ao estigma da 

morte em pacientes críticos, visando o alívio da ansiedade e do 

sofrimento, com a finalidade de maximizar a ética do cuidado da equipe 

multidisciplinar e melhorar a qualidade de vida de pacientes críticos e 

familiares. 

 

 


