
Introdução Resultados

Conclusão

Refere-se de uma revisão sistemática de literatura,

utilizando a metodologia PRISMA (Preferred Report

for Systematica Reviewsand Meta Analyses), com

dois examinadores independentes que avaliaram a

qualidade do estudo. Foram selecionados como

critérios de inclusão artigos nos idiomas inglês,

português e espanhol, estudos que abordam o

tema de comunicação de más notícias em mães

enlutadas. Os documentos que não se associam

com o tema proposto foram excluídos da busca. Os

artigos foram pesquisados nas bases de dados:

Pubmed, LILACS, Scielo e PEDro.
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Foram encontrados 249 artigos no total, onde 12 artigos

foram selecionados e utilizados, pois se referem ao

presente estudo.
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Analisar o impacto de uma adequada comunicação

de más notícias através de uma equipe

multidisciplinar frente às mães enlutadas.

Objetivo 

Durante a trajetória da fase terminal, óbito da

criança e período de luto, os pais passam por

várias crises em um processo particular e

doloroso, caracterizado por sofrimento em

diversas fases do enfrentamento da doença. Em

comunicação de más notícias aos pais e familiares

da criança hospitalizada em unidade de terapia

intensiva pediátrica (UTIP), exige da equipe

multidisciplinar uma reflexão cautelosa, em que as

dificuldades precisam ser enfrentadas pelos

profissionais de saúde, para que a comunicação

seja de modo humanizado1. A partir dessa

necessidade foram criados protocolos de

comunicação, dentre eles o método SPIKES2.

O contato com a equipe da atenção básica é

importante para a continuidade do cuidado no

auxilio aos pais com esclarecimentos e

informações, os encorajando a lidar com a

situação e proporcionar uma atenção voltada para

os aspectos físicos, emocionais e sociais das

mães enlutadas3.

As comunicações de más notícias para as mães 

enlutadas geram momentos tristes a serem 

percorridos, portanto, o tratamento terapêutico na 

equipe multidisciplinar tem um desempenho 

benéfico à comunicação, através de empatia e 

humanização, estabelecendo vínculos entre a 

família, os encorajando a lidar com as dificuldades 

de enfrentamentos na trajetória dos cuidados 

paliativos, englobando aspectos físicos, sociais, 

emocionais e espirituais.


