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INTRODUÇÃO: 

Com a instituição da Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), os 

conceitos e as necessidades profissionais para atendimento qualificado aos usuários da rede foram 

ampliados. Os serviços de urgência e emergência necessitam de uma equipe qualificada que tenha 

capacidade de dar respostas rápidas a diversas situações, devendo tomar decisões assertivas por ser 

uma área de cuidados em situações de maior complexidade técnica, direcionada a pacientes em estado 

grave 1,2.  

O processo de comunicação dentro do âmbito da Urgência e Emergência é uma das áreas 

complexas do cuidado pois deve ser realizado de maneira cautelosa, por desencadear reações positivas 

e negativas, dependendo do contexto daquele que comunica para com aquele que recebe o comunicado. 

Quando este processo deve se dar em meio a um contexto de notícias difíceis, em especial as 

relacionadas à doença grave e/ou iminência de morte do indivíduo, deve ser feito de maneira sensível e 

cuidadosa, e muitos profissionais alegam não se sentirem adequadamente capacitados para tal 3. 

Por toda essa complexidade e diversas variantes, não existe uma técnica única aplicável a todas 

as situações, e por consequência, muitos profissionais se sentem inseguros sobre como, quando e 

quanto informar aos envolvidos sobre a situação em que o paciente se encontra14. É imprescindível 

para o profissional ter a consciência de que o processo de comunicação de notícias difíceis deve ser 

adaptado a cada pessoa, situação e contexto. Desta forma, o serviço de urgência e emergência tem 

características particulares e distintas de outras áreas. A maneira que se comunica uma notícia difícil 

influencia a percepção da mesma, portanto, deve-se levar em consideração aspectos como o sexo de 

quem está recebendo a notícia, faixa etária, contexto social, cultural, educacional, estado de saúde em 

que se encontra o paciente, dentre outros 4-6. 

Sendo assim, o presente estudo tem o objetivo de conhecer o que a literatura científica disponível 

tem trazido acerca da comunicação de más notícias no contexto da urgência e emergência no âmbito 

pré e intra-hospitalar. 

METODOLOGIA: 
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Trata-se de estudo de revisão de literatura integrativa. Estudos deste tipo consistem num 

instrumento da Prática Baseada em Evidências (PBE), que busca as evidências de múltiplos estudos 

experimentais e não-experimentais, proporcionando uma síntese de conhecimento e a incorporação da 

aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática 7. 

A questão de pesquisa foi organizada conforme os elementos da estratégia PICO (acrônimo para 

P - população, I - intervenção/área de interesse, C - comparação e O - resultado/desfecho)8 a fim de 

aumentar a probabilidade de encontrar evidências em fontes secundárias que cumpram os pressupostos 

da Prática Baseada em Evidências (PBE). Dessa forma, a questão norteadora foi: “O que a literatura 

apresenta acerca de estratégias de comunicação de más notícias para a família no contexto pré e intra-

hospitalar de forma a garantir a comunicação efetiva?” Segue abaixo quadro da estratégia PICO utilizada 

no presente artigo: 

PICO 

PICO Expressão de Busca Descritores 

controlados 

P- População (Family) OR (Families) OR (Family Member) OR (Family Members) OR (Kinship 
Network) OR (Kinship Networks) OR (Network, Kinship) OR (Networks, Kinship) 
 
(Health Personnel) OR (Health Care Professional) OR (Health Care Professionals) 
OR (Health Care Provider) OR (Health Care Providers) OR (Healthcare Provider) 
OR (Healthcare Providers) OR (Personnel, Health) OR (Professional, Health Care) 
OR (Provider, Health Care) OR (Provider, Healthcare) OR (Providers, Health Care) 
OR (Providers, Healthcare) 
 
(Care Team, Health) OR (Care Team, Patient) 
(Care Teams, Health) OR (Care Teams, Patient) (Health Care Team) OR (Health 
Care Teams) (Health Team, Interdisciplinary) OR (Health Teams, Interdisciplinary) 
OR (Healthcare Team) 
(Healthcare Teams) OR (Interdisciplinary Health Team) OR (Interdisciplinary 
Health Teams) OR (Patient Care Teams) OR (Team, Health Care) OR (Team, 
Healthcare) OR (Team, Interdisciplinary Health) OR (Team, Patient Care) OR 
(Teams, Health Care) OR (Teams, Healthcare) OR (Teams, Interdisciplinary 
Health) OR (Teams, Patient Care) 

Família 
Pessoal de Saúde  
Equipe de Saúde 

I- Intervenção/área de 
interesse 

(Comunication) OR (Communication, Personal) OR (Communication, Social) OR 
(Communications Personnel) OR (Communications, Social) OR (Personal 
Communication) OR (Personnel, Communications) OR (Social Communication) 
OR (Social Communications) 
 
(Barrier, Communication) OR (Barrier, Language) OR (Barriers, Communication) 
OR (Barriers, Language) OR (Communication Barrier) OR (Language Barrier) OR 
(Language Barriers) 
 
(Health Comunication) OR (Communication, Health) OR (Communications, Health) 
OR (Health Communications) 
 
(Interpersonal Relation) OR (Relation, Interpersonal) OR (Relations, Interpersonal) 
OR (Relationship, Social) OR (Relationships, Social) OR (Social Relationship) OR 
(Social Relationships)  

Comunicação 
Barreira de 
Comunicação 
Comunicação em 
Saúde 
Relações 
Interpessoais 

C- Comparação Não se aplica. Não se aplica. 

O- Resultado/desfecho (User Embracement) Acolhimento 

Quadro 1 - Expressões de busca utilizadas na revisão de literatura segundo a estratégia PICO* e o uso de 
operadores booleanos. Campinas, SP, Brasil, 2022 
 

Foram selecionados descritores para realização da busca de artigos na literatura sendo eles: 

Emergências, Urgências, Assistência pré-hospitalar, Comunicação da má notícia, Notícias difíceis e 

Família. Foram usados tanto em português como inglês nas bases de dados Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MEDLINE/PubMed), Web of Science (WoS), Excerpta Medica Data-base 

(EMBASE), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scopus (Elsevier), Lilacs 

e BVS. 
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A busca foi realizada nos meses de dezembro e janeiro de 2022, e foram selecionados 34 

estudos. Os artigos selecionados foram lidos minuciosamente, extraindo-se dados mediante instrumento 

estruturado de fichamento contendo informações sobre: Nome dos autores, Título; Área de atuação dos 

autores; Ano de publicação e Revista; Objetivo; Tipo de Estudo; Método; Principais resultados e 

Implicações 9. O quadro abaixo ilustra o instrumento de fichamento que foi utilizado: 

Autores 
(sobrenomes 
e iniciais) 

Título 
(inserir o 
número do 
artigo 
também, 
para 
facilitar na 
análise) 

Ano/Revista Formação dos 
autores 
(Enfermeiros? 
Psicólogos? 
Etc) 

Objetivo Tipo 
de 
estudo 

Método Principais 
resultados 

Implicações Outras 
informações 
relevantes 

          

Quadro 2 – Modelo de fichamento estruturado. Campinas, SP, Brasil, 2022 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

Para delinear e explicitar todos os passos para a seleção da amostra do estudo, foi feito o 

fluxograma PRISMA*, a seguir: 

PRISMA* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*PRISMA = Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses. 

Quadro 3 – Fluxograma de seleção dos estudos primários, elaborado a partir da recomendação PRISMA. 
Campinas, SP, Brasil, 2022 

Foram selecionados 34 artigos sendo 11 publicados na PUBMED, 8 na BVS, 6 na EMBASE, 3 

na LILACS, 2 na SCOPUS, 2 na WOS e 2 na CINAHL. Dos artigos, 10 foram publicados entre 2012 e 

2016, e 24 artigos entre 2017 e 2022.  
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      (n=63)                (n=34)                  (n=83)               (n=161)             (n=21)              (n=25)            (n=114)     

Artigos identificados por Domínio/Temática 

Geral/Tempo (n=501) 

Artigos após critério de duplicidade (n=459) 

Artigos após critério de Título-Resumo (n=40) 

Artigos incluídos (n=34) 

Artigos 

excluídos (n=42) 

Artigos excluídos (n=419) 

Motivos:                               

Não é artigo (n=7)              

Não é da temática (n=412)     

Artigos 

excluídos por 

não responderem 

à questão (n=6) 
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A maioria dos artigos foi publicada no Brasil (n=11, 32%) e 2 artigos publicados nos Estados 

Unidos (5%). Por continente foram publicados 13 artigos na América Latina, 8 na Ásia, 6 na Europa, 3 

na Oceania e 2 na América do Norte. 

O idioma predominante das publicações foi inglês (n=19, 55%), seguido de 11 artigos publicados 

em português, 3 em espanhol e 1 em alemão. Em relação ao tipo de estudo dos artigos 14 foram 

qualitativos, 10 quantitativos e 10 de revisão de literatura.  

Acerca do Nível de Evidência (NE) dos artigos, a maioria possui nível de evidência 2b (n=21, 

61%). Dos 34 artigos selecionados, 6 possuem NE 2a, 21 possuem NE 2b, 6 possuem NE 2c e 1 possui 

NE 5. 

Em relação ao conteúdo das publicações, serão geradas categorias temáticas que explicitem os 

objetivos e principais resultados encontrados, buscando sintetizar o conhecimento disponível sobre o 

assunto e levantar novas indagações e perspectivas de investigação. Essa etapa ainda está em 

andamento. 
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