COMUNICAÇÃO E TOMADA

DE DECISÃO

EM CUIDADOS PALIATIVOS

PEDIÁTRICOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA
Autoras: Liana Amorim Corrêa Trotte, Lohana Machado Xavier.
Objetivo: Revisar a literatura sobre comunicação e tomada de decisões dentro dos Cuidados
Paliativos Pediátricos.
Método: foram utilizadas as bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde -LILACS; Scientific Electronic Library Online – SCIELO; Scopus –
Periódicos CAPES; CINAHL – Periódicos CAPES e Literatura Internacional em Ciências da
Saúde - Medline/PubMed. 14 artigos foram selecionados, publicados entre 2013 e 2017.
Resultados: A maior parte da produção foi em língua inglesa e o ano de 2016 foi o ano com
mais publicações acerca do tema. Os autores dos trabalhos eram majoritariamente médicos,
optou-se por não excluir os trabalhos de revisão devido à escassez de pesquisas voltadas para a
temática. 8 estudos abordaram a Comunicação e 6 estudos discutiram sobre tomadas de
decisões.
Conclusão: Observou-se que a comunidade médica é a mais citada, evidenciando a sua posição
paternalista, promovendo a exclusão das famílias, dos pacientes e até mesmo dos outros
profissionais das discussões e processos de tomada de decisão. Maior parte das famílias se
consideram leigas, não incluem as crianças nestes processos, permanecem ao lado dos
tratamentos fúteis e preferem dar ao médico a chance de decidir os rumos do tratamento, poucas
tem conhecimento sobre diretiva antecipada e possuem vontade de fazer uma. A comunicação
em grande parte das vezes fica apenas entre os médicos e familiares, pois ambos concordam
que os pacientes devem ficar isentos disto. Os familiares, por sua vez, preferem transferir a
responsabilidade da comunicação com o paciente para os médicos. Existe uma lacuna no tema
Comunicação abordando a equipe multidisciplinar, deixando evidente a falta de estudos dentro
da temática, principalmente na América do Sul. Nesta região, as pesquisas focam mais na
bioética, enquanto as pesquisas em língua inglesa tratam mais da prática profissional.
Descritores: Cuidados Paliativos; Criança; Comunicação em Saúde.
Eixo Temático: Comunicação

