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1. Resumo 

Transmitir aos pais a notícia de que seu bebe possuirá algum tipo de deficiência é 

uma tarefa que exige do profissional de saúde preparo e compreensão das reações 

emocionais que poderão surgir neste momento. Diante das reações dos pais, muitos 

profissionais da saúde experimentam sentimentos e expectativas em relação tanto 

aos pais como em relação ao bebê que vai nascer. O objetivo deste projeto consiste 

em verificar como os profissionais da saúde reagem frente à tarefa de comunicar 

este diagnostico aos pais. Para a realização deste estudo com abordagem 

qualitativa e exploratória, que consta de levantamento bibliográfico sobre o tema, 

utilizaremos como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada com 

profissionais da saúde da rede pública e privada da cidade de São Paulo. As 

entrevistas serão gravadas e posteriormente analisadas. O projeto encontra-se na 

fase de contato com as instituições de saúde. 

Palavras- chave: profissionais; sentimentos; noticia; gestação; má-formação; pré-

natal. 

 

2. Introdução 

Concluir um diagnóstico e comunicar sobre a deficiência de um bebe 

na fase de pré-natal configura um momento delicado e estressante não somente 

para os pais que o recebem, mas também para os profissionais que a transmitem, 

pois os estudos de Lusíada et.al.(2015) apontam que os médicos sentem-se 

inseguros em relação a qual o melhor momento para comunicar tais diagnósticos 

aos pais e receosos em relação às reações emocionais que estes expressarão. Tais 

sentimentos dão indícios de um estresse antecipatório o que pode ao longo do 

tempo acarretar em prejuízos físicos e psicológicos para os indivíduos. Nesse âmbito 

é importante que os profissionais sintam-se preparados para a tarefa e ofereçam 

suporte para os pais, embora do ponto de vista da formação acadêmica dos 

profissionais de medicina, por exemplo, a preparação emocional fique algumas 

vezes em segundo plano (LUISADA et. al., 2015). 

Verificar, portanto, quais as reações emocionais destes profissionais 

quando se defrontam com a tarefa de fazer o diagnostico de uma deficiência aos 

pais constitui uma base solida para investigar posteriormente aquilo que necessita 

ser modificado, sobretudo no que concerne a formação dos profissionais da saúde, 

visando melhorar cada vez mais os atendimentos em saúde. Este estudo visa assim, 



compreender quais as reações emocionais dos profissionais da saúde frente à 

descoberta da deficiência de bebês no período pré-natal e como se sentem quando 

são incumbidos de transmitir o diagnóstico aos pais. Também se verificará como os 

profissionais comunicam a notícia e como se organizam entre si para isso. 

 

3. Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em conhecer como os 

profissionais da saúde reagem frente à descoberta da deficiência de bebes antes de 

seu nascimento e como se sentem frente à tarefa de comunicar esse diagnostico 

aos pais. De forma especifica, pretende-se: verificar como os profissionais se 

organizam frente à tarefa de comunicar o diagnóstico da deficiência pré-natal; 

investigar se existe preparação prévia destes profissionais para lidar com estas 

situações; verificar como é realizada a comunicação do diagnóstico da deficiência 

para às famílias; verificar quais são os sentimentos experimentados pelos 

profissionais da saúde nesses momentos e verificar se há relação entre os 

sentimentos dos profissionais e o modo de transmitir a notícia. 

 

4. Metodologia 

O estudo com abordagem qualitativa e exploratória compõe 

levantamento bibliográfico sobre o tema e coleta de dados. O levantamento 

bibliográfico foi realizado por meio de livros e artigos científicos. A fase da coleta de 

dados, constará de entrevista com profissionais da saúde atuantes em hospitais 

maternidades da rede pública e privada e em Unidades Básicas de Saúde- UBS., 

onde eles responderão verbalmente a perguntas que serão gravadas em áudio, que 

será posteriormente analisado. Após essa fase, os resultados serão comparados a 

literatura pesquisada inicialmente. Todas as informações pessoais coletadas 

permanecerão em sigilo e o material de áudio ao fim do estudo será descartado. 

 

5. Desenvolvimento  

Inicialmente realizou-se um levantamento bibliográfico sobre o tema em 

livros e em artigos científicos. Luisada et. al. (2015) fez estudo semelhante a este, 

com enfoque na experiência de médicos em relação ao diagnóstico da deficiência de 

bebes nascidos, e verificou em alguns casos a ausência de preparação desses 

profissionais para lidar com a transmissão de notícias ruins. Além disso pontuou que 



o sentimento de incerteza sobre as reações dos pais diante do diagnostico pode 

ocasionar estresse para tais profissionais.  

Nesse sentido, outros autores estudados ressaltam a importância da 

boa comunicação destes diagnósticos, de forma que os pais sejam atendidos de 

forma compreensiva e sejam esclarecidos sobre o prognostico das deficiências. 

Assim, este estudo se debruça a partir do levantamento bibliográfico a verificar quais 

os sentimentos que os profissionais da saúde experimentam quando devem dar 

notícias da deficiência de bebes na fase pré-natal e como realizam essa tarefa. 

Neste momento, a pesquisa se encontra em fase de contato com as instituições 

onde será realizada. 

 

6. Resultados preliminares 

Dado que o projeto deste estudo foi aprovado em junho de 2016, a 

pesquisa ainda não possui resultados preliminares e está em fase de contato com os 

hospitais e UBSs em que será realizada. 

 

7. Fontes consultadas 

HOHER, S.P.; WAGNER, A. D. L. A transmissão do diagnóstico e de orientações a 
pais de crianças com necessidades especiais: a questão da formação profissional. 
Estudos de Psicologia, Campinas, v. 23, n. 2, p. 113-125, 2006. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
166X2006000200002>. Acesso em: 28 mar. 2016. 
 
LUISADA, V. et.al. Experiências de médicos ao comunicarem o diagnóstico da 
deficiência de bebês aos pais. Ciências e Saúde, São Paulo, v. 8, n. 3, p. 121-128, 
set.-dez. 2015. Disponível em: 
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faenfi/article/viewArticle/21769>. 
Acesso em 28 mar. 2016. 
 
PETEAN, E. B. L.; NETO, J. M. P. Investigações em aconselhamento genético: 
impacto da primeira notícia - a reação dos pais à deficiência. Medicina, Ribeirão 
Preto, v. 31, p. 288-295, abr.-jun. 1998. Disponível em: 
<http://www.sbgm.org.br/artigos/art_impacto.pdf>. Acesso em 29 mar. 2016. 
 
ROECKER, S. et al. A vivência de mães de bebês com malformação. Esc, Anna 

Nery, v. 16, n. 1, p. 17-26, jan.-mar. 2012. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ean/v16n1/v16n1a03.pdf >. Acesso em 30 mar. 2016. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2006000200002
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2006000200002
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faenfi/article/viewArticle/21769
http://www.sbgm.org.br/artigos/art_impacto.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ean/v16n1/v16n1a03.pdf

