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O que é a comunicação?

É um processo de que 
envolve uma troca de 
informações e utiliza 
sistemas simbólicos como 
suporte para este fim. 

“A palavra é metade de quem a pronuncia e metade de quem a 
escuta”

Michel Montaigne



Comunicação 
na saúde

Relação médico-
paciente

Relação entre 
pares

Relação inter-
profissional

Qualidade na 
assistência

• Adesão terapêutica
• Confiança na equipe
• Autonomia do 

paciente nas 
tomadas de decisões

Pode ser 
ensinada

Diminui Danos 

• Diminui a insatisfação 
dos pacientes e da 
equipe

• Diminuição nos 
processo jurídicos



O que é uma má notícia?

Qualquer informação que influencia 
negativamente a perspectiva de futuro. 

Afeta o domínio cognitivo, emocional  
comportamental e espiritual 

Altera a dinâmica familiar



Protocolos de comunicação

• Noticias Difíceis (SPIKES, PACIENTES, BREAKS, ABCDE...)
• Noticias de morte (CURVES, ATENTE-SE)
• Linguagem não verbal (EMPHATY)
• Transição de cuidado (SBAR, relatórios)
• Decisão compartilhada (SHARE)

Góis AEFT, Pernambuco ACA. Guia de Comunicação de Más Notícias.
1a ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

EMPATIA 



Armadilhas - comportamentos a 
serem evitados

 Sentir-se responsavel por manter a esperança do paciente

 Ignorar seus próprios sentimentos

 Fazer suposições sobre o que o paciente sabe ou não sabe

Assumir que a cura é a sua meta para todos os pacientes

 Conversar demais (sem espaço para o diálogo), “dar palestras” 
(evitar o silêncio)



Protocolo SPIKES 

1ª Etapa – Planejamento da entrevista (S- Setting)

Auto-avaliação (auto-percepção do estado de ânimo)

Prepare-se (rever prontuário e opções  priorize pontos 
essenciais desta consulta, condutas que precisa definir)

Busque Privacidade (Local, conforto, desligue o celular)

Conecte-se com o paciente (contato visual, o toque)

Ajuste o tempo (se for esperado alguma interrupção – informe 
antes)

Envolva pessoas importantes (um ou dois representantes)

The Oncologist 2000; 5:302-311



Protocolo SPIKES 

2ª Etapa – Percepção (P- Perception)

Avalie a percepção do paciente – Antes de contar, 
pergunte - faça perguntas abertas (“o que você sabe 
sobre seu estado clínico?” OU “você sabe porque 
fizemos tal  exame?”)

Corrija a resposta e mal entendidos  (prepare o terreno, 
perceba se há negações, pensamentos mágicos, 
expectativas não realistas)

The Oncologist 2000; 5:302-311



Protocolo SPIKES 

3ª Etapa – Convide o paciente a saber sobre seu estado 
de doença (I- Invitation)

Avalie o quanto ele quer ou não saber sobre sua 
doença e prognóstico “Que tipo de informação  o 
senhor deseja saber sobre a sua doença?” 

Avalie se quer saber todos os detalhes ou um esboço 
geral

Com a criança e adolescentes alguém da família pode 
assumir este “lugar” de comunicar.   

Obs: Procurar não mentir nem tratar a criança “como 
bobo”

The Oncologist 2000; 5:302-311



Protocolo SPIKES 

4ª Etapa – dando conhecimento e informação ao paciente (K-
Knowledge)

Seja objetivo e claro, evite rodeios 

Evite termos técnicos 

Evite dureza excessiva (“Você tem um câncer grave e se não iniciar 
imediatamente o tratamento você vai morrer”)

Verifique se o paciente está mesmo entendendo o que está sendo 
dito, fale aos pouco e dê espaço para perguntas

Evite frases como “Não há mais nada a fazer”, pq sempre há outras 
opções como controle da dor, conforto...

The Oncologist 2000; 5:302-311



Frases médicas que levam a interpretações equivocadas pelo paciente

Frase médica                Interpretação do paciente           Frase alternativa 

“Não há mais nada a 
fazer”

Abandono  - “meu médico 
não quer me ver mais”

Nós podemos controlar seus sintomas e 
fazê-lo se sentir melhor

Está na hora de 
pensarmos em suspender 
o tratamento

Fim de tratamento – “meu 
médico não que mais 
cuidar de mim”

Veja se é a hora de considerarmos um 
tratamento diferente focado no controle dos 
sintomas?. Estarei com você independente do 
que decida.

“Vc quer que façamos tudo 
para mantê-lo vivo 
(Ex. Suporte artificial)?

Não terei o suporte correto. 
“Se eu não disser para fazer 
tudo, eles não me darão o 
melhor tratamento”

Se você ficar muito doente, você prefere ficar 
com suporte artificial OU ter uma morte 
natural? 

Vc não respondeu ao 
tratamento (QT ou RT)

Falha pessoal. “Desapontei 
meu médico”

O câncer não respondeu da forma esperada. 
Como você está se sentindo?

Eu acho que você deve 
pensar em um hospice

Desesperado e sem 
esperanças. “Eu vou 
morrer logo”

Quero providenciar um tratamento coordenado 
e intenso com um time de profissionais  que irá 
tratar de seus sintomas e vai ajudar  a deixá-lo 
confortável



Protocolo SPIKES 

5ª Etapa – Abordar as emoções (E-Be Empatic)

O médico empático está preocupado em entender  o tipo 
e a qualidade da experiência do paciente neste momento 
(sofrer com o outro e não sofrer como o outro)

A reação do paciente  pode variar muito (choro, raiva, 
histeria, negação, silêncio e incredulidade)

Ao receber as más noticias a maioria entra em estado de, 
choque e dor.

Demonstre apoio  (respostas afetivas, o toque, espaço 
para o silêncio)

The Oncologist 2000; 5:302-311



Journal of Patient Experience. Vol1, issue1. pg14-19.



EMOÇÃO Pensamento/ sentimento O que a pessoa faz, diz ou 
expressa

Medo / Ansiedade Meu pai está morrendo. Não consigo 
suportar

COMPORTAMENTO EXIGENTE: 
“Não diga a ele  q o CA retornou”

Desamparo Eu não quero tomar a decisão 
errada

BUSCANDO CALMA: “O que vc
fará doutor?”

Perda de controle Eu não suporto não saber o que 
acontecerá

RAIVA:  “A TC foi feita pela manhã. 
Vc não viu ainda?”

Confusão Dizem que estou melhor, mas 
não me sinto bem

DESCONFIANÇA “Eu acho que não 
me dizem a verdade”

Culpa/Vergonha Se eu estiver lá, talvez não 
aconteça

CULPAR OS OUTROS “Porque não 
está fazendo mais por ele?”

Negação Isso não pode ser verdade. Estou 
assustada

EXPECTATIVAS FALSAS
“Eu sei que um milagre vai 
acontecer”

Pânico Eu não suporto este 
confinamento hospitalar

IMPULSIVIDADE “Eu vou sair deste 
hospital”

Desânimo / Desespero Eu acho que não farei isto. VITIMIZAÇÃO “Nada de bom 
acontece comigo”



Filme empatia



Protocolo SPIKES 

6ª Etapa – Estratégia e Resumo (S- Strategy and Summary)

Proposta de tratamento ou seguimento ou cuidados paliativos

Compartilhar decisões e responsabilidades

Certifique-se do próximo passo (próxima consulta, um 
telefonema,  um exame..etc)



Resumo

•Local e tempo adequado (sem interrupções, confortável)

•Apresentação de profissionais (dos profissionais e familiares)

•Alinhar os conhecimentos (O que eles já sabem?) - Corrija mal entendidos

•As informações devem ser passadas com linguagem simples, clara e objetiva 
(evitar sobrecarga de informações e termos técnicos)

•A importância da escuta, tolerar o  silêncio e encorajar as perguntas

•Seja honesto sobre o prognóstico, mas não seja excessivamente incisivo

•Ofereça uma estratégia (próximos passos, novos encontros, cuidados paliativos, 
ajustes de medicação, ou até mesmo um telefonema) – não deixe o paciente solto.



Lembrete...quem cuida de você?



Segundo o psicanalista Eric Fromm, “ser
capaz de prestar atenção a si mesmo é pré-
requisito para ter a capacidade de prestar
atenção aos outros; sentir-se bem consigo
mesmo é a condição necessária para
relacionar-se com os outros”.



O remédio mais utilizado na medicina é o próprio médico, o
qual, como os demais medicamentos, precisa ser conhecido
quanto a sua posologia, reações colaterais e toxicidade

Michael Balint, clínico geral e analista, redimensionou o encontro 
médico. Em seu primeiro livro, descreve os grupos de médicos 
generalistas que discutiam as suas experiências com pacientes, 
objetivando desenvolver uma psicoterapia médica e a compreensão 
da relação médico-paciente.




