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O que é mais difícil na transmissão de 
más noticias? É a noticia?

Tatiana Maíta



50% dos indivíduos doentes receberam poucas explicações da Equipe de 
Saúde, em linguagem acessível, sobre a doença que tem.

95% dos pacientes desejam ser informados sobre  seu estado de saúde.

87% destes querem saber com DETALHES

5% não desejam saber
na verdade já  sabem!
Leram entrelinhas ou souberam de maneira muito traumática.

70%  dos que receberam informações consideraram a forma de transmissão 
inadequada



Jun.2019

85 entrevistados.  32 pacientes (38%),  familiares de pacientes (62%)

Pior notícia já recebida

• 42 (49%) diagnóstico de uma doença grave e incurável

• 32 indivíduos (38%) mencionaram a necessidade de gastrostomia, traqueostomia, a

necessidade do uso continuo do ventilador mecânico, e a incapacidade funcional

permanente como as piores notícias já recebidas.

• 11 ( 13%) dos entrevistados mudanças no plano de assistência domiciliar incluindo

desmames e mudanças na modalidade assistencial e a necessidade de internamento

hospitalar



Qual foi o aspecto considerado como mais difícil ao 
receber uma má notícia?

(o que é pior no processo de receber uma má notícia?)

• 31 (36%) dos entrevistados: o pior do processo de ser um receptor de uma má

notícia estava na forma como o profissional de saúde transmitiu a informação

• 25 (30%) dos participantes do estudo a noticia propriamente dita (o conteúdo

da informação em si)

• 18 (21%) dos entrevistados a percepção de que sua vida iria mudar

completamente após a má notícia foi o evento mais impactante nessa conversa

• 11 (13%) o próprio despreparo para receber uma má notícia ,foi o aspecto mais

impactante desse contexto.



Importante conhecer uma 
metodologia:  SPIKES

Processos seguros, fluxos definidos

Elementos da Comunicação

Competências para boa Comunicação



Os Estereótipos:
O que ama explicar bem  tecnicamente ...
Tá tudo normal...
O que adora diminutivo...
O otimista...

Elementos da Comunicação Assertiva 

Frances Frei, 2020 Gerencia de serviços 
da UPS Foundation e Diretora  Sênior de 
Educação  da Harvard Business School .



Durante a fala …Ed. Oxford, 2004

Elementos da Comunicação



Sempre vejo  anuncio dos 
cursos de ORATORIA. 
Nunca vi anunciado curso 
de ESCUTATORIA. Todo 
mundo quer aprender a 
falar...
Ninguém quer aprender a 
ouvir...

Rubem Alves

A Escuta...

Elementos da Comunicação



Sendo dele, os pensamentos não são meus. São-me estranhos. Comida que é 
preciso digerir. Digerir leva tempo. É preciso tempo para entender o que o outro 
falou. Se falo logo a seguir são duas as possibilidades.
Primeira: “Fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você 
falou. Enquanto  você falava eu pensava nas coisas que eu iria falar quando você 
terminasse sua ( tola) fala . Falo como se você não tivesse falado.  
Segunda: "Ouvi o que você falou. Mas isso que você falou como novidade eu já 
pensei há muito tempo. É coisa velha para mim. Tanto que nem preciso pensar 
sobre o que você falou." 
Em ambos os casos estou chamando o outro de tolo. O que é pior que uma 
bofetada. 



O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute
de maneira calma e tranquila. Em silêncio. Sem dar conselhos.
A gente ama não é a pessoa que fala bonito. É a pessoa que escuta bonito. A fala
só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o
amor começa. É na não-escuta que ele termina.

Esse é o absurdo segredo da escuta: é preciso não
escutar o que se diz para se poder ouvir o que ficou não-
dito.

Rubem Alves



Componente verbal da Comunicação  
Palavra falada 7%

Componentes não verbais da Comunicação:

Paralinguagem 38%

Tacêsica, Proxêmica, Cinésica 55%

Elementos da Comunicação Assertiva



Não verbal...



Ouve-me,
ouve o meu silêncio

O que falo nunca é o que falo
e sim outra coisa.
Capta essa outra coisa
de que na verdade falo
Porque eu mesma não posso.

(Clarice Lispector)



Não existe neutralidade na 
maneira como nos 
comunicamos.
O que eu sinto com relação 
ao outro  muda o meu jeito 
de estar, falar e me 
relacionar com ele

Maria Julia Paes

Você não é imune ao processo....

Competências para Comunicação



Competências para Comunicação
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