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Resumo: Comunicar más notícias é uma prática que está cotidianamente atrelada aos 

profissionais de saúde, uma vez que o processo de adoecimento é natural a todo ser humano e 

pode impactar negativamente na vida deste e seus familiares. A necessidade de haver preparo 

para a transmissão de uma notícia traduz-se na emergência de protocolos que norteiam tal 

atividade e a demandas de apoio psicológico que surgem tanto de pacientes e familiares, 

quanto de profissionais da saúde.   

 
Introdução 

Podemos entender a comunicação 

como uma ação de relação em que as 

pessoas se expressam pelo 

comportamento verbal, como o ato de falar, 

incluindo também comportamentos não 

verbais (CAMPOS et al., 2017). 

Esse trabalho tem como objetivo 

apresentar os métodos utilizados pelos 

profissionais da saúde na transmissão de 

más notícias em contexto hospitalar e a 

função do psicólogo diante da demanda de 

acolhimento psicológico tanto de paciente, 

familiares e equipe de saúde, bem como 

expor as dificuldades encontradas pelos 

profissionais da saúde para realizar essa 

atividade cotidianamente. 

Uma pesquisa sobre a comunicação 

de más notícias tem grande relevância 

teórica para os profissionais da saúde, pois 

o tema é pouco abordado na sua formação 

acadêmica, fazendo com que esses 

profissionais enfrentem dificuldades, tanto 

na comunicação da má notícia em si, 

quanto em lidar com suas próprias 

emoções e sentimentos que surgem com a 

impossibilidade de cura do paciente. 

Foi realizado um levantamento de 

artigos com a temática “comunicação de 

más notícias”, “psicologia hospitalar”, 

“protocolo spikes” no site Google 

Acadêmico, CAPES, SCIELO e 

Psicologado Artigos. Foram encontrados 12 

que contribuíram para o desenvolvimento 

dessa pesquisa. 

Verificou-se, durante o levantamento 

de artigos com a temática “comunicação de 

más notícias”, que não há muitos artigos 

que abordam especificamente a respeito do 

papel do psicólogo nessa situação, no 

entanto, é possível compreender o papel 

que o psicólogo hospitalar exerce no local 

onde ocorre a transmissão de más notícias. 

Primeiramente, o artigo define o que 

é más notícias e qual a dificuldade dos 

profissionais de saúde em realizá-la. 

Posteriormente, são apresentadas 

orientações gerais dadas a esses 

profissionais, o Método Spikes para 

comunicação de más notícias, e o papel do 

psicólogo no contexto hospitalar. 

 

Desenvolvimento 

1.1 O que são más notícias e 

a dificuldade apresentada pelos 

profissionais da saúde em 

comunicá-las. 

 

A má notícia pode ser caracterizada 

como aquela informação relatada a 

qualquer indivíduo e que afeta 

negativamente sua perspectiva quanto ao 

futuro, e envolve ameaça ao bem-estar 

físico e/ou mental ou reduz a possibilidade 



de escolhas na vida imediata ou futura 

(DÍAZ, 2006; BUCKMAN, 1992 apud 

GONÇALVES et al., 2015, p.75). Não 

sendo necessariamente um diagnóstico 

terminal, mas a notícia de um diagnóstico 

crônico, a notícia de um filho com má-

formação e até mesmo uma notícia dada 

num momento inoportuno são 

considerados exemplos de más notícias 

(VICTORINO et al., 2007). 

No cuidado de doentes, segundo 

Buckman (1984) apud Campos (2017, 

p.1447) é fundamental que se tenha a 

habilidade de comunicar notícias difíceis 

aos pacientes, desse modo, a comunicação 

de más notícias não é um dom, mas esta 

pode ser ensinada e aprendida por todos. 

De acordo Massignani et al. (2014) 

comunicar más notícias é difícil, pois os 

médicos têm receio de tirar a esperança do 

paciente e da família e não sabem lidar 

com as reações emocionais deles. 

Segundo Lucchese e Ledur (2008 apud 

Monteiro; Quintana, 2017) a formação do 

médico dificulta uma comunicação mais 

compreensível por parte do paciente e seus 

familiares, que estão fragilizados, devido ao 

predomínio do uso de jargões médicos. 

Segundo Traiber e Lago (2012) o 

médico que transmite más notícias tem de 

lidar com o sentimento de culpa e 

frustração, juntamente com a família do 

paciente, devido a sua impossibilidade de 

cura, não estando devidamente preparado 

para fazer a comunicação de más notícias, 

podendo até mesmo, prejudicar o 

tratamento de um paciente. 

Dentre as muitas razões dos 

profissionais de saúde apresentar 

dificuldade em comunicar más notícias, em 

sua grande maioria a preocupação destes 

é a de como ela afetará o paciente, usando 

este como justificativa para escondê-las 

(VICTORINO et al., 2007). Devido a isso, 

frequentemente os profissionais da saúde 

se utilizam de linguagem retórica ao 

conversar com os pacientes, ignorando a 

preferência deles (Muller, 2002 citado por 

Victorino et al., 2007), ao serem 

comunicados da má notícia, os pacientes 

levam em consideração a competência do 

médico, a honestidade e atenção deste, 

disponibilizando também o tempo para 

perguntas, dando o diagnóstico de forma 

direta e compreensiva, numa linguagem 

clara. E de acordo com Muller (2002 citado 

por Victorino et al, 2007) os familiares 

preferem privacidade, atitude positiva do 

médico, além de sua competência, 

linguagem clara e o tempo para perguntas. 

O medo de causar dor ao paciente, 

de ser culpado por este e seus familiares 

por falha terapêutica, de dizer que não 

sabe, de problemas judiciais, de expressar 

emoções e da própria morte, de acordo 

com Victorino et al (2007), faz com que 

uma boa comunicação de más notícias, 

transmitida pelos médicos não ocorra 

(FALLOWFIELD, 1993; ESPINOSA et. al, 

1996; PTACEK e EBERHARDT, 1996; 

MULLER, 2002 citados por VICTORINO et. 

al, 2007). 

Vandekief (2001) apud Victorino et. 

al (2007), relata que geralmente os 

pacientes preferem receber más notícias 

de maneira franca e empática. E que 

segundo Farber (2002) mencionado por 

Victorino et. al (2007), a falta de habilidade 

ao comunicar más notícias pode 

comprometer a adesão ao tratamento, a 



qualidade de vida e o resultado do 

tratamento dos pacientes. 

A conversa não deve ser limitada 

revelando somente o diagnóstico 

(HOLLAND, 1989 apud VICTORINO et. al 

2007). É recomendado que sejam 

realizadas conversas que aborde 

prognóstico, tratamento e diagnóstico 

(VICTORINO et. al 2007). Conforme 

mencionado por Vandekief (2001); Muller 

(2002) apud Victorino et. al (2007), o 

modelo paternalista está sendo substituído 

por um que forneça a autonomia ao 

paciente, permitindo que ele tome suas 

decisões baseadas nas informações 

recebidas (de forma completa), 

consistentes com seus valores e objetivos, 

reforçando sua confiança na equipe que o 

cuida.  

De acordo com Grinberg (2010 apud 

Monteiro; Quintana, 2016) programas de 

treinamento de comunicação em saúde 

devem ser desenvolvidos para que haja 

maior clareza e exatidão na comunicação 

por parte dos profissionais de saúde. As 

demandas pelo desenvolvimento de 

habilidades de comunicação de más 

notícias por parte dos profissionais da 

saúde resultaram na criação programas de 

educação continuada, recomendações e 

ferramentas de comunicação (KAPLAN, 

2010; LINO et al., 2011; BOUSQUET et al., 

2015 citados por CALEFFI et al., 2016).  

 

1.2  Recomendações para 

comunicação de más notícias 

 

Com o intuito de orientar e guiar 

médicos e profissionais da saúde segue 

algumas das principais recomendações 

para comunicar más notícias (HOLLAND, 

1989; KRAHN et al., 1993; ESPINOSA 

et.al, 1996; MORGAN e WINTER, 1996; 

PTACEK e EBERHARDT, 1996; 

CHISHOLM et al., 1997; ALMANZA-

MUNÕS e HOLLAND, 1999; VANDEKJEF, 

2001; FARBER et al., 2002; MULLER, 

2002; LIMA, 2003 citados por VICTORINO 

et. al, 2007). 

 

●  Ao estabelecer uma relação 

médico, equipe de saúde e paciente - 

interação que pode provocar a 

capacidade de empatia, compreensão e 

desejo de ajuda. Melhorando a relação, 

a ansiedade do paciente pode ser 

reduzida. É importante demonstrar 

interesse e respeito o que ajudará no 

bem-estar do paciente. 

●  Conhecer a história médica do 

paciente auxilia na comunicação mais 

clara e fluída. Assim, preferencialmente 

as más notícias devem ser reveladas 

pelo médico responsável. 

●  Saber quem é a pessoa a quem se 

oferecem cuidados – de onde ele vem, 

quais são suas motivações, medos, 

projetos, crenças e valores – 

possibilitando considerar a dimensão 

global do paciente, proporcionando 

também a expressão de aspectos 

psicopatológicos. Permitindo que ao 

comunicar más notícias seja possível 

apropriar-se da situação fornecendo o 

apoio necessário. 

● É importante dispor de um tempo 

razoável, programando-se para a 

comunicação da notícia ao paciente, um 

breve espaço para reflexão, perguntas e 



respostas e tempo para abordar 

procedimentos terapêuticos. 

● Deve-se evitar comunicar a má 

noticia no corredor, sendo mais 

adequada a busca de um local com 

privacidade e conforto, e ter 

conhecimento se o paciente deseja ou 

não à presença de outras pessoas 

(familiares) e o quão deseja que estejam 

envolvidos.  

● Tomar conhecimento do que e o 

quanto o paciente quer saber, dando 

oportunidade dele colocar sua vontade. 

E ao comunica-la, é recomendado por 

parte da equipe médica, outro membro 

da equipe que esteja familiarizado com 

o caso, sendo importante manter o 

contato visual e toque apropriado 

durante a comunicação. 

● É sugerido o uso de linguagem 

simples na comunicação de más 

notícias e a não descartar a termologia 

específica para que o paciente possa 

encontrar informações sobre a doença 

depois. Para saber se o paciente 

compreendeu a notícia, é preciso pedir 

para que ele diga as informações 

transmitidas com suas próprias 

palavras.  

● Ao comunicar a má noticia, deve-se 

em contrapartida apresentar para o 

paciente o que pode ser feito, mesmo 

que não aja cura, fornecer ao paciente 

esperança e encorajamento diante das 

opções disponíveis. Sendo importante 

ressaltar que o paciente não irá guardar 

tudo o que foi dito após receber a má 

notícia, sendo necessário retomar em 

outro momento. 

● Verificar continuamente com o 

paciente como ele se sente não se 

antecipando a reação emocional dele.  

● É preciso estar consciente das 

próprias emoções, reações e 

preocupações, para manter uma boa 

relação com o paciente e ao comunicar 

más notícias. Após comunicá-las é 

importante conservar um tempo para 

revisar as próprias reações e 

reconhece-las, permitindo uma melhor 

habilidade clínica de comunicação 

(HOLLAND, 1989; KRAHN et al., 1993; 

ESPINOSA et.al, 1996; MORGAN e 

WINTER, 1996; PTACEK e 

EBERHARDT, 1996; CHISHOLM et al., 

1997; ALMANZA-MUNÕS e HOLLAND, 

1999; VANDEKJEF, 2001; FARBER et 

al., 2002; MULLER, 2002; LIMA, 2003 

citados por VICTORINO et. al, 2007). 

 

1.3 Método Spikes 

 

O método Spikes, também chamado 

como Protocolo Spikes, é um protocolo 

organizado de forma estruturada que 

orienta em passos a maneira como deve 

ser realizada a comunicação de más 

notícias (TRAIBER; LAGO, 2012). 

Lino et. al. (2011) descreve os seis 

passos do Protocolo Spikes no processo de 

transmissão de más notícias ao paciente: 

I. Setting up: refere-se ao 

local físico onde será transmitida a 

informação ao paciente e a 

preparação do médico para dar a 

notícia; 

II. Perception: é o momento 

onde é necessário entender e 

verificar até que ponto o paciente 



tem conhecimento do seu estado 

de saúde; 

III. Ivitation: procura interpretar 

o quanto o paciente quer saber 

sobre o seu estado de 

saúde/doença; 

IV. Knowledge: é o momento 

da transmissão da notícia, é 

necessário que o médico indique 

que uma má notícia será dada, 

utilize o menos possível de termos 

técnicos facilitando a compreensão 

do paciente, conduzindo a 

conversa da maneira menos 

brusca possível; 

V. Emotions: refere-se a 

compreensão emocional à resposta 

e comportamento do paciente ao 

receber a notícia, agir com 

empatia; 

VI. Strategy and Summary: 

momento de apresentar ao 

paciente o plano terapêutico para 

tratamento de sua doença, como 

forma de diminuir a ansiedade, 

dando ao paciente informações do 

que pode vir a acontecer. 

O quadro 1 mostra de forma 

otimizada o Protocolo Spikes (LINO, 2011, 

p.53). 

 

Após um choque inicial, o doente 
precisa clarificar o significado da 
informação que lhe foi dada, 
expondo os seus receios, em 
relação a experiências prévias 
que tenha vivido ou com as quais 
tenha tido contato (história familiar 
de neoplasias, por exemplo). [...] é 
preciso lembrar que, no momento 
de receber uma má notícia 
ninguém consegue reter toda a 
informação que lhe é dada 
(ARAUJO; LEITÃO, 2012, p. 60). 

 

Segundo Santos (2009) apud Leitão 

e Araújo (2012) é de extrema importância 

que o paciente sinta que não será 

abandonado, saiba que existe um plano 

terapêutico e da presença de um 

profissional empático que transmite sinais 

de cuidado, empatia e atenção, não 

somente através da comunicação verbal, 

mas também a não verbal, oferecendo 

conforto, como por exemplo, um toque no 

ombro, nas mãos. 

Os familiares fornecem proteção 

psicossocial ao paciente e devem ser 

comunicados sobre a doença, com a 

mesma sensibilidade e transparência 

devido ao grande impacto emocional que 

estes sofrem (ARAÚJO; LEITÃO, 2012). 

 



1.4 O papel do psicólogo na 

comunicação de más notícias 

 

Compreendendo o paciente nas suas 

dimensões biopsicossocial, os profissionais 

de saúde têm a preocupação em realizar 

um atendimento mais humanizado, 

considerando os aspectos emocionais do 

adoecimento, atuando, dessa maneira, o 

psicólogo, nas dimensões psicológicas e 

sociais (SANTOS et al., 2011). De acordo 

com Angerami-camon (2006 apud Almeida, 

2015) o psicólogo hospitalar não tem como 

objetivo realizar psicoterapia dentro dos 

moldes do setting terapêutico, mas sim 

minimizar o sofrimento causado pela 

hospitalização, com foco nas sequelas e 

decorrências emocionais geradas por esse 

processo. 

Mesmo que a comunicação de más 

notícias ocorra de maneira adequada, a má 

notícia pode produzir dano psicológico ao 

paciente e agravar sua condição e dificultar 

o tratamento (DA SILVA et al., 2003; 

ROSNER, 2004; TUCKETT, 2004 citados 

por CALEFFI et al., 2016). As complicações 

emocionais que sofrem os pacientes 

podem acarretar em agravos no quadro 

clinico das patologias, sendo importante 

considerar as variáveis emocionais no 

diagnóstico e no tratamento como forma de 

compreender a patologia (ANGERAMI-

CAMON et al., 1994). 

De acordo com Chiattone (2003) o 

psicólogo hospitalar também pode intervir 

com os familiares do paciente, orientando-

os em suas dúvidas e sentimentos que 

emergem com a hospitalização, ajudando-

os a se reorganizar para que ajudem o 

paciente neste processo. 

A atuação do psicólogo hospitalar 

não se restringe somente à família e ao 

paciente, mas também pode atuar 

juntamente à equipe multidisciplinar, 

promovendo formas de adaptação 

emocional às frustrações diante da possível 

morte do paciente (Almeida, 2015). 

 

Conclusão 

Verifica-se no presente artigo que 

para compreendermos a problemática no 

hospital que envolve a comunicação de 

más notícias deve-se considerar: a 

tecnicidade do médico com o uso de 

jargões médicos, dificultando a 

aproximação com o paciente/familiares, e o 

surgimento de sentimentos e emoções na 

equipe de saúde que dificultam que o 

processo de transmissão de notícia ocorra 

de maneira correta e no tempo certo.  

A importância de se ter ferramentas, 

como o protocolo de Spikes para 

comunicação de más notícias, é uma 

alternativa válida no manejo com pacientes 

e seus familiares, uma vez que esta 

ferramenta apresenta em 6 passos e de 

forma bem estruturada as ações 

necessárias para que a comunicação entre 

médico-paciente/familiares ocorra de 

maneira correta, sem prejuízos ao 

paciente. A má notícia não se resume 

apenas ao óbito, mas também se refere a 

um diagnóstico que irá impactar 

negativamente na vida do paciente e seus 

familiares. Considerando o aspecto 

negativo que a comunicação de más 

notícias é caracterizada, ocorrem 

demandas de apoio psicológico tanto em 

pacientes/familiares quanto da equipe de 

saúde. O papel do psicólogo hospitalar em 



relação à comunicação de más notícias 

deve ser de receber o encaminhamento 

feitos pelo médico de pacientes/familiares 

que apresentam demanda de sofrimento 

psicológico advinda do processo de 

adoecimento do paciente, além de também 

ajudar a equipe de saúde a lidar com as 

demandas causadas pela frustração depois 

de esgotado todos os recursos no processo 

curativo do paciente. 
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