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As dificuldades encontradas pela equipe de saúde na comunicação de 

más notícias 

 

RESUMO 

OBJETIVO: Identificar e analisar as dificuldades encontradas pelos 

profissionais de saúde no momento da comunicação de más notícias, em 

casos de terminalidade. 

METODOLOGIA: O estudo será por meio de revisão sistemática da literatura 

com abordagem qualitativa descritiva, com artigos selecionados pelas bases de 

dados LILACS E PUBMED, com os descritores revelação, comunicação, 

cuidados paliativos e família, através da análise da metassíntese. 

RESULTADOS: Foi encontrado dificuldades pela falta de habilidade de 

comunicação, barreiras linguísticas, cultura e crenças e em relação com a 

revelação os diferentes desejos e visões sobre o tema. 

CONCLUSÃO: Foi possível identificar as dificuldades encontradas pelos 

profissionais de saúde e analisar as repercussões que essas dificuldades 

afetam, tanto na vida profissional dos médicos como nas diferentes visões dos 

pacientes e seus familiares. 

Palavras-chave: comunicação, cuidados paliativos, família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The difficulties encountered by the health team in the communication of 

bad News 

 

ABSTRACT  

 

OBJECTIVE: Identifying and analyzing the difficulties found by health 

professionals at the time of communication of bad news, in cases of terminal 

illness. 

METHODS: The study will be through a systematic literature review and 

descriptive qualitative approach, with articles selected by the databases LILACS 

and PUBMED, with the disclosure descriptors, communication, palliative care 

and family, by analyzing the metasynthesis. 

RESULTS: Were found difficulties by the lack of communication skills, language 

barriers, culture and beliefs and in relation to the revelation the different desires 

and views on the subject. 

CONCLUSION: It was possible to identify the difficulties found by health 

professionals and analyze the repercussions that these difficulties affect both 

the professional life of doctors as the different views of patients and their 

families. Keywords: Communication, Palliative Care, Family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las dificultades encontradas por el equipo de salud en la comunicación 

de malas noticias 

 

RESUMEN 

OBJETIVO: Identificar y analizar las dificultades que encuentran los 

profesionales de la salud en el momento de la comunicación de malas noticias, 

en casos de enfermedad terminal. 

MÉTODOS: El estudio será por revisión sistemática de la literatura con enfoque 

cualitativo descriptivo, con artículos recomendados por las bases de datos 

LILACS y PUBMED, con descriptores revelación, comunicación, cuidados 

paliativos y familia, mediante el análisis de la metasíntesis. 

RESULTADOS: Se encontraron difícultades por la falta de habilidades de 

comunicación, barreras del idioma, cultura y creencias y en relación con la 

revelación, los diferentes deseos y puntos de vista sobre el tema. 

CONCLUSIÓN: Fue posible identificar las dificultades que encuentran los 

profesionales de la salud y analizar las repercusiones que las dificultades 

afectan la vida profesional de los médicos como los diferentes puntos de vista 

de los pacientes y sus familias. 

Palavras clave: Cominicación, Cuidados paliativos, Familia.  
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INTRODUÇÃO. 

 Cuidados paliativos, segundo a definição da OMS, revista em 20021* é, 

 

Uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e 
seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade 
da vida, por meio da prevenção e do alivio do sofrimento. Requer 
identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros 
problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. 
 

 Nos Cuidados Paliativos há diferentes abordagens e momentos de 

cuidados, como as ações paliativas que são medidas terapêuticas, que servem 

para diminuir as reações negativas da doença promovendo o bem estar do 

paciente, bem como os cuidados de fim de vida que são prestados aos 

familiares e ao paciente em fase aguda e de intenso sofrimento2. 

 

 Para alcançar efetivamente um cuidado no final de vida, é necessário 

que os profissionais da saúde resgatem a relação interpessoal empática e 

compassiva como base para suas ações e condutas. Na prática a 

implementação e a sustentação desses conceitos subjetivos é possível com o 

uso adequado de habilidades de comunicação3.  

 

 Segundo Paes4, a comunicação tem duas partes: a primeira é o 

conteúdo, o fato, a informação que queremos transmitir; a segunda, o que 

estamos sentindo quando nos comunicamos com a pessoa. Não se pode 

pensar em ação profissional sem levar em conta a importância do processo 

comunicativo nela inserido. A escrita, a fala, as expressões faciais, a audição e 

o tato são formas de comunicação amplamente utilizadas, conscientemente ou 

não no cuidado ao paciente5  

 

 Ainda vale ressaltar que o poder da comunicação consiste exatamente 

em que ela seja assertiva, e por mais clara que esta possa ser, sempre vai 

envolver subjetividade, pois este processo consiste em relações humanas6. E é 

considerada uma ferramenta básica para uma boa relação profissional-

paciente, existem elementos como empatia, compreensão, interesse que 

                                            
1
* Organização Mundial de Saúde, 2002 apud 1.Maciel, MGS. Definições e princípios. Cuidado paliativo, p. 15-32, 

2008. 
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estabelecem o vínculo dos pacientes e seus familiares com os profissionais de 

saúde de confiança e segurança7 

. No âmbito da saúde, o profissional diversas vezes é portador de 

informações desagradáveis e que geram sofrimento a pacientes e familiares. 

Estas são consideradas as más notícias. Segundo Pereira8, a comunicação 

deste tipo de notícia é uma tarefa difícil para todos os profissionais de saúde; 

ninguém gosta de ser portador de más notícias. ‘Comunicar más notícias é, 

provavelmente, uma das tarefas mais difíceis que os profissionais de saúde 

têm que enfrentar, pois implica em um forte impacto psicológico do paciente e 

sua rede de apoio’8-2*. 

 No caso de uma comunicação de más notícias, o vínculo e 

compreensão devem estar muito bem estabelecidos, já que má noticia é aquela 

que altera drástica e negativamente a perspectiva do paciente em relação ao 

seu futuro7-3*. 

 Por isso, faz-se necessário que os profissionais tenham uma formação 

de qualidade, ainda principalmente no que tange a terminalidade, momento 

ainda delicado na formação atual da saúde, na qual a tecnologia permite 

postergar a morte, e esta por sua vez, muitas vezes, é vista como fracasso. Já 

que “um paciente é considerado em condição terminal quando sua doença 

independe das medidas terapêuticas adotadas, evoluirá de forma inexorável 

para a morte”2.  

 

 Os profissionais tem muitas dificuldades de em lidar com sentimento de 

perda, frustrações, emoções fortes. Para que o médico possa transmitir 

adequadamente uma notícia ruim, deverá ser capaz de prestar suporte 

emocional ao paciente, no entanto, é possível que o preparo para a 

comunicação de más notícias ao paciente possa não estar sendo 

                                            
2
* Almanza-Muños e Holland, 1999 apud 8. Pereira, MAG. Má noticia em saúde: um olhar sobre as representações 

dos profissionais de saúde e cidadãos. Texto Contexto Enferm. 2005 Jan-Mar; 14(1); 33-7. 
3
* Vandekief, 2001; Muller, 2002; lima, 2003, apud 7.Victorino, AB et al. Como comunicar más notícias: revisão 

bibliográfica. Rev. SBPH[online]. 2007, vol.10, n.1, pp. 53-63.   
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adequadamente oferecido durante a formação médica e dos demais 

profissionais de saúde e os cursos de educação permanente9.  

 

 Desta forma, os objetivos deste trabalho são identificar e analisar por 

meio de revisão sistemática da literatura as dificuldades encontradas pelos 

profissionais de saúde no momento da comunicação de más notícias, em 

casos de terminalidade com os pacientes e a família. 
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METODOLOGIA 

Tipo de estudo: 

  O estudo será uma revisão sistemática, com abordagem qualitativa 

descritiva, já que,  

Na atualidade, o copioso número de produções cientificas sobre a 
mesma temática requer a realização de Revisões Sistemáticas, no 
intuito de captar, reconhecer e sintetizar as Evidências Científicas 
para fundamentar as propostas de práticas qualificadas em saúde e 
implementar a Prática Baseada em Evidência

10
. 

 

 Nas pesquisas qualitativas é frequente que o pesquisador procure 

entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da situação 

estudada e, a partir, daí situe sua interpretação dos fenômenos estudados11.  

Para explicar melhor como a revisão sistemática é sintetizada temos, 

 

 É uma forma de síntese das informações disponíveis em dado 
momento, sobre um problema específico, de forma objetiva e 
reproduzível, por meio de método científico. Ela tem como princípios 
gerais a exaustão na busca dos estudos analisados, a seleção 
justificada dos estudos por critérios de inclusão e exclusão explícitos 
e a avaliação da qualidade metodológica, bem como a quantificação 
do efeito dos tratamentos por meio de técnicas estatísticas

12-4
*. 

 

Pergunta da revisão: 

Quais são as dificuldades encontradas na comunicação de más notícias 

junto aos pacientes e familiares? 

 

Estratégias de busca: 

 Os artigos foram selecionados das bases de dados LILACS (Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e PUBMED, com os 

descritores: revelação, comunicação, cuidados paliativos e família e seus 

correspondentes em inglês. Para a coleta foram realizados o cruzamento de 

todos os descritores em ambas as bases de dados. 

. 

 Além disso, foram utilizados com critério de inclusão da seleção: 

 

 Publicados nos últimos 5 anos, entre 2009 - 2014; 

                                            
4
* Lima, Soares, Bacaltchuk, 2000 apud 12. Galvão CM, Sawada NO, Trevizan MA. Revisão sistemática: recurso que 

proporciona a incorporação das evidencias na prática da enfermagem. Rev. Latino-am Enfermagem. 2004 maio-
junho; 12(3):549-56 
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 Artigos científicos publicados em revistas indexadas. 

 Nos idiomas português, espanhol e inglês. 

 Abordam o tema solicitado. 

 

 Foram excluídos das amostras artigos que: 

 

 Não abordam o tema solicitado ou que identificavam outros tipos de 

comunicação 

 Que não abordasse a comunicação com a família e paciente 

 Em outros idiomas  

 Fora do período proposto 

 

Análise dos dados: 

 De acordo com Lopes, Fracolli13, o tratamento dos resultados 

qualitativos obtidos em uma revisão sistemática pode ser apresentado de forma 

narrativa, quantitativa de estatística e de achados qualitativos 

(metassumarização), ou através da interpretação dos resultados 

(metassíntese), esse último será o utilizado nessa pesquisa.  

As metassínteses oferecem descrição coerente ou explanação sobre 

determinado evento ou experiência. Tais integrações interpretativas exigem 

que o pesquisador capte as sínteses que constituem os resultados de relatórios 

de pesquisas individuais unidos para alinhavar uma ou mais metassínteses13. 
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29 artigos 
identificados 

Total de 5 
artigos 

23 excluídos 
pela temática 

1 excluído pelo 
tipo de 

publicação 

RESULTADOS 

 Foram encontrados 28 artigos com os descritores e o período 

selecionados na plataforma PUBMED, porém apenas 5 artigos estavam de 

acordo com a temática do trabalho e apenas 1 artigo na plataforma LILACS, 

porém era uma monografia e não entrava como trabalho científico, por isso não 

foi utilizado.  

Figura 1. Fluxograma de seleção da amostra da Revisão Sistemática 

Análise Bibliométrica 

  

 Em relação ao ano de publicação é possível observar que eles foram 

publicados em 2010, 2013 e 2014, conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 1. Distribuição dos artigos por ano 

ANO DE PUBLICAÇÃO  ARTIGOS ENCONTRADOS 

2010 2 ARTIGOS 

2013 2 ARTIGOS 

2014 1 ARTIGO 

 

Tabela 2. Distribuição dos autores por local de publicação 

LOCAL DE PUBLICAÇÃO PRINCIPAIS AUTORES 

EUA – FLÓRIDA CARRION, Iraida V. 

EUA – PENSILVANIA  SCHENKER, Yael et al. 

CANADÁ – QUEBEC SHAHIDI, J. 

JAPÃO – TÓQUIO YOSHIDA, Saran et al 
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CORÉIA DO SUL – SEOUL SHIN, Dong Wook et al. 

Metassíntese 

Após a análise dos resultados os artigos foram divididos em duas 

categorias de análise apresentadas a seguir. 

Tabela 3.  

AUTOR TÍTULO OBJETIVO METODOLOGIA CONCLUSÃO 

CARRION, 
Iraida V. 

Communicati
ng terminal 
Diagnoses to 
Hispanic 
patients. 

Abordar fatores 
que os médicos 
empregam na 
comunicação 
com pacientes 
com diagnóstico 
terminal. 

Estudo exploratório 
qualitativo em 
profundidade com 
entrevistas semi-
estruturada, com 
análise temática. 

Sugere o reforço da 
discussão sobre 
questões de fim de 
vida e a 
compreensão dos 
papeis da família. 

SCHENKE
R, Yael et 
al. 

“It Hurts To 
Know… And 
It Helps”: 
Exploring 
How 
Surrogates in 
the ICU 
Cope with 
Prognostic 
Information. 

Explorar como 
os profissionais 
lidam com as 
informações de 
prognóstico na 
experiência da 
UTI 

Estudo de 
entrevista 
qualitativa com 30 
profissionais, 
utilizando métodos 
comparativos. 

Existem conflitos 
emocionais e de 
informação e a 
necessidade de 
ajuda em dar o 
prognóstico. 

SHAHIDI, 
J. 

Not telling 
the truth: 
circumstance
s leading to 
concealment 
of diagnosis 
and 
prognosis 
from cancer 
patients 

Explorar razões 
para uma 
atitude de não 
divulgação do 
diagnóstico e 
prognóstico de 
câncer.  

Revisão de 
literatura. 

Os médicos devem 
ter habilidades e 
responsabilidades de 
dar a notícia ao 
paciente, se ele tiver 
a preferência de 
ouvir a notícia 

YOSHIDA, 
Saran et al 

Practices 
and 
evaluations 
of prognostic 
disclosure for 
Japanese 
cancer 
patients and 
their families 
from the 
family's point 
of view. 

Explorar 
práticas de 
prognóstico, 
quem decidiu 
sobre o grau de 
informação, e 
analisar as 
avaliações 
sobre o tipo de 
diagnóstico 

Entrevistas semi-
estruturadas com 
60 participantes 

 A família membros 
assumem o papel 
predominante como 
fonte de tomada de 
decisão com relação 
ao 
prognóstico divulgaç
ão aos pacientes, e 
muitas vezes até 
mesmo impedir 
prognóstico divulgaç
ão aos pacientes 

SHIN, 
Dong 
Wook et al. 

Discordance 
among patient 
preferences, 
caregiver 
preferences, and 
caregiver 
predictions of 
patient preferences 
regarding 
disclosure of 
terminal status and 

Avaliar a 
preferênci
a do 
paciente 
e do 
cuidador 
e a 
concordâ
ncia entre 
eles 

Estudo 
multicêntrico, 
transversal com 
990 participantes, 
com questionários 
emparelhados. 

Diálogo aberto entre 
o paciente 
e familiares cuidador
es reduziria a 
discrepância da 
preferência do 
paciente e deve 
existir perspectivas 
clínica, pesquisa e 
treinamento para 
uma boa 
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end‐of‐life choices comunicação. 

 

Dificuldades encontradas na comunicação de más noticias 

 

Falta de habilidade de comunicação: 

Em Schenker et al14 existe o relato de alguns familiares que tem o 

desejo de ter estratégias por parte dos médicos em comunicar a má noticia, 

para que eles processem a informação de maneira mais eficaz. Só que não é o 

que acontece, pois técnicas de como comunicar uma má noticia raramente são 

ensinadas aos médicos em treinamento o que dificulta na hora de comunicar, já 

que nem sempre as necessidades de um paciente são as mesmas do outro 

paciente. 

 

O mesmo acontece com Shahidi15, quando diz que a falta de 

treinamento dos médicos para comunicar uma má noticia leva a prática 

baseada nas suposições já que não recebem orientações éticas e não tem 

manejo em lidar com alterações emotivas dos pacientes. E que para 

estabelecer uma boa comunicação com o paciente é necessário que o médico 

tenha um equilíbrio entre o conhecimento médico, as necessidades, 

preferências e crenças do paciente. E em Shin et al16, onde é relatado o raro 

treinamento de profissionais de saúde para conduzir esse tipo de comunicação 

terapêutica. 

 

Barreiras na questão linguística: 

Dois dos textos selecionados abordam o tema como dificuldade de 

comunicação. Para Shahidi15, as barreiras de linguagem diminuem 

drasticamente a eficácia da comunicação entre médico e paciente 

necessitando assim de um intérprete, que na maioria dos casos é um membro 

da família, restringindo a comunicação com o que o intérprete deseja contar ao 

paciente.  

 

Em Carrion17, aborda o tema de comunicação de diagnósticos de 

terminalidade com pacientes hispânicos nos Estados Unidos e como na 

problematização acima enfrenta dificuldades na linguística, pois os médicos 
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não falavam a língua de origem dos pacientes e os pacientes também não 

falavam a língua de origem dos médicos o que gerava falta de comunicação e 

entendimento do que estava sendo feito, e mais uma vez necessitava dos 

intérpretes, sendo a maioria da família, para que tenha comunicação. 

 

Cultura e crenças: 

Ainda com a visão de dificuldades encontradas na comunicação está 

muito interligada com cultura e crenças. No texto de Shin et al16 levanta os 

aspectos das culturas orientais, onde a família tem poderes de controle da 

revelação e o tipo de cuidado a ser fornecido para o paciente, já que para eles 

os cuidados paliativos é uma forma de eutanásia passiva e Yoshida18, que 

também mostra a cultura oriental, tem a mesma visão de poder sobre a família 

e que eles podem sim impedir a divulgação adequada do prognostico para o 

paciente. 

 

Abordando também as sociedades multiculturais temos Carrion17, que 

aponta que o médico deve pesquisar as diferenças existentes, as atitudes e 

crenças que aquele paciente tem em relação ao fim de vida, para que a 

decisão da comunicação seja digna para o paciente. Esses fatores como 

crenças, interações, posições, normas sociais e culturais são os principais 

fatores que contribuem para a ocultação da verdade que são influenciados por 

valores culturais de acordo com Shahidi15. 

 

O querer saber e as reações da revelação 

 

O desejo da família: 

A família é uma peça fundamental nesse processo de comunicação e é 

ela, na maioria das vezes, a primeira a saber do prognostico do paciente. O 

desejo da família em ter uma comunicação honesta é muito importante e 

podemos ver isso em Schenker et al14, quando é relatado que todos os 

participantes, que no caso são as famílias dos pacientes, queriam mais 

informações sobre o tratamento e prognósticos dos seus entes. Esse dado 

também pode ser encontrado em Shin et al16 onde a maioria dos familiares 

preferiam a revelação do estado terminal dos pacientes, mas existia um grupo 
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que preferiam manter o sigilo. Esse fato se dá pelo medo que os familiares 

tinham da aflição emotiva que o paciente poderia ter diante da revelação do 

seu estado terminal. Esse medo é comum entre os familiares e a resistência da 

família na revelação de informações por acreditarem que podem causar danos 

psicológicos aos pacientes também é bem frequente15  

 

Tendo a prática de divulgação, em Yoshida18 os membros das famílias 

são os principais alvos de divulgação do prognostico, tendo trinta e sete por 

cento das famílias decidindo o grau de informações apropriado a ser dado 

sobre o prognóstico para o paciente e sendo ela a autoridade e 

responsabilidade de tomada de decisões, e em  Shahidi15, as famílias são 

vistas como unidades fortes e em muitas sociedades tem o dever de proteger 

os seus membros, por essas razões o médico tem a tendência de informar às 

famílias as condições dos pacientes antes mesmo de comunicarem para os 

próprios pacientes. 

 

O sigilo pela esperança: 

O medo e o desespero se dão por acharem que ao receberem a notícia 

de terminalidade iriam perder a esperança de lutar contra a doença. Shin et al16 

mostra que os familiares preferem o sigilo dos médicos, pois acham que a 

revelação iria perder as esperanças dos pacientes e pensam que somente 

eles, os familiares, sabem a condição emotiva dos pacientes e podem fornecer 

mais conforto e esperança para o futuro de uma divulgação. 

 

Por outro lado, o familiar também tem esse anseio em receber uma má 

notícia, isso acontece em Schenker et al14, mesmo sabendo que as chances 

eram mínimas do seu familiar se recuperar ainda havia a necessidade de 

manter a esperança. E também é relatado o conflito entre manter a esperança 

e em receber mais informações dos médicos. Alguns familiares relatam que 

não estavam preparados emocionalmente para receber a má notícia e mesmo 

assim recebiam, outros diziam que não queriam saber de nada, pois 

esperavam notícias boas e sabiam que elas não viriam. 

 

O sigilo e suas consequências: 
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 Um dos princípios éticos é a autonomia, que é o desejo de escolha, e 

isso deve ser respeitado, mas o ocultamento da revelação de um prognóstico 

pode ter consequências negativas para os pacientes. Esse fato é bem claro em 

Shahidi15, que o ocultamento pode causar falsas esperanças, e desequilibrar a 

confiança entre médicos, pacientes e familiares. Mas não dá para ocultar um 

prognostico para um paciente por muito tempo, vão existir dúvidas e no mundo 

atual onde a internet é um meio de comunicação global, esses pacientes 

podem acessar e descobrir informações pertinentes ao seu estado de saúde. 

 

Esse ocultamento faz com que o paciente e até mesmo os familiares 

procurem informações em outras fontes de comunicação, é o que diz Schenker 

et al14, que eles tem a tendência de buscar mais informações além do corpo 

clinico, como referências pela internet, com outros médicos, familiares ou com 

alguém que teve experiências semelhantes. Isso acontece porque eles buscam 

notícias melhores, se não acham buscam outras opções. 
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DISCUSSÃO: 

Foi possível observar que as dificuldades que os profissionais de saúde 

vivenciam na comunicação de más notícias encontradas nesse estudo foram, a 

falta de habilidade na comunicação pelos profissionais de saúde pela falta de 

preparo e treinamento, barreiras linguísticas de ambas as partes restringindo a 

comunicação e a notícia a ser dada, dificuldades dos profissionais lidarem com 

as diferentes culturas e crenças e em lidar também com os desejos dos 

familiares.  

 

Essas dificuldades como foi mostrado, podem se relacionar ao receio de 

causar dor ao paciente, de sentir incômodo no momento de comunicar uma má 

notícia, de ser culpado pelo paciente e familiares, de falha terapêutica, de 

problema judicial, do desconhecido, de dizer não sei, de expressar as emoções 

e, por fim, da própria morte7. E, ainda, os profissionais que mais apresentam 

dificuldades são os médicos, por serem os principais comunicadores de más 

notícias. 

 

A falta de habilidade na comunicação dos médicos em comunicar uma 

má notícia foi um resultado bem representativo, já que foi evidenciado que 

raramente os médicos são treinados para que atendam as necessidades 

daquele momento difícil, tanto na vida dos pacientes como dos familiares, e 

acabam tendo essa comunicação por suposições sem ter o manejo em lidar 

com as alterações emotivas dos pacientes.  

 

Muitos médicos não recebem treinamento formal em comunicação e 
outros aspectos essenciais no trato com pacientes terminais, como 
tratamento da dor ou dar notícias ruins, e com isso não se sentem 
adequadamente preparados para este cuidado. Este fato pode causar 
um profundo sentimento de impotência e fracasso o que com o tempo 
provoca um distanciamento afetivo do paciente

19
. 
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O processo de divulgação de más notícias pode ser visto como uma 

tentativa de alcançar quatro objetivos essenciais. Entre eles a coleta de 

informações do paciente, permitindo que o médico estabeleça o conhecimento 

e as expectativas do paciente e até onde ele deseja ouvir a má notícia. 

Fornecer informações, de acordo com as necessidades e desejos do paciente. 

Apoiar o paciente em suas decisões, tendo habilidades para reduzir o impacto 

emocional. E por fim desenvolver uma estratégia na forma de um plano de 

tratamento com a contribuição e colaboração do paciente20. 

 

O momento do recebimento de más notícias é sempre crucial, uma vez 

que transformará radicalmente para pior a perspectiva que o indivíduo tem 

sobre o próprio futuro. Desse modo, tanto os aspectos científicos como os 

humanísticos precisam ser conhecidos e considerados por quem realiza a 

comunicação21. 

 

 O que nos mostra que os médicos reagem com seus sentimentos, que 

as dificuldades em comunicar uma má notícia são pelo medo do sofrimento do 

outro, mas como não podem fugir desse compromisso de comunicação a 

solução encontrada para que os médicos possam lidar melhor e saber como 

devem se comportar no momento da comunicação é o treinamento. Só que 

infelizmente existem falhas nesse treinamento ou até mesmo não existem. 

Para Bonamigo, Destefani21, tal constatação pode ser parcialmente explicada 

pela pouca ênfase no passado ao ensino da ética e da bioética e também 

sobre os aspectos elementares da relação médico-paciente. Com isso o 

Conselho Nacional de Educação22 publicou a resolução CNE/CES 4/2001 que 

diz que na comunicação:  

 

Os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com 
outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação 
envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e 
leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de 
tecnologias de comunicação e informação. 

 

Um outro ponto importante que essa resolução traz é que o médico deve 

ter o domínio de pelo menos uma língua estrangeira e conhecimentos de 

tecnologia para facilitar a comunicação e a informação.  
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Esse foi um dos resultados encontrados designado como barreiras 

linguísticas, que tem dificuldades não só para os médicos como também para 

os pacientes e familiares, onde foi encontrado que as dificuldades de 

comunicação entre médicos e pacientes podem diminuir drasticamente a 

eficácia da comunicação e tendo o médico essas habilidades, as dificuldades 

na comunicação vão se esgotando e a facilidade do envolvimento com o 

paciente podendo ser maior.  

  

Sobre as dificuldades relacionadas as crenças e cultura destinadas 

pelos pacientes, é colocado que o médico deve entender os ideais, o que o 

paciente acredita e qual a relação que ele tem sobre fim de vida e o papel dos 

familiares de acordo com seus princípios culturais e crenças.  

 

Temos em Victorino et al7, a importância de questionar sobre as 

necessidades emocionais e espirituais do paciente e quais os sistemas de 

suporte que ele tem. E diante dessa comunicação de uma má noticia o 

profissional deverá ficar atento à situação familiar do paciente e levar em conta 

as necessidades particulares da família em função de seus antecedentes 

culturais e religiosos. 

 

Cada paciente será único, por isso a relação médico-paciente deverá ser 

bem estabelecida para que quando chegue o momento da comunicação o 

profissional saiba dos gostos, dos ideais, do que o paciente acredita, para que 

essa comunicação flua e tenha o mínimo de dúvidas, medos ou receios por 

parte dos pacientes. 

 

 Por ser inerente à natureza humana, sustentar convicções e crenças 
pessoais é reconhecidamente um direito humano fundamental. Sob o 
prisma dos direitos humanos, o fato está contemplado pelos 
princípios estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, Para que o paciente tenha condições de decidir se um 
tratamento médico lhe é aceitável segundo o ‘seu próprio plano de 
vida (...), embasado em crenças, aspirações e valores próprios’, ele 
precisa ser corretamente informado das intenções e recomendações 
de seu médico e ter uma visão clara de como tais recomendações 
afetam seus próprios valores

23
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A família como foi mostrada é uma peça fundamental no tratamento, na 

comunicação e na aceitação. Os resultados encontrados em relação ao desejo 

dos familiares mostram o medo da reação que a revelação pode causar e 

muitas optam pelo sigilo da revelação e o medo que essa revelação possa 

causar danos psicológicos e emocionais aos pacientes. Mostra também o 

medo da desistência da luta, relatam que com a revelação pode haver falta de 

esperança no futuro tanto por parte dos pacientes como dos familiares, e que o 

ocultamento da verdade pode ter consequências negativas, podendo acarretar 

em falsas esperanças, desequilíbrio nas relações entre os profissionais e 

pacientes e uma busca por informações em fontes inseguras. 

 

 No momento em que os profissionais aceitam a vontade dos familiares 

em não comunicar a má noticia ao paciente, estão realizando o que se 

denomina de “conspiração do silêncio”, no entanto, ambos estão retirando o 

direito da autonomia do paciente em saber de sua real situação de saúde e de 

participar nas decisões que envolvem seu tratamento24. 

 

Isso vai contra a concepção defendida por Beauchamp e Childress que 

baseia-se em quatro princípios éticos que são, respeito à autonomia, 

beneficência, não-maleficência, e justiça como fundamentos do agir moral. E 

que o princípio do respeito à autonomia, na formulação negativa, exige que as 

ações autônomas não devam ser controladas nem limitadas. Na formulação 

positiva, exige que a autonomia das pessoas seja respeitada25. 

 

A comunicação de uma má notícia é uma etapa difícil tanto para o 

médico, pacientes e seus familiares, mas ela não está somente ligada a esses 

participantes, essa etapa também está diretamente relacionada com outros 

profissionais da saúde que estão presentes no tratamento, cuidado e atenção a 

esse paciente. 

 

 Por isso deve existir a transdisciplinaridade que é quando um 

pesquisador está às voltas com um problema não solucionado em sua área 

temática e necessita instaurar um diálogo com outras áreas temáticas. Este 

diálogo deve promover trocas e aproximações entre os pesquisadores, de 
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modo que o problema não solucionado possa ser compartilhado e, com isso, 

novas equações e soluções para o problema sejam geradas26. 

 

Por ter sido um trabalho de revisão de literatura, não teve um aprofundamento 

maior sobre tema, já que existem poucos trabalhos relacionados com a 

temática realizada.  
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CONCLUSÃO 

Com esse estudo foi possível identificar as dificuldades encontradas 

pelos profissionais de saúde que foram a falta de habilidade na comunicação 

pelos profissionais de saúde, barreiras linguísticas de ambas as partes 

restringindo a comunicação e a notícia a ser dada, dificuldades dos 

profissionais lidarem com as diferentes culturas e crenças e em lidar também 

com os desejos dos familiares. E assim foi possível analisar as repercussões 

que essas dificuldades afetam, tanto na vida profissional dos médicos como 

nas diferentes visões dos pacientes e seus familiares. 

 

 É necessário que essa forma de comunicação seja alterada e 

melhorada, tendo em vista um aperfeiçoamento do treinamento dado aos 

médicos ainda na graduação e aqueles já formados devem procurar também 

esse conhecimento sobre técnicas e éticas para o momento da comunicação 

desse tipo de notícia. 

 

 São necessários outros estudos com abordagens qualitativas, com 

ênfase na opinião dos pacientes em relação as dificuldades que eles sentiram 

em relação a suas emoções e a visão que eles tiveram sobre as dificuldades 

relacionadas aos profissionais de saúde. 
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