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Introdução: Dar más notícias a pacientes e seus familiares em Hospitais é das mais 
difíceis e importantes tarefas com que se deparam as equipes de saúde e principalmente 
os médicos. A despeito de sua importância, muitos profissionais ainda carecem de 
informação e preparação suficientes para lidar com essas situações.Objetivo: Realizar 
uma revisão da literatura a fim de organizar as melhores informações no que se refere 
aos fatores associados às dificuldades em dar más notícias bem como os passos 
sugeridos para uma boa comunicação das mesmas.Método: Foi realizada uma pesquisa 
em base eletrônica, por meio das palavras chaves: bad news; physician-patients 
relations; comunication, com revisão por pares dos artigos encontrados.Resultados: 
Foram revisados 16 artigos relativos ao tema. Os principais fatores que dificultam a 
comunicação da equipe de saúde e do médico, em dar más notícias são: uma 
preocupação em como a má notícia irá afetar o paciente; receio de causar dor ao 
paciente ou de ser culpado pelo mesmo; receio de falha terapêutica, de problema 
judicial, do desconhecido, de dizer “não sei” e expressar suas emoções.Para facilitar a 
comunicação das más notícias, os estudos sugerem: a) estabelecer uma relação médico - 
equipe de saúde-paciente, adequada; b) conhecer cuidadosamente a história médica; c) 
ver o paciente como pessoa; d) preparar o setting; e) organizar o tempo; f) cuidar de 
aspectos específicos da comunicação; g) reconhecer o que e quanto o paciente quer 
saber; h) encorajar e validar as emoções; i) atenção e cuidado com a família; j) planejar 
o futuro e o seguimento; k) trabalhar os próprios sentimentos. Discussão: Apesar de ser 
um tema importante para a prática clínica e possuir guias para vários grupos 
profissionais (Vandekief, 2001) a forma de dar más notícias não está baseada em 
evidências científicas. A eficácia clínica de muitas recomendações não foi 
empiricamente demonstrada – menos de 25% das publicações sobre como dar más 
notícias são baseadas em estudos originais e estes estudos comumente tem limitações 
metodológicas. Muitos estudos têm demonstrado, no entanto, que uma educação focada 
no desenvolvimento de habilidade em dar más notícias de residentes e estudantes pode 
contribuir para minimização desse hiato. 
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Como Dar Más Notícias: Uma Revisão Bibliográfica 

Introdução 

Apesar dos avanços tecnológicos, a comunicação continua sendo a ferramenta primária 

e indispensável com a qual médicos e pacientes trocam informações. Elementos como a 

empatia, compreensão, interesse, desejo de ajuda e bom humor são indispensáveis para 

conseguir um ambiente de conforto emocional, no qual o paciente terá um 

conhecimento de sua doença e diagnóstico, e o médico agirá segundo seus 

conhecimentos, experiência clínica e suas capacidades humanas (Doyle e O’Connel, 

1996; Almanza-Muños e Holland, 1999; Vandekief, 2001). Paradoxalmente, mesmo 

frente a objetivos tão simples, a comunicação entre equipes de saúde e pacientes nem 

sempre ocorre de forma satisfatória, com pouca empatia e grande controle por parte dos 

profissionais, dificultando a detecção ou valoração correta da aflição dos pacientes e 

seus familiares (Farber et al., 2002). As dificuldades e impedimentos tornam-se ainda 

mais evidentes quando uma equipe deve dar más notícias a seus pacientes e/ou 

familiares. A dificuldade e freqüência com que ocorre este evento contrastam, contudo, 

com a deficiente preparação das equipes de saúde em termos de habilidades gerais de 

comunicação, principalmente na forma de dar informação de resultados negativos no 

curso da evolução de uma doença (Almanza-Muños e Holland, 1999). Este artigo 

apresenta uma revisão bibliográfica sobre o tema com objetivo de apresentar uma 

conceituação do que vem a ser uma má noticia e quais as dificuldades encontradas por 

quem as transmite. Para tanto, foi realizada uma pesquisa em base eletrônica, por meio 

das palavras chaves: bad news; physician-patients relations; comunication. Após revisão 

por pares, foram selecionados 16 artigos, cujos critérios de inclusão foram: possuir 

definição de más notícias, possuir alguma recomendação quanto à postura, habilidades 

requeridas para uma boa comunicação. 
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O que são más notícias? 

Má notícia pode ser compreendida como aquela que altera drástica e negativamente a 

perspectiva do paciente em relação ao seu futuro (Vandekief, 2001; Muller, 2002; Lima, 

2003). Uma outra definição é de que toda comunicação relacionada com o processo de 

atenção médica, que traz uma ameaça ao estado mental ou físico do paciente e um risco 

deste ver superado seu estilo de vida já estabelecido, pode ser considerada uma má 

notícia (Ptacek e Eberhardt, 1996; Almanza-Muños e Holland, 1999). Podem ser, 

portanto, não somente um diagnóstico terminal, mas também o diagnóstico de uma 

doença crônica, falar para uma gestante que seu filho tem uma mal-formação. Por outro 

lado uma má noticia pode ser simplesmente um diagnóstico que é dado em uma hora 

inoportuna, como uma angina instável que requer uma angioplastia durante a semana do 

casamento da filha, por exemplo.  

Quais as dificuldades encontradas ao dar más notícias? 

Uma preocupação comum é a de como a má notícia irá afetar o paciente, sendo esta 

uma justificativa para o fato de escondê-la. O código de ética médica, desde 1847 já 

declarava: “A vida de uma pessoa doente pode ser diminuída não apenas pelos atos, mas 

também pelas palavras ou maneiras do médico. Isto é, portanto, uma obrigação sagrada 

a de guardá-lo cuidadosamente a este respeito e evitar todas as coisas que tenham a 

tendência de desencorajar o paciente e deprimir seu espírito (Muller, 2002; Vandekief, 

2001)”. De fato, a forma com que a má notícia é apresentada pode afetar a compreensão 

dos pacientes sobre ela e o seu ajustamento à mesma, assim como a sua satisfação com 

seu médico. Os fatores mais importantes para pacientes quando recebem más notícias 

são as competências do médico, sua honestidade, atenção, o tempo, um diagnóstico 

direto e compreensível e o uso de um linguajar claro. Já os familiares buscam 

privacidade, uma atitude positiva do médico, sua competência, clareza e tempo para 



 4 

perguntas (Muller, 2002). Um dos fatores que pode contribuir para tal situação são os 

próprios medos dos médicos (Fallowfield, 1993; Espinosa et. al, 1996; Ptacek e 

Eberhardt, 1996; Muller, 2002). Estes estariam relacionados 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 morte.  Os resultados 

de numerosos estudos mostram que os pacientes geralmente desejam uma revelação 

franca e empática de um diagnóstico terminal ou outras más notícias (Vandekief, 2001).  

Ademais a falta de habilidade de comunicação dos médicos pode afetar a satisfação, 

adesão ao tratamento, qualidade de vida e o resultado do tratamento de seus pacientes 

(Farber, 2002). 

Como dar más notícias 

A função de dar más notícias ao paciente e seus familiares é umas das tarefas mais 

difíceis relacionadas à assistência e, por essa razão, muitos autores procuraram resumir 

as principais recomendações para esse momento (Holland, 1989; Krahn et al., 1993; 

Espinosa et. al, 1996; Morgan e Winter, 1996; Ptacek e Eberhardt, 1996; Chisholm et 

al., 1997; Almanza-Muños e Holland, 1999; Vandekief, 2001; Farber et al., 2002; 

Muller, 2002; Lima, 2003). Apresentamos abaixo algumas dessas recomendações: 1) 

Estabelecer uma relação médico - equipe de saúde – paciente, adequada. A construção 

de uma interação apropriada, desde o primeiro contato, implica por em prática a 

capacidade de empatia, compreensão e desejo de ajuda. A conduta e o comportamento 

profissional são essenciais para o paciente sentir-se bem. 2) Conhecer cuidadosamente a 

história médica. Isto dará consistência às decisões clínicas e permitirá uma comunicação 

mais clara e fluída. Neste sentido, quem irá revelar as más notícias deverá ser 

preferencialmente o médico responsável pelo caso. 3) Ver o paciente como pessoa. É 
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importante que se vá além do conhecimento formal e saber quem é a pessoa a quem se 

oferece os cuidados. Nesses momentos questões como: de onde vem esse paciente? 

Quais são suas motivações? Seus medos? Projetos?  – são importantes para que se possa 

lidar com outras dificuldades que não somente aquelas impostas pelo adoecimento. 4) 

Preparar o setting. Deve se buscar um lugar com privacidade e conforto, onde não haja 

possibilidade de interrupção e saber se o paciente deseja a presença de outras pessoas 

durante a entrevista. 5) Organizar o tempo. É necessário que se garanta um tempo 

razoável para preparar o paciente, dar a informação, permitir um breve espaço para 

reflexão e possibilitar um intercâmbio entre perguntas e respostas programando, 

apropriadamente, o seguimento e abordando os procedimentos terapêuticos por fazer, 

antes de concluir a entrevista. 6) Aspectos específicos da comunicação. É muito 

importante compreender o paciente, ter uma expressão neutra e, em seguida, informar as 

más notícias de maneira clara e direta. Usar um tom de voz suave, pausado e usar uma 

linguagem simples e sincera. O profissional deverá assegurar-se que o paciente tenha 

compreendido a mensagem com clareza. Ouvir a má notícia deve ser contrabalançado, 

contudo, com a evidência de que alguma coisa pode ser feita. 7) Reconhecer o que e 

quanto o paciente quer saber. Existe discordância entre o que o profissional quer dizer e 

o que o paciente quer saber. Perguntar ao paciente o que ele quer saber dará a 

oportunidade deste colocar sua vontade. Neste sentido, há duas perguntas importantes a 

serem feitas: a) O que o doente sabe sobre sua situação médica? b) Quais informações 

que ele deseja receber? As respostas permitirão avaliar a percepção do paciente e saber 

o que informar e a melhor maneira de dar a informação dentro do nível de compreensão 

do paciente. 8) Encorajar e validar as emoções. Mesmo que se possam identificar 

algumas expressões emocionais é importante que o profissional verifique continuamente 

com o paciente como ele se sente, não antecipando a reação emocional do mesmo.  Se 
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precisar, oferecer referências se utilizando os serviços interdisciplinares para aumentar o 

cuidado ao paciente. 9) Atenção e cuidado com a família. 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. A presença de um 

membro da família geralmente serve de apoio e suporte para o paciente. 10) Planejar o 

futuro e o seguimento. Após ter recebido a má notícia, um paciente pode experimentar 

sentimentos de isolamento e incerteza. O profissional pode minimizar a ansiedade do 

paciente resumindo as áreas discutidas, verificando se houve a compreensão e 

formulando um planejamento ou “próximos passos” com o paciente. 11) Trabalhar os 

próprios sentimentos. Estar consciente das próprias reações, preocupações e sentimentos 

é extremamente importante para que o profissional possa manter uma boa relação com o 

paciente, quando se comunicam más notícias.  

Discussão 

Dar más notícias é uma das tarefas mais difíceis realizadas pelo profissional de saúde 

(Fallowfield, 1993; Espinosa et. al, 1996; Morgan e Winter, 1996; Almanza-Muños e 

Holland, 1999; Vandekief, 2001). Entretanto, a educação acadêmica oferece pouca 

preparação formal para esta tarefa. Sem um treino apropriado, o desconforto e incerteza, 

associados às dificuldades de dar a más notícias, podem levar os médicos e também os 

profissionais de saúde a um afastamento emocional de seus pacientes. Apesar de ser um 

tema importante para a prática clínica e possuir guias para vários grupos profissionais 

(Vandekief, 2001) a forma de dar más notícias não está baseada em evidências 

científicas. A eficácia clínica de muitas recomendações não foi empiricamente 

demonstrada – menos de 25% das publicações sobre como dar más notícias são 

baseadas em estudos originais e estes estudos comumente tem limitações 

metodológicas. Muitos estudos têm demonstrado, no entanto, que uma educação focada 
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no desenvolvimento de habilidade em dar más notícias de residentes e estudantes pode 

contribuir para minimização desse hiato.  

Conclusão 

A comunicação de más notícias é uma das tarefas mais difíceis na prática clínica dos 

profissionais de saúde e para qual não existe preparação consistente na formação 

acadêmica. A fim de diminuir o hiato existente entre a formação e a prática clínica, 

muitos autores têm publicado recomendações sobre as habilidades necessárias para uma 

boa comunicação. Recomendações estas que também podem compor parte dos 

programas estruturados de treinamento de profissionais de saúde para uma melhor 

comunicação com pacientes e familiares. A utilização de programas de treinamento que 

possam explicitar as recomendações apresentadas no presente artigo tem demonstrado 

bons resultados na formação de médicos. 
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