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DISCUSSÃO

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
uma

Apesar de ser utilizado comumente na literatura, hoje o termo “más notícias” tem

informação que possivelmente alterará o modo que o

sido substituído por “notícias sérias”, já que o que virá a ser uma má notícia

Más

notícias

pode

ser

definida

como

paciente vê seu futuro, ou, ainda, “todo tipo de

depende fortemente das crenças e percepções do paciente (UPTODATE,2017)

anúncio que produz sensações desagradáveis em um
de seus agentes (emissor ou receptor), especialmente

Em geral, pacientes preferem médicos que apresentam notícias em um ambiente

aquelas associadas a diagnosticar e prognosticar

privado e calmo, usando linguagem sem jargão médico, que ofereçam suporte e

enfermidades” (Bukman,1992; Elba et al, 2010).
Comunicar más notícias é inerente ao trabalho do
médico, presente em seu cotidiano, e, ainda assim,
apresentado como área de grande dificuldade no

um plano claro para os próximos passos.
Existem, assim, na literatura, algumas estratégias e protocolos propostos para
auxiliar o médico nessa conduta, permitindo um processo de comunicação de más
notícias mais saudável psicossocialmente para os cuidadores, paciente e médico.

contexto das relações interpessoais.
A prática pediátrica apresenta ainda maior desafio.

Um dos protocolos hoje mais utilizados é o SPIKES, apresentado abaixo.

CONCLUSÕES

O receptor da notícia não se limita apenas ao
paciente e sim à um grupo de pessoas responsáveis
por este, em sua maioria de caráter familiar. Além

•

O termo notícia séria deve ser preferido ao se discutir o assunto.

disso, o paciente deve ser abordado de acordo com

•

A maneira em que notícias sérias, ruins, tristes ou difíceis são recebidas
dependem de vários fatores e modificam dentro de um mesmo grupo familiar.

•

O uso do protocolo SPIKES proporciona um suporte para o profissional
comunicador e para a família recebedora da notícia, possibilitando a
humanização desse momento.

seu entendimento e idade (Traiber e Lago, 2012).
Nossos objetivos foram verificar o que a literatura
científica tem apresentado sobre o tema durante os
últimos anos
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preparar a família para a má notícia, sem
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contexto cultural, tanto dos cuidadores como da
criança. É importante lembrar que esse conjunto de
variáveis individuais e psicossociais não pode ser
alterado pelo médico.

•

Setting
Elaborar um ensaio
mental
Preparar o ambiente

•
•

Perception
Avaliar a percepção do paciente
Antes de contar, pergunte

•

Invitation
Obter o convite do paciente para contar ou não a má notícia

•
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