
COMUNICAÇÃO DE  MÁS NOTÍCIAS  

Em situações de crise, acompanhar a comunicação, em muitas ocasiões, por telefone, é um desafio que devemos 

assumir todos os profissionais que atendem os doentes e suas famílias. Aqui estão algumas dicas para apoiar o 

processo de comunicação, tanto presencialmente com o paciente, quanto com as famílias. 

 PORQUE É DIFICIL DAR MÁS NOTICIAS?  QUE DIFERENÇA PODE EXISTIR NA FORMA DE 

DAR NOTICIAS AOS DESTINATARIOS?  

- É stressante e pode causar ansiedade. 

- A forma como as notícias são dadas têm um 

impacto nos destinatários. 

- A incerteza sobre as reações emocionais dos 

destinatários. 

- Dar más notícias pode causar sentimentos de 

desamparo e culpa 

- Evitar que os destinatarios se sintam oprimidos 

- Melhorar a sua funcionalidade (organização, 

questões legais, sociais...)  

- Incentivar mecanismos de enfrentamento 

Em situações de crise como a que estamos a viver, precisamos garantir uma comunicação telefónica de qualidade, 

promovendo a proximidade com o interlocutor para criar relações de confiança e aliviar o stress associado a  más 

notícias. 
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ETAPAS A TER EM CONTA  

QUANDO DAMOS MÁS NOTICIAS 

Inicio do telefonema: descobrir o que sabe o 

receptor 

Preparação 

Comunicar a informação 

Reconhecer o que o receptor quer saber 

Responder às reações 

Desenhar um plano terapêutico a seguir  

Diferença entre comunicação cara a cara e 

comunicação telefónica 

O uso de comunicação NÃO verbal 

A comunicação não verbal torna a comunicação 

mais fluida, mais próxima e mais calorosa. 

 

Na comunicação telefónica, não podemos fazer 

uso dessas habilidades, e isso pode levar a uma 

comunicação mais fria e mais difícil, pois estamos 

mais longe do interlocutor e não podemos mostrar 

ou reforçar sentimentos e emoções através de 

gestos. 
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TRATAMENTO DAS REAÇÕES DOS RECETORES 

As pessoas reagem de formas muito diferentes quando 

recebem más notícias.    

 

É importante dar a todos o espaço necessário para se 

expressarem e responder a essas reações.    

 

- Se a pessoa ficar muito emotiva, mantenha a calma e 

respire lentamente.  

- Pedir para respirar e dar espaço às suas emoções (é 

normal sentir-se triste ou zangado, não lhes diga para 

se acalmarem).  

- Em casos de descompensação grave, ajude-os e 

encoraje-os a respirar profundamente, fazendo 

inalações profundas e exalações para ajudar a 

acalmá-lo.    

- Lembre-se que o melhor apoio é o apoio social de 

entes queridos e confiáveis. 
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COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL 

COMUNICAÇÃO COM O PACIENTE - CARA A CARA 

O uso da máscara e do EPI pode dificultar esse tipo de 

comunicação.    

 

É por isso que é importante reforçá-la usando outros 

gestos corporais e manter estas orientações em mente:  

 

- Apresentar-se e dirigir-se com o seu nome 

- Manter contato visual com o paciente quando falar 

com ele.   

- Usar sinais de forma a ser caloroso, expressar 

simpatia e dar paz de espírito ao paciente.   

- Falar com um tom calmo de voz.   

- Sentar ao lado do paciente em vez de estar 

directamente à sua frente. 

- Posicione-se a uma distância corporal apropriada que 

garanta o conforto de ambos.    

- Não interrompa o paciente quando ele estiver a falar. 

- Realizar intervenções curtas e pausadas. 

- Deixar espaços de silêncio para que o paciente reaja 

e assimile o que se está a comunicar.  

- Partilhe as suas próprias emoções com o paciente, o 

autocontrole pode dar uma sensação de distância. 

-    
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COMUNICAÇÃO DE  MÁS NOTÍCIAS A FAMILIARES (I)  

Inicio de la llamada: descubrir qué sabe el receptor 

Preparación 

Comunicar la información 

Reconocer qué quiere saber el receptor 

Responder a las reacciones 

Diseñar plan terapéutico a seguir.  

Inicio do telefonema: descobrir o que sabe o 

receptor 

Preparación 

Comunicar a informação 

Reconhecer o que o receptor quer saber 

Responder às reações 

Desenhar um plano terapêutico a seguir  

.  

Preparação 
PREPARAR A COMUNICAÇÃO 

DESCOBRIR O QUE SABE O RECEPTOR 

- Identificar-se com o primeiro nome, apelido, serviço e 

hospital.  

- Certifique-se com quem estamos falando.  

- Indique o motivo da comunicação/chamada 

- Pergunte quais as informações que já foram dadas 

até ao momento. 

- Reunir todas as informações disponíveis antes de 

fazer a da chamada.  

- Plano de tratamento: pense no que vai dizer e como.   

- Certifique-se de que as mensagens são positivas, há 

sempre coisas que vamos fazer pelo doente.    

- Prepare-se para a comunicação: tenha em conta as 

suas próprias emoções.   

- Encontre um espaço tranquilo, encontre a hora certa, 

tenha tempo, tenha água ao lado, passe mensagens 

positivas lembrando-se da importância da chamada e 

do trabalho que vamos fazer. 
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Inicio do telefonema: descobrir o que sabe o 

receptor 

Preparação 

Comunicar a informação 

Reconhecer o que o receptor quer saber 

Responder às reações 

Desenhar um plano terapêutico a seguir  

COMUNICAÇÃO DE  MÁS NOTÍCIAS A FAMILIARES (II)  

PERCEBER QUANTO QUER SABER O RECEPTOR 

COMUNICAR A INFORMAÇÃO 

- Usar linguagem simples, evite linguagem técnica. 

- Usar uma frase introdutória para que o receptor se 

prepare.   

- Transmitir informações em pequenas porções e 

gradualmente.   

- Deixar pausas entre frases, falar devagar para 

permitir silêncios.   

- Ser o mais realista possível, transmita a gravidade da 

mensagem.   

- Verificar o grau de compressão. 

RESPONDER ÀS REAÇÕES 

- Tentar identificar a emoção que envolve o membro da 

família.  

- Perguntar como se sente  

- Fazer uma escuta ativa e empática. Ser caloroso. 

- Permitir tempo para expressar sentimentos e 

emoções.   

- Identificar medos e preocupações. 
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Inicio do telefonema: descobrir o que sabe o 

receptor 

Preparação 

Comunicar a informação 

Reconhecer o que o receptor quer saber 

Responder às reações 

Desenhar um plano terapêutico a seguir  

.  

COMUNICAÇÃO DE  MÁS NOTÍCIAS A FAMILIARES (III)  

DESENHAR UM PLANO TERAPÊUTICO A SEGUIR  

FIM DA CHAMADA 

- Transmitir esperanças realistas em relação ao 

prognóstico. Certifique-se que as medidas de conforto 

serão fornecidas e que os cuidados não serão 

abandonados.  

- Ter sempre em conta as opiniões e pontos de vista 

da família  

- Propor uma "visita de despedida".  

- Dar espaço para esclarecer dúvidas.    

- Organizar a data do próximo contato.    

- Oferecer apoio psicológico e/ou assistência social.   

- Ter em consideração as crenças religiosas. 

- Reforço positivo do trabalho feito.   

- Avalie a qualidade da chamada. Pontos fortes e 

pontos que podemos melhorar.  

- Comente com a equipa e, se necessário, procurar 

recursos. 
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CONSELHOS DE COMUNICAÇÃO COM O PACIENTE (I) 

EVITAR SENTENÇAS 

Não se apresente formalmente 

 

“Boa noite, sou o médico do turno da noite...” 

 

Não se refira nunca ao paciente, dizendo::  

 

“ Paciente em fase avançada da doença…”  

 

Não diga que o paciente está pior de uma forma 

demasiado directa ou confusa usande frases como: 

 

“ Não podemos fazer mais nada… etc.”  

“ Não se preocupe, vai falecer em paz com esta 

medicação …” 

“ Esta medicação irá ajudá-lo a morrer sem sofrimento”.  

“ Tem de ser forte, valente…” 
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CONSELHOS DE COMUNICAÇÃO COM O PACIENTE (II) 

EXPRESSÕES ACONSELHADAS 

- Apresente-se:  

 

“Bom dia Senhor/a… (usar o nome da pessoa)  sou o médico…(dizer o seu nome) 

“…Hacemos todo lo posible para cuidarlo…” 

 

- Acolha:  

 

“ Entendo que está num momento emocional dificil, em que é possivel ter medo ou sentir angústia, é normal estar 

preocupado e ter medo”. 

 

“Estamos a fazer o possivel para ajudá-lo e para que não sofra” 

 

“É frustrante, que devido à situação em que nos encontramos, não possa encontrar-se pessoalmente para 

conversar com o seu pai/mãe/esposa, etc!” 
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CONSELHOS DE COMUNICAÇÃO COM O PACIENTE (III) 

EXPRESSÕES ACONSELHADAS 

- Tentar proporcionar informaçao de forma, se possivel utilizando uma linguagem simples.  

“ Estamos a fazer o possivel para melhorar o seu 

estado de saúde…” 

 

“ Infelizmente a medicina tem os seus limites e agora 

com o (nome do paciente) estamos a chegar a esse 

limite” 

 

“ Neste momento estamos a fazer tudo o que é 

possivel para que esteja confortável e tranquilo” 

 

“Se quiser transmitira alguma mensagem nós 

podemos fazê-lo com delicadeza” 

“…O seu estado deteriora-se… fico triste … deve ser 

muito dificil para você… podemos ajudar de alguma 

forma? …” 

 

“ Vamos assegurar-nos que não tenha nenhuma dor 

ou desconforto nos momentos finais da sua vida ...” 

 

“ Fizemos o que estava ao nosso alcance pelo seu 

(pai/mãe/irmão...), apesar de tudo, ele acoubou de 

falecer” 
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EXPRESSÕES ACONSELHADAS 

CONSELHOS DE COMUNICAÇÃO COM O PACIENTE (IV) 

- Validar  

“Compreendo que seja difícil não poder ter os seus entes 

queridos ao seu lado. Como pode ver estamos aqui e 

iremos cuidar dele, nós vamos estar consigo.”   

 

"Mesmo que a sua família não possa estar no hospital, 

eles são muito próximos. Eles ligam todos os dias para 

saber como está."  

 

“Entendemos a sua ansiedade/medo/desespero, é 

completamente razoável. " 
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