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Introdução: Má notícia é definida como qualquer informação de conteúdo indesejado 

relacionada ao prognóstico de paciente, sendo transmitida a ele ou sua família, que envolva 

mudança drástica na perspectiva de futuro1. Objetivos: Relatar a comunicação de más 

notícias em um hospital oncológico de referência na Amazônia. Descrição da Experiência: 

O estudo se baseou na vivência e observação da comunicação entre profissionais de saúde e 

pacientes e acompanhantes admitidos na Clínica de Cuidados Paliativos Oncológicos e Onco-

Clínica do referido hospital onde a comunicação de más notícias acontece em reunião com os 

familiares, com a presença de profissionais da equipe multiprofissional envolvidos. O médico 

é o mediador da ocasião, que reuni todos os dados levantados pela equipe e repassa em forma 

de discurso ao familiar. Compondo essa equipe está o fonoaudiólogo que pode comunicar a 

incapacidade fisiológica e anatômica de alimentação desse paciente. Além da enfermagem 

que diariamente realiza o monitoramento desse paciente cercando-o de cuidados 

imprescindíveis. Durante estas reuniões e rotina assistencial pôde-se constatar a dificuldade 

em lidar com a comunicação de más notícias por se tratar de contextos que envolvem o 

sofrimento do indivíduo, o que de alguma forma gera desconforto antecipado ao interlocutor 

por simbolizar, eliminar ou diminuir esperanças. Outro aspecto a ser salientado é o fato de 

muitos acompanhantes optarem por não comunicar o prognóstico sombrio já confirmado para 

o paciente, pelo medo dos mesmos evoluírem deprimidos e perderem a vontade e ânimo de 

viver, o que pode ser um problema para a equipe pela quebra do elo de confiança entre quem 

cuida e está sendo cuidado, tendo em vista que uma das recomendações a serem seguidas em 

cuidados paliativos é deixar o paciente informado a respeito de seu prognóstico até onde ele 

deseja saber. Observou-se que alguns pacientes evoluíram a óbito sem compreenderem ou 

saberem a respeito de seu prognóstico. Em outras situações foi observado em alguns 

profissionais um pragmatismo exacerbado ao transmitir más notícias, isto é, sem preocupação 

com a privacidade e o que esta notícia pode significar para o usuário. O que também gera 

inquietação nos observadores por se constatar o mecanicismo no cuidar, isto é, a preocupação 

maior com o procedimento e com o que é físico e palpável em detrimento ao que deveria ser 

perceptível através da sensibilidade e empatia que o profissional que trabalha com doentes 

deveria ter. Resultados: Em uma equipe de profissionais da saúde se torna necessário que o 

processo de comunicação entre a equipe e os pacientes seja eficiente, desde a decisão em 

traçar prognóstico, condutas terapêuticas e o momento em que as notícias sobre o paciente 

precisam chegar até o mesmo e/ou seus familiares. Sendo assim, a interação destes 

profissionais juntamente com os pacientes precisa ser aperfeiçoada e adaptada da melhor 

forma para que os familiares possam compreender de forma íntegra. Com relação à 

comunicação de más notícias, deve ser esperado que ocorram maiores impactos emocionais. 

Para o familiar, este momento de angústia, torna sua forma de entendimento alterada, ou seja, 

ele pode apresentar dificuldades em se expressar, pois está exposto a angústias e fragilidades, 

o que pode tornar mais difícil a captação da mensagem 4. Deve-se levar em consideração a 

ideia de que informação pode ser considerada um momento em que deve ocorrer a conexão 

entre o profissional, a família e o paciente, envolvendo todos os estágios da doença, e a 
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comunicação é quando toda a equipe compartilha da ideia e proporciona suporte acerca da 

situação 2. Ainda que o discurso de comunicar o óbito seja uma constante no trabalho dos 

profissionais da saúde, essa problemática é pouco discutida nos currículos de Medicina e de 

Enfermagem, o que resulta em uma comunicação inadequada e aumento da negativamente no 

sofrimento médico e do paciente, especialmente os sem expectativa de cura 5. A consequência 

do recebimento de uma má notícia deixada ao paciente e/ou familiar deve ser inteiramente 

respeitada, os profissionais devem demonstrar considerações pelos sentimentos dos mesmos, 

respeitando o tempo necessário para a aceitação da notícia. A equipe precisa garantir e deixar 

claro que o paciente receberá apoio contínuo mesmo na situação em que a cura não pode mais 

ser possível, fazendo valer os princípios dos cuidados paliativos1. Cuidados paliativos são 

cuidados de conforto ao paciente até o fim de sua vida, garantindo assistência aos sintomas da 

doença como forma de amenizar o sofrimento mesmo que não haja mais a possibilidade de 

cura, tratando a morte como um processo natural, sem a intenção de apressar ou retardar o 

momento da morte 3. A equipe oferece suporte ao paciente e a família durante todo processo. 

A comunicação de más notícias é uma tarefa pesarosa diante de vários fatores que cercam o 

momento, como aspecto psicológico, emocional, social e religioso. O que nos confirma a 

importância do envolvimento de toda equipe, a fim de acolher esse familiar, cercando-o de 

todo suporte necessário diante desse momento tão difícil. Conclusão: A experiência 

possibilitou observar a dificuldade que profissionais de saúde possuem em transmitir más 

notícias, tendo em vista a repercussão que esta pode gerar no paciente e seu familiar que 

devem ser constantemente observadas e trabalhadas, bem como a necessidade de uma equipe 

multiprofissional que atue sobre as demandas de seus usuários de forma holística e 

humanizada, ou seja, o usuário não é parte do corpo ou doença, isso não o descreve ou 

classifica, é uma pessoa com histórias e uma família. 
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