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RESUMO 

 

 

Oliveira FF. Comunicação de más notícias em obstetrícia: impacto de treinamento 
institucional na percepção dos profissionais de saúde [dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 
 
Introdução: O termo “má notícia” designa qualquer informação transmitida ao 
paciente ou a seus familiares que implique, direta ou indiretamente, de forma negativa 
sobre expectativas de seu futuro. A forma como a notícia é transmitida pode impactar 
negativamente no seguimento da paciente. A despeito disto, pouco tempo é despendido 
para tal função durante a formação médica, o que torna esta tarefa ainda mais árdua 
para o profissional responsável por esta comunicação. Na área da Obstetrícia, poucos 
são os trabalhos que descrevem programas de treinamentos na comunicação de más 
notícias, assim como seu impacto na percepção dos profissionais de saúde. Objetivo: 
Avaliar o impacto de treinamento institucional em comunicação de más notícias na 
percepção dos profissionais de saúde. Métodos: Estudo prospectivo envolvendo 
médicos especialistas em saúde materno-fetal do Hospital das Clínicas da 
Universidade de São Paulo. Estes foram convidados a preencher um questionário 
institucional baseado no protocolo SPIKES para comunicação de más notícias antes e 
após o treinamento formal para a transmissão de más notícias na instituição. O 
treinamento foi dividido em teórico e prático. As respostas do questionário foram 
comparadas usando testes não paramétricos para avaliar as diferenças nas percepções 
dos médicos nas duas etapas. Os itens do questionário foram avaliados 
individualmente e em grupos seguindo as etapas de comunicação do protocolo 
SPIKES. As avaliações dos médicos em relação ao treinamento proposto foram 
analisadas usando metodologia quantitativa. Resultados: Cento e dez médicos foram 
convidados a participar. Noventa médicos completaram o questionário antes do 
treinamento proposto e quarenta médicos responderam o questionário após o 
treinamento completo. Após o treinamento, houve melhora significativa em saber 
como preparar o ambiente antes de transmitir a má notícia (P = 0,010), na percepção 
de sentir-se preparado e capacitado em transmitir más notícias (P < 0,001), sentir-se 
capaz de discutir o prognóstico (P = 0,026), sentir-se capaz de discutir o término da 
gravidez ou início de cuidados paliativos (P = 0,003), sentir-se capaz de discutir 
questões de fim de vida (P = 0,007) e sentir-se confiante para responder questões 
difíceis (P = 0,004). A comparação das respostas agrupadas seguindo os passos do 
protocolo SPIKES mostrou diferenças significativas entre as etapas para os seguintes 
passos: "Knowledge" (P < 0,001), "Emotions" (P = 0,004) e "Strategy and Sumarize" 
(P = 0,002). Conclusão: A implementação de treinamento formal em caráter 
institucional para a transmissão de más notícias foi capaz de modificar a percepção 
dos profissionais em relação a esta comunicação. 
 
Descritores: obstetrícia; educação médica; comunicação em saúde; capacitação; 
treinamento simulado. 
 



ABSTRACT 

 

 

Oliveira FF. Breaking bad news in obstetrics setting: the impact of institutional 
training on the perception’s health professionals [dissertation]. São Paulo: “Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 
 
Background: “Bad News” refers to any information transmitted to the patient or his 
family that implies negative expectations about their future. The way that bad news is 
transmitted can negatively impact patient follow-up. Despite this, low time spent for 
this function during medical training, which makes this task even more arduous for the 
responsible for this communication. In Obstetrics settings, there are few studies 
describing breaking bad news training programs, as well as their impact on the 
perception of health professionals. Objective: To evaluate the influence of a training 
program on the participants’ perceptions of bad news communication. Methods: 
Prospective study involving maternal-fetal health specialists from the Hospital das 
Clinicas at the University of São Paulo. Who were invited to complete an institutional 
questionnaire based on the SPIKES protocol for breaking bad news before and after 
formal training in breaking bad news was delivered in the institution. The training 
consisted in two parts: theoretical and practical. The questionnaire responses were 
compared using nonparametric tests to evaluate the differences in physicians’ 
perceptions at the two timepoints. The questionnaire items were evaluated individually 
and in groups following the communication steps of the SPIKES protocol. Physicians’ 
evaluations of the training program were analyzed using quantitative methodology. 
Results: A total of 110 physicians were invited to participate. Ninety physicians 
completed the pre-training questionnaire and forty physicians answered the post-
training questionnaire. After training, there were significant improvements in knowing 
how to prepare the environment before delivering bad news (P = 0.010), feeling 
prepared and able to transmit bad news (P < 0.001), feeling able to discuss the 
prognosis (P = 0.026), feeling capable of discussing ending the pregnancy or the 
initiation of palliative care (P = 0.003), feeling capable of discussing end-of-life issues 
(P = 0.007), and feeling confident about answering difficult questions (P = 0.004). The 
comparison of the grouped responses following the steps of the SPIKES protocol 
showed significant differences between groups for the following steps: "Knowledge" 
(P < 0.001), "Emotions" (P = 0.004) and "Strategy and Summary" (P = 0.002). 
Conclusion: The implementation of institutional formal training in breaking bad news 
changed the perception of the physicians in the communication setting. 
 
Descriptors: obstetrics; education; medical; health communication; training; 
simulation training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento tecnológico e os avanços diagnósticos, associado à avaliação 

mais eficaz por especialistas, tornou possível a detecção precoce de anomalias fetais 

ainda nos primeiros trimestres da gestação1,2. No entanto, enquanto tais avanços 

mudaram o curso de algumas patologias e facilitaram a oferta, de alguma maneira, de 

esperança aos pacientes no momento do diagnóstico, eles também criaram a 

necessidade de uma maior habilidade médica em comunicar más notícias. Uma má 

notícia pode ser definida como qualquer informação que altere negativamente as 

expectativas de um futuro3,4. 

O anúncio de malformação fetal traz aos pais e a todos que cercam aquela família 

uma mistura de sensações. Angústia, decepção, medo e culpa são frequentemente 

relatados pelas gestantes e vão de encontro com a esperança de um milagre ou de um 

diagnóstico equivocado5. 

Sensações semelhantes são descritas pelos profissionais que transmitem a 

notícia. Ensaios psicológicos mostraram que a pessoa que transmite a má notícia 

frequentemente experimenta fortes emoções, como ansiedade, carga de 

responsabilidade pela notícia e o medo de uma avaliação negativa5. Todo esse contexto 

estressante acaba por criar certa relutância na transmissão da má notícia6, tornando, na 

maior parte das vezes, inadequada a forma de comunicação. 

O modo como a má notícia é transmitida pode afetar a compreensão da 

informação pelo paciente, o contentamento com o cuidado médico, o nível de 

esperança e a adaptação psicológica subsequente3. Transmitir a notícia de maneira 

clara, compreensível e completa, utilizando-se de técnica, associada a palavras e gestos 

de confiança, conhecimento, conforto e acolhimento, são considerados pontos-chave 

para a comunicação adequada de uma má notícia5,7-11). 

Dessa maneira, transmitir más notícias torna-se uma tarefa complexa de 

comunicação. Além do componente verbal de dar de fato uma má notícia, ela também 

requer outras habilidades. Essas incluem responder às reações emocionais dos 

pacientes, auxiliar na tomada de decisões, lidar com o estresse criado pelas 
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expectativas frente ao parto e diagnóstico pós-natal, lidar com a família e o dilema de 

como dar esperança quando a situação é desanimadora3. 

Avaliando a importância deste tema, e sua relevância na prática clínica, Baile et 

al.3,4 demonstraram que para muitos profissionais o treinamento adicional para a 

transmissão de más notícias pode ser útil, aumentando sua confiança nessa tarefa. 

Assim, baseando-se nesses dados, esse autor reitera, em 2000, o protocolo de 

comunicação de más notícias criado por Buckman12 na década anterior,  o protocolo 

SPIKES3,4,7,11,13. Este protocolo é bastante difundido em serviços de oncologia e, 

atualmente, tem ganhado espaço nos setores de cuidado materno fetal, mostrando-se 

ser benéfico na comunicação de anomalias fetais, tendo sido adaptado à esfera 

perinatal por Greiner e Conklin14 em 2015. 

O protocolo SPIKES é baseado em habilidades e na boa prática médica para 

abordar más notícias e descreve seis passos a serem seguidos para minimizar a 

ansiedade do mensageiro e atender de maneira integral o paciente e sua família15,16. 

De maneira resumida, os passos supracitados consistem em: primeiro passo é 

“Setting up”, que se refere à preparação do médico e do espaço físico para o evento. 

O segundo “Perception” verifica até que ponto o paciente tem consciência de seu 

estado. O terceiro “Invitation” procura entender quanto o paciente deseja saber sobre 

sua doença. O quarto “Knowledge” será a transmissão da informação propriamente 

dita. O quinto passo “Emotions” é reservado para responder empaticamente à reação 

demonstrada pelo paciente; e o sexto “Strategy and Summary” procura diminuir a 

ansiedade do paciente ao discutir o plano terapêutico e o que pode vir a    

acontecer3,11,14-17. 

Os componentes essenciais do protocolo SPIKES, na comunicação de más 

notícias, incluem demonstrar empatia, reconhecer e validar sentimentos do paciente, 

explorar a compreensão e aceitação das más notícias, bem como transmitir possíveis 

intervenções. Os objetivos do protocolo são, em primeiro lugar, obter informações 

sobre o paciente, o que permitirá determinar seu conhecimento sobre a patologia, suas 

expectativas e sua disposição em escutar a má notícia; o segundo objetivo é o de 

fornecer a informação de acordo com as necessidades e desejos do paciente; o terceiro 

é apoiar o paciente para reduzir o impacto emocional e isolamento experimentado por 

receber a má notícia3,11,14-18. 
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Visto a importância da comunicação e a dificuldade que o profissional de saúde 

se enfrenta ao transmitir más notícias e baseando-se na premissa de que habilidades de 

comunicação podem ser ensinadas, diferentes estratégias de educação foram 

desenvolvidas, sendo consenso entre os autores que a implementação de treinamento 

médico na área possibilita aperfeiçoamento das práticas em comunicação e 

estreitamento da relação médico-paciente, mostrando ser eficaz na prevenção de 

estresse emocional tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde18-22. 

O treinamento simulado tem demonstrado ser uma grande ferramenta para 

auxiliar os profissionais de saúde a melhorarem suas habilidades de comunicação24. 

No entanto, mesmo com a expansão do treinamento em comunicação na grade horária 

da graduação, após o término do curso, poucos recursos são dispensados ao 

treinamento de comunicação de más notícias, sendo esse um grande déficit 

educacional, particularmente na obstetrícia, em que o estresse de trabalhar com 

pacientes durante eventos adversos inesperados é especialmente desafiador, 

contribuindo ainda mais para o esgotamento psicológico do provedor de saúde frente 

a esta situação24. 

O interesse em melhorar o treinamento formalizado em habilidades de 

transmissão de más notícias está crescendo. Contudo, ainda são poucos os dados 

disponíveis em literatura para disciplinas fora da Oncologia. Na obstetrícia, a literatura 

é ainda mais escassa, sendo raros os estudos que avaliam a eficácia e a melhor 

modalidade de educação nesta área24. 

Frente aos dados expostos, temos como objetivo neste estudo avaliar o impacto 

de treinamento institucional na percepção dos médicos do setor de obstetrícia em 

comunicação de más notícias, analisando suas dificuldades e identificando as barreiras 

na comunicação, a fim de proporcionar melhorias na relação entre os profissionais e 

os pacientes e promover bem-estar em ambos. 
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2 OBJETIVO 

 

 

O objetivo do presente estudo é avaliar o impacto de treinamento institucional 

em comunicação de más notícias na percepção de médicos que trabalham em um 

centro terciário de obstetrícia. 
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3  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 Comunicação de más notícias em Perinatologia 

 

Uma má notícia pode ser considerada como qualquer informação que altere 

drasticamente e negativamente a visão do paciente em relação a seu futuro3,4,11. Sendo 

essa situação aplicável em qualquer contexto e a qualquer momento da gestação, 

podendo variar desde a comunicação do diagnóstico de alguma patologia ou 

intercorrência no curso da gestação à necessidade de internação hospitalar, até a quebra 

de expectativas em relação à determinada característica fetal19. 

A descoberta de uma gravidez traz consigo a construção de sonhos e planos para 

o futuro daquela família e daquele imaginado filho. Da mesma forma, imagina-se que 

o curso da gestação e seu seguimento transcorrerão sem nenhum percalço25-27. Assim, 

receber o anúncio de uma má formação ou de que algo está errado, na maior parte das 

vezes, não é o esperado12,25,26. Neste contexto, o anúncio de uma má notícia gera 

diversas reações emocionais aos pais e a todos que os cercam17. Estes incluem 

sentimentos de choque, tristeza, desespero, raiva, ansiedade, negação, depressão, 

hostilidade, desesperança e solidão5,11,18. Os principais sentimentos descritos pelas 

gestantes são decepção, medo e culpa5,28. 

Estudo conduzido por Aite et al.28, em 2004, demonstrou que 75% ( n= 30) das 

pacientes cujos fetos foram diagnosticados com Hérnia Diafragmática Congênita 

(HDC) tinham como sentimento predominante durante a consulta o medo. E que para 

70% (n = 28) de sua amostra tais sensações foram tão intensas que as impediam de 

compreender o que lhes era explicado durante o atendimento médico28.  

O despreparo para receber a notícia, visto que as expectativas das gestantes são 

voltadas à espera de um feto saudável, e, com isso, raramente, há preocupação com 

possíveis resultados desfavoráveis, é apontado como um dos fatores de agravamento 

dos sentimentos26,29. Lalor e Begley26, em 2006, buscando avaliar as experiências de 

gestantes que receberam um diagnóstico fetal adverso durante o pré-natal, relataram 

que o despreparo pessoal para realização de exame de rastreamento é um fator de 
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choque frente a um resultado anormal26. Resultados semelhantes foram descritos por 

Carlsson et al.29 em 2015. Esses autores, em pesquisa qualitativa envolvendo 11 pais 

cujos fetos foram diagnosticados com alguma cardiopatia, demostraram que, frente ao 

caos emocional instalado pela notícia, a compreensão e o entendimento de todas as 

informações fornecidas foram dificultados. Além disso, revelaram que 

esclarecimentos fornecidos de maneira clara e respeitosa, com maior número de 

informações possíveis, utilizando-se de material escrito, desenhos ou diagramas, 

auxiliam na compreensão do problema, diminuindo a ansiedade dos pais29.  

A adesão ao acompanhamento e/ou tratamento médico assim como a tomada de 

decisões frente à patologia diagnosticada, além da adaptação psicológica subsequente 

e da sensação expressa pela paciente ao receber o diagnóstico está diretamente ligada 

à maneira como a notícia é transmitida3,8,30. Em 2004, Alkazalehn et al.8 conduziram 

estudo qualitativo com objetivo de avaliar o que era valorizado pelas gestantes frente 

à revelação de uma anormalidade. O estudo envolveu 117 mulheres que foram 

detectadas com alguma complicação ligada à gestação durante exame de pré-natal. 

Dentre as variáveis desse estudo, a variável “qualidade da informação” teve maior 

importância em relação ao grau de satisfação das mulheres. O fornecimento de 

informações rapidamente assim como o comportamento do profissional transmissor 

da notícia e o ambiente em que se realiza a comunicação mostraram-se valiosos e 

relacionados à qualidade da informação. Ainda foram valorizadas informações 

transmitidas de maneira clara, expressando diferentes opiniões e possibilidades, além 

de tempo, privacidade, empatia do profissional que transmite a má notícia e presença 

de um acompanhante8. 

Componentes não verbais da comunicação também são considerados em análise 

da satisfação das pacientes ao receber uma má notícia, como gestos de segurança, 

certeza e contato visual5,9-11. Além disso, a presença de um vínculo com o profissional 

que transmite a notícia, assim como sua fidelidade ao acompanhamento do processo 

associada à utilização de palavras que transmitem confiança, conforto e conhecimento 

são valorizadas pelo receptor da notícia7.  
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3.2 Impacto da comunicação de más notícias no profissional de saúde 

 

O anúncio de um diagnóstico adverso, seja uma má formação, seja uma doença 

materna e/ou fetal, carrega consigo uma carga emocional intensa não só para o 

receptor, mas também ao transmissor da notícia5,16,31. Deutrax et al.5 e Herrera et al.16, 

respectivamente em 1998 e 2014, descreveram que o profissional que transmite a 

notícia experimenta sensações semelhantes a quem a recebe. São descritos pelos 

profissionais sentimentos de ansiedade e medo5,16. Ou seja, transmitir a notícia cria um 

ambiente extremamente estressante e traumático também para o profissional 

envolvido5,16. O estresse gerado cria uma resistência à veiculação desse tipo de notícia, 

o que pode levar o profissional a evitar discutir informações estressantes ou evitar 

tópicos difíceis ao seu entendimento, como, por exemplo, diagnósticos desfavoráveis, 

prognósticos ruins ou transmissão de otimismo injustificado, o que contribui para a 

compreensão não adequada do paciente e para um falso sentimento de esperança 

desse16. Incertezas sobre as expectativas do paciente, receio de destruir o otimismo e 

a esperança, preocupação com reações emocionais e sensação de despreparo para lidar 

com essas, além de sentimento de incapacidade e impotência frente à possibilidade de 

não tratamento, são fatores que influenciam nas sensações expressas pelos 

profissionais e em suas dificuldades de comunicação5,16. 

Ainda em relação à sensação vivida pelos profissionais da saúde, Saviani-Zeoti 

e Petean32, em 2007, descreveram a dificuldade em transmitir a má notícia relacionada 

não somente às sensações vividas pelos profissionais, mas, também, à falta de preparo 

durante a formação médica32. 

O estresse experimentado pelo transmissor da notícia é capaz de gerar mudanças 

fisiológicas importantes. Shaw et al.33, em 2013, publicaram estudo cujo objetivo era 

investigar a resposta do estresse fisiológico dos médicos antes e durante consultas 

simuladas de transmissão de más notícias. Para tanto, foram envolvidos 31 médicos, 

que foram submetidos a duas consultas simuladas. Os parâmetros fisiológicos 

avaliados foram a frequência cardíaca e a condutância da pele (sinal indireto para 

transpiração). Os resultados encontrados pelos autores demonstraram que houve 

aumento significativo da frequência cardíaca e da condutância da pele em 33% dos 

participantes como resposta significativa e sustentada ao estresse. Os autores 
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concluíram que a formação médica deve ser voltada não apenas para o desempenho 

médico na transmissão da notícia, mas também no impacto que a transmissão dessa 

pode causar ao profissional33. 

 

 

3.3 Ferramentas de comunicação 

 

Unindo-se às necessidades da transmissão adequada de más notícias e das 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais ao transmitir essa, diversos modelos 

foram criados para treinar e instrumentalizar os profissionais nesta árdua missão. São 

descritos na literatura alguns modelos de comunicação nomeados por seus acrônimos. 

São eles: PACE, descrito por Garwick et al.34, em 1995 (“Planning the setting”; 

“Assessing the family's background knowledge and experience”; “Choosing strategies 

that best fit the family's particular situation” e “Evaluating the family's understanding 

of the information); ABCDE, descrito por Robow e McPhee35 em 1999 (“Advance 

preparation”; “Built a therapeutic envoironment/relationship”; “Communicate well”; 

“Deal with patient and family reactions” e “Encourage and validate emotions”), 

SEGUE,  descrito por Makoul36 em 2001(“Elicit information”; “Give Information”; 

“Understand the patient’s perspective”; “End the encounter”) e SPIKES, descrito por 

Buckman12 em 1992 (“Setting up”; “Perception”; “Invitation”; “Knowledge”; 

“Emotions” e “Strategy and Summary”)12,34-36.  Todos têm em comum utilizarem-se 

de métodos mnemônico para a lembrança das etapas a serem percorridas no processo 

de transmissão da notícia. Além disso, todos fazem menção à preparação do 

profissional, do ambiente e do paciente antes de se dar a notícia propriamente dita, 

acolher as emoções e reações do paciente de forma empática após a transmissão de 

más notícias e checar o entendimento das informações transmitidas.  

O modelo desenvolvido por Buckman12, em 1992, (SPIKES) criado para lidar 

com casos oncológicos, é, atualmente, um dos modelos mais utilizados em programas 

de treinamentos de profissional de saúde12. Esse modelo propõe um plano de ação 

centrado no paciente e norteiam o profissional a conduzir a comunicação de maneira 

a diminuir a sua ansiedade e a contemplar as necessidades do paciente frente ao 

problema, diminuindo os danos que uma comunicação inadequada pode gerar tanto ao 
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receptor como ao transmissor dessa37. Tal modelo reúne seis etapas a serem 

transpassadas, são elas: “Setting” em que preconiza o preparo do ambiente em que se 

dará a notícia. Um espaço privado, reservado, seguro, sem interrupções, em que o 

paciente se sinta acolhido e respeitado. Além disso, é um momento também para o 

profissional refletir sobre o que sabe sobre o tema a ser abordado e seu ponto de vista, 

evitando que esse possa interferir no processo de tomada de decisão futuro pelo 

paciente11,14,17. Posto isso, o segundo passo é “Perception”, que enfoca a necessidade 

de verificar a percepção do paciente, ou seja, investigar o que ele sabe sobre aquela 

situação em que está vivendo e, assim, permitir a formulação do que será exposto na 

comunicação. Esta fase permite que conceitos errôneos, colocados pelos pacientes 

sobre sua condição, sejam corrigidos11,14,17. Ao entender os anseios e as preocupações 

do paciente no passo anterior, o modelo preconiza passar para a próxima etapa: 

“Invitation”. Nesta etapa, recomenda-se que o profissional “convide” o paciente para 

a conversa sobre a má notícia, introduzindo o tema que será abordado em relação a 

não expectativa11,14,17. É também uma maneira de preparar o paciente para receber a 

notícia que está por vir. O próximo passo “Knowledge” é a transmissão da notícia 

propriamente dita e do conhecimento clínico em relação a ela. Informações dadas de 

maneira clara e fracionada, atendendo a demanda dos envolvidos e evitando termos 

técnicos, é imprescindível para a melhor compreensão e entendimento da adversidade. 

É essencial checar o entendimento do que foi falado antes de dar uma nova 

informação11,14,17. Nesse momento, “Emotions”, os sentimentos de choque e desespero 

vêm à tona, e é importante o profissional dar tempo e espaço para acolher, nomear e 

responder as reações emocionais do paciente11,14,17. A última etapa “Strategy and 

Summary”, para finalizar o que foi transmitido, serve para oferecer um sumário das 

próximas etapas e possibilidades de caminhos a serem seguidos11,14,17. Neste momento, 

oferecer material escrito pode auxiliar na consolidação do que foi explanado11,14,17. 

Baile et al.3, em 2000, retrataram revisão sobre o tema. Nessa publicação, 

descreveram o protocolo SPIKES na transmissão de más notícias em Oncologia, 

podendo este se estender a qualquer outra especialidade3. Ainda estabeleceram que o 

protocolo deve ser empregado para o ensino de habilidades de comunicação em 

ambientes clínicos e essas seriam a base para uma comunicação efetiva, além de 

proporcionar maior confiança e segurança ao profissional nesta tarefa. Os autores 
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concluíram que as habilidades verbais e não verbais ampliam o papel do profissional 

médico, de maneira a interceder e acolher o paciente, com objetivo mais importante 

do cuidado que é minimizar o sofrimento deste3. Em 2015, o mesmo autor reafirmou 

que a utilização do protocolo SPIKES, na comunicação de más notícias, é uma 

abordagem baseada em evidências sobre as habilidades necessárias para se transmitir 

uma informação não esperada, e deve ser vislumbrada como um guia moldável para 

auxiliar os profissionais a oferecer um atendimento centrado no paciente e em sua 

família de maneira individualizada4.  

No mesmo ano, Greiner e Conklin14 publicaram revisão sobre a aplicação do 

protocolo SPIKES, na prática clínica da Perinatologia, descrevendo uma abordagem 

do protocolo frente à detecção de uma má formação fetal verificada durante exame 

ultrassonográfico de rotina14. Os autores concluíram que frente ao diagnóstico 

inesperado e potencialmente devastador, de uma anomalia fetal, a equipe de saúde 

deve discutir as informações de maneira direta e sensível para auxiliar a gestante a 

lidar com o fardo do diagnóstico. Nessa situação, o protocolo fornece base para a 

estruturação da consulta, além de ajudar o provedor de saúde a fornecer a notícia à 

gestante e a seus familiares14. 

O protocolo SPIKES, além de ser o único protocolo de comunicação de más 

notícias adaptado à área de Perinatologia, é considerado ferramenta válida para o 

treinamento de comunicação por ser completo, didático e englobar conceitos-chave 

para uma comunicação eficaz, sendo, por esses motivos, utilizado como referência na 

construção desse projeto15. 

 

 

3.4 Treinamentos em comunicação de más notícias 

 

Apesar do consenso em literatura sobre necessidade de treinamento específico, 

muitos profissionais de saúde ainda acreditam que a habilidade de se comunicar 

adequadamente é adquirida observando profissionais mais experientes e no 

mecanismo de acerto e erro, sendo essa habilidade adquirida no decorrer da carreira 

médica43. No entanto, experiências de treinamento, utilizando-se o protocolo SPIKES 
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como ferramenta e/ou aplicação em prática simulada, têm demostrado serem efetivas 

no desenvolvimento de tais habilidades profissionais.  

Em 2000, Colleti et al.43, em estudo qualitativo, reuniram 21 médicos residentes 

para treinamento em situação simulada, semelhante a experiências vividas em sua 

instituição43. Este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia das interações de 

situações simuladas na capacidade subsequente do participante de fornecer más 

notícias em um cenário semelhante ou diferente. Criaram-se dois cenários simulados 

diferentes, um simulando um paciente com diagnóstico de câncer de colorretal e suas 

implicações, e outro simulando um caso de aborto. Os médicos foram divididos em 

dois grupos para a vivência de cada situação. Antes de cada simulação, recebiam 

material sobre o caso simulado e explicações sobre a comunicação de más notícias. 

Após a realização do atendimento simulado, o participante recebia um feedback sobre 

seu desempenho. Em seguida, participavam do segundo cenário, desconhecido para 

seu grupo. Os autores detectaram que houve uma maior variação de desempenho 

quando os médicos tinham alguma experiência anterior à situação simulada, no 

entanto, não houve diferenças significativas entre os grupos, sugerindo que as 

habilidades de comunicação aprendidas em um cenário eram transferíveis para outro 

cenário, diferente, mas com a mesma necessidade de utilização da habilidade de 

comunicação. Os autores concluíram que, apesar de serem dados preliminares, há 

evidências objetivas de que fornecer instruções aos profissionais na comunicação de 

más notícias pode melhorar suas habilidades nessa tarefa43. 

Em 2004, revisão realizada por Fallowfield e Jenkis22 analisou o impacto 

causado pela transmissão má notícia nos profissionais e nos pacientes. Ainda 

avaliaram se intervenções educativas propostas até o momento estariam auxiliando os 

participantes a desenvolver habilidades de comunicação, sugerindo que os modelos de 

treinamento tenham três componentes: 1. Cognitivo, baseado em evidências; 2. 

Prático, em que comportamentos sejam treinados por meio de simulações ou técnicas 

similares; e 3. Reflexivo, que permita explorar os sentimentos evocados pela 

comunicação de más notícias22. 

Liérnad et al.44, em 2006, com objetivo de avaliar impacto de programa de 

treinamento na habilidade de comunicação sobre a ansiedade dos pacientes após 

consulta, comparando dois programas de treinamento em comunicação de más 
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notícias44; incluíram 57 médicos especialistas em Oncologia. Toda a amostra recebeu 

treinamento de más notícias composto de aula teórica e prática básica em habilidades 

de comunicação. A amostra foi randomizada e um grupo recebeu treinamento 

consolidado para comunicação de más notícias. Posteriormente, na conclusão do 

treinamento, os participantes dos dois grupos passaram por consulta com paciente em 

acompanhamento no serviço. Após a consulta, era solicitado aos pacientes que 

respondessem a questionário de pesquisa de ansiedade e os dados foram analisados. 

Os resultados encontrados mostraram que houve diminuição dos níveis de ansiedade 

apresentados pelos pacientes atendidos pelos dois grupos, não havendo diferença 

significativa entre performance do grupo que recebeu workshop consolidado e o grupo 

que não passou por esse treinamento. Os autores concluíram que habilidades médicas 

de comunicação podem influenciar os níveis de ansiedade do paciente na transmissão 

de má notícia44. 

No mesmo ano, Amiel et al.45 publicaram estudo qualitativo, com o objetivo de 

avaliar se uma intervenção educativa melhora de maneira eficaz a habilidade médica 

de transmissão da má notícia45. Foram incluídos 34 médicos clínicos gerais, que foram 

divididos em dois grupos. Um dos grupos recebeu treinamento em comunicação que 

incluiu, além de aula teórica, discussão em pequenos grupos e encontro com pacientes 

simulados com feedback posterior do atendimento, o outro grupo foi submetido apenas 

à discussão em grupo. Após intervenção, ambos os grupos forma analisados por meio 

de exame clínico estruturado objetivo com intuito de avaliar a capacidade do 

profissional em se transmitir a má notícia. Os autores demonstraram que houve 

aumento dos scores de capacidade em comunicação dos profissionais que receberam 

treinamento em comparação com os demais. Os autores concluíram que, comparando 

os grupos de estudo e controle, a realização de treinamento com foco nas habilidades 

específicas para transmitir más notícias é significativamente superior a uma 

experiência mais difusa de discutir questões de comunicação e experiências pessoais45. 

Ainda em 2006, Alexander et al.46 propuseram avaliar se curso de curta duração 

em transmissão de más notícias é capaz de melhorar as habilidades de comunicação 

de médicos residentes46. Os autores incluíram 56 médicos residentes que foram 

divididos em dois grupos e foram submetidos à consulta simulada. Após primeira 

etapa, foi realizado treinamento em apenas um dos grupos. O treinamento consistiu em 
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aula teórica, discussão em pequenos grupos sobre habilidades de comunicação, além 

da prática de habilidades específicas por meio de dramatização (Role Play.). Após a 

intervenção, os participantes do treinamento foram submetidos à nova consulta 

simulada. Todos os atendimentos foram gravados, e os participantes foram avaliados 

por meio de questionários desenvolvidos de avaliação que incorporaram conteúdos 

específicos e interação de habilidades de comunicação do médico, seguindo os passos 

do protocolo SPIKES, antes e após cada consulta simulada. Os autores identificaram 

uma melhora geral na entrega de más notícias pelos residentes, bem como, melhorias 

específicas na maneira como os médicos transmitiram más notícias e responderam às 

sugestões emocionais dos pacientes46. 

No ano seguinte, Sanchez-Reilly et al.47 propuseram estudo para avaliar o 

impacto de um curso eletivo de cuidados paliativos geriátricos sobre as atitudes, os 

conhecimentos e os comportamentos dos estudantes de Medicina em relação à 

comunicação com pacientes terminais47. Os autores incluíram 25 estudantes que 

receberam treinamento em cuidados paliativos em Geriatria. O treinamento foi 

composto de aula teórica sobre cuidados paliativos em Geriatria, incluída a 

importância de atendimento multidisciplinar, funcionamento de Hospices, manejo e 

controle da dor no idoso, além de introdução de como transmitir más notícias, 

utilizando-se dos passos do protocolo SPIKES, seguido de discussões sobre o assunto. 

Ainda fez parte do treinamento prática de comunicação em situação simulada. No final 

do treinamento, os estudantes fizeram uma reflexão pessoal e emocional sobre a 

experiência vivida. Os momentos (início e fim do programa) foram analisados por 

meio de comparação entre questionários cujo objetivo era avaliar suas atitudes quanto 

à disposição geral para se comunicar, apreensão de comunicação em relação aos 

pacientes terminais, conforto na comunicação, confiança nas habilidades de 

comunicação e conhecimentos gerais em cuidados paliativos geriátricos. Os autores 

descreveram que os participantes referiram aumento de conhecimento sobre o tema, 

além de maior conforto e habilidade de comunicação, mas os comportamentos 

autorrelatados ilustraram que lhes falta a capacidade de aplicar os conceitos de 

comunicação abordados no currículo na prática clínica, não apresentando diferença 

significativa entre os momentos. Os autores sugeriram que a avaliação do 

comportamento, seja por meio da performance, seja da narrativa autorreflexiva, façam 
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parte das estratégias de treinamento em habilidades de comunicação, pois o ato de 

realizar ou refletir sobre comportamentos comunicativos ajuda na avaliação e serve 

como uma ferramenta educacional eficaz47. 

Baer et al.13, em 2008, promoveram projeto para ensinar estudantes a 

comunicação de diagnósticos utilizando-se de pacientes voluntários com o diagnóstico 

de câncer. O projeto envolveu 553 estudantes, em um período de 3 anos. Foi desenhado 

em 1999 e contou com a associação de apresentação teórica sobre o significado de más 

notícias e apresentação do protocolo SPIKES seguida de exercício de role play. Após 

a realização de treinamento descrito, os participantes eram submetidos a atendimento 

simulado com o paciente voluntário. Ao término da consulta fictícia, os participantes 

recebiam um feedback sobre seu atendimento, fornecido pelo paciente voluntário. 

Após todos os estudantes completarem o processo, os envolvidos (alunos e 

voluntários) se reuniram para discussão, e cada voluntário relatou sua experiência real 

de ser informado sobre o diagnóstico de câncer e sua reação subsequente. Os alunos 

tiveram a oportunidade de questionar os voluntários sobre suas experiências. Os dados 

disponíveis para análise foram coletados de formulários de feedback preenchidos pelos 

voluntários durante o atendimento, com avaliação da comunicação do aluno e 

habilidades interpessoais, refletindo diretamente a técnica de comunicação do 

protocolo SPIKES. Além disso, os participantes preencheram questionários pré e pós-

teste para avaliar ganhos na confiança do aluno na comunicação com os pacientes. Os 

autores tiveram como resultado um alto grau de satisfação e aumento significativo do 

nível de confiança expresso pelos participantes, e concluíram que a participação de 

sobreviventes do câncer forneceram uma perspectiva única frente ao recebimento da 

má notícia, sendo capazes de fornecerem um feedback importante para os alunos 

aprenderem essa habilidade13.  

Em 2010, Liénard et al.48 publicaram novo estudo cujo objetivo foi avaliar a 

eficácia de programa de treinamento projetado para ensinar os residentes as 

habilidades de comunicação de más notícias48. Participaram do estudo 113 residentes 

que foram divididos de forma randomizada. Após a divisão, um dos grupos recebeu 

treinamento específico em comunicação de más notícias, que incluiu treinamento de 

habilidade em comunicação, e consistiu em atendimento à consulta simulada com 

feedback posterior imediato a esta. As habilidades de comunicação dos residentes 
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foram avaliadas em uma consulta simulada do paciente. Os autores descreveram que 

os residentes treinados utilizaram-se de falas mais claras e diretas, com mais empatia 

e transmitiram menos informações após o treinamento. Ainda no grupo dos 

profissionais treinados, foi observado menor utilização de termos técnicos e maior 

tempo gasto na fase de “pré-entrega” da notícia. Os autores concluíram que 

treinamentos eficazes são capazes de melhorar as habilidades de comunicação dos 

residentes48. 

No mesmo ano, Szmuilowicz et al.49, publicaram estudo qualitativo 

randomizado, propondo modelo de treinamento, incluindo aula teórica sobre 

atendimento em final de vida, comunicação de más notícias e objetivos de cuidado49. 

Também faziam parte do treinamento discussão sobre habilidades de comunicação, 

com enfoque à atenção ao acolhimento de emoções. Este grupo ainda foi submetido à 

prática de dramatização  com pacientes padronizados e tiveram a oportunidade de 

receber feedback desse atendimento. Todos os participantes foram submetidos à 

consulta simulada em dois momentos e também preencheram questionários antes e 

depois de cada avaliação de habilidade. O questionário continha perguntas que 

indagaram sobre experiências em atendimento de final de vida, ensino formal em 

cuidados paliativos e exploraram a confiança autorreferida para executar determinadas 

tarefas de comunicação. A avaliação das consultas simuladas foi realizada por dois 

avaliadores experientes, que analisaram três pontos: a comunicação da má notícia, 

objetivos de cuidado e seguimento, acolhimento a emoções expressas pelo paciente. 

Não houve melhora significativa entre grupo treinado e não treinado em comparação 

ao momento pós-intervenção, apesar de ter ocorrido um aumento dos scores para a 

comunicação de más notícias e discussão do seguimento. Em relação a responder as 

emoções do paciente, o grupo treinado obteve maiores scores do que o grupo não 

treinado. Os autores concluíram que treinamentos específicos podem melhorar os 

elementos do desempenho em conversas específicas de fim de vida, incluída a 

capacidade de responder às emoções49. 

Ainda em 2010, Daetwyler et al.50 propuseram modelo de treinamento do tipo 

e-learning, em que construíram módulos de conteúdo transmitido via Internet, 

facilitando o acesso ao aprendizado50. O conteúdo dos módulos incluiu teorias sobre 

comunicação de más notícias e habilidades essenciais a esta. Foram incluídos 52 
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estudantes que foram divididos em 3 grupos. Um grupo foi orientado a ler o módulo 

sobre comunicação de más notícias e habilidades de comunicação do site, e responder 

questionário de avaliação após concluírem o módulo. Ao segundo grupo foi solicitado 

que, além da leitura do módulo online e do preenchimento do questionário, 

participassem de exercício em que comunicasse a um paciente simulado o diagnóstico 

de câncer de ovário de mau prognóstico. O terceiro grupo não sofreu nenhum tipo de 

intervenção. Após o exercício, os participantes o grupo que realizaram o exercício de 

atendimento simulado receberam um feedback do paciente fictício. Concluídas essas 

etapas, foi solicitado que todos os participantes completassem um exercício online em 

que informassem ao paciente simulado uma doença fatal. Ao término da consulta 

simulada, os participantes receberam feedback construtivo do paciente fictício. Após 

este exercício, foi solicitado que todos preenchessem questionário avaliando esta 

última ação. Os dados analisados surgiram das avaliações das consultas simuladas. Os 

resultados não demonstraram diferença estatística entre os grupos que sofreram 

intervenção, no entanto, houve diferença dos scores de conteúdo analisados durante as 

consultas simuladas, com aumento dos valores para o grupo de intervenção 

combinada. Os autores concluíram que este método de ensino foi bem recebido e 

valorizado pelos participantes, que relataram melhora do conhecimento, da 

compreensão e do conforto na transmissão de más notícias. Além disso, descreveram 

uma tendência positiva de que adicionar componente prático aos módulos online 

melhora a capacidade dos residentes de empregar habilidades de comunicação de más 

notícias50. 

Em 2013, Merckaert et al.51 publicaram estudo envolvendo 95 médicos 

residentes, cujo objetivo era  avaliar a eficácia dos programas de treinamento 

destinados à comunicação de más notícias51. Em primeira instância, os autores 

simularam um atendimento para dois grupos randomizados, seguido de treinamento 

para apenas um grupo, que incluiu 30 horas de treinamento de habilidades de 

comunicação e 10h de treinamento em gerenciamento de estresse. Após o treinamento, 

os dois grupos foram novamente expostos a cenário simulado. Os atendimentos foram 

gravados e, depois, avaliados. Percebeu-se que houve um melhor cuidado em relação 

ao preparo anterior à comunicação da notícia, além de uma inclusão maior do 

acompanhante ao atendimento e maior uso de habilidades específicas de comunicação, 
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tornando o atendimento mais centrado no paciente e em seu acompanhante. Os autores 

concluíram que, apesar de encontrarem dados valiosos com aumento das habilidades 

de comunicação expostas pelos participantes, há necessidade de aplicação do 

treinamento na prática clínica, com intuito de avaliar a transferência de habilidades 

aprendidas51. 

Buscando avaliar os efeitos do treinamento sobre os profissionais treinados, 

Meunier et al.30, em 2013, conduziram estudo com objetivo de avaliar a excitação 

fisiológica dos profissionais durante uma tarefa de comunicação30. A hipótese dos 

autores é de que residentes treinados apresentariam uma excitação fisiológica elevada, 

pela ativação cognitiva e emocional sustentada, assim envolvendo-se mais na tarefa e 

sentindo-se mais capazes de cumpri-la. O estudo envolveu 98 residentes, divididos 

aleatoriamente em dois grupos. Os envolvidos foram submetidos à tarefa simulada em 

dois momentos. No intervalo das duas etapas, foi realizado treinamento para apenas 

um dos grupos. O treinamento incluiu a prática do role play e a participação em sessões 

de feedback regulares conduzidas pelos coordenadores do estudo. Durante a tarefa 

simulada, os participantes eram monitorizados quanto aos sinais vitais e realizada 

coleta de coleta de cortisol salivar. Os resultados mostraram que os residentes 

submetidos ao treinamento apresentaram aumento dos níveis pressóricos, frequência 

cardíaca e cortisol salivar, confirmando a hipótese formulada pelos autores30. 

Em 2016, Gorniewicz et al.52 reuniram grupo de 66 estudantes e residentes de 

Medicina com objetivo de testar, em estudo qualitativo e randomizado, a eficácia de 

módulo de treinamento em más notícias com foco nas habilidades de comunicação, 

centrado nos participantes52. Para tanto, realizaram-se entrevistas anteriores à 

intervenção com objetivo de identificar as barreiras de comunicação existentes e, 

assim, fazer a intervenção baseada em suas dificuldades. Os participantes foram, então, 

divididos em dois grupos e avaliados por meio de exame clínico objetivo estruturado. 

Um dos grupos foi submetido a orientações sobre as barreiras e temas encontrados na 

entrevista prévia, além disso, participaram de módulo específico de comunicação de 

más notícias com orientações seguindo recomendações de literatura nesta prática com 

exemplificação de experiências trazidas por pacientes. Em seguida, os dois grupos 

foram submetidos à nova avaliação estruturada, sendo os dados comparados. Os 

autores relataram aumento dos scores de avaliação no grupo que sofreu intervenção 
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em comparação ao grupo-controle, apresentando melhora significativa nas medidas de 

transmissão de más notícias, atenção às respostas após a transmissão e o acolhimento 

às emoções.  Os autores concluíram que a implementação de módulo de treinamento 

em comunicação de más notícias é um método eficaz para melhora das habilidades de 

comunicação entre estudantes e residentes52. 

 

 

3.5 Treinamentos em comunicação de más notícias em Perinatologia 

 

Exposto os dados, é consenso na literatura que a transmissão de más notícias 

requer habilidades específicas de comunicação, e que é essencial melhorar a 

capacidade de se transmitir más notícias por meio de treinamentos específicos e da 

aplicação prática dessas habilidades21-23,30,40-42. Dessa maneira, nos últimos anos, a 

criação de modelos de treinamento em Perinatologia vem ganhando espaço no cenário 

acadêmico à semelhança dos setores de Oncologia e Geriatria.  

Em 2014, Tobler et al.53 realizaram estudo com objetivo de avaliar a eficácia de 

treinamento simulado no relato de más notícias em residentes de Pediatria. Para tanto, 

os autores realizaram treinamento composto por treinamento teórico associado à 

situação simulada e posterior debriefing, incluindo 33 médicos residentes do setor. Os 

participantes foram organizados em pequenos grupos para participação em 

atendimento simulado em comunicação de más notícias. Cada indivíduo foi 

randomizado quanto a qual dos casos encenados iriam participar. Em seguida, os 

participantes foram submetidos a workshop composto de aulas teóricas e discussão de 

casos em que a comunicação de más notícias foi dada de maneira adequada e 

inadequadamente. Em uma terceira fase do treinamento, os participantes foram 

organizados novamente em pequenos grupos para participação em atendimento 

simulado. A cada atendimento simulado, os participantes do grupo realizavam um 

debriefing sobre o atendimento. Todos os atendimentos simulados foram avaliados por 

dois médicos especialistas e por pais de crianças que haviam passado por alguma 

situação de comunicação de más notícias. As avaliações realizadas pelos profissionais 

experientes, pelos pais e pela autoavaliação dos participantes foram comparadas antes 

e após a realização do treinamento proposto. Ao final do treinamento, os autores 
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concluíram que houve melhora na autopercepção da capacidade de transmissão de más 

notícias e aumento das habilidades em comunicação dos participantes na avaliação 

realizada pelos médicos especialistas e pelos pais53. 

Marko et al.31, em 2015, por meio de estudo envolvendo 77 estudantes de 

Medicina que passavam no setor de Ginecologia e Obstetrícia, observaram que a 

implementação do currículo estruturado em comunicação de más notícias envolvendo 

componente teórico e prático (dramatização) é capaz de melhorar o desempenho do 

aconselhamento diante de más notícias, com aumento dos níveis de confiança e 

empatia entre os participantes, tanto em sua autoavaliação quanto na percepção dos 

observadores e dos pacientes simulados utilizados na técnica de dramatização31. 

Em 2016, Karkowsky et al.24 publicaram estudo sobre comunicação de más 

notícias em Obstetrícia, com a proposta de avaliar treinamento simulado e associado à 

realização de debrifing em comparação à aula em habilidades de ensino para 

comunicação de más notícias nesta área24. Para tanto, incluíram 35 médicos de grande 

centro acadêmico. Inicialmente, todos os sujeitos da pesquisa foram submetidos a um 

treinamento simulado de comunicação de más notícias em obstetrícia. Imediatamente, 

após a simulação inicial, os participantes foram avaliados por três observadores: eles 

mesmos, um observador da faculdade e um paciente padronizado, previamente 

instruído, sendo os dados iniciais do treinamento fornecidos nesta situação. Os 

indivíduos então foram randomizados. Um grupo foi submetido a uma palestra padrão 

sobre comunicação de más notícias e outro grupo passou por uma sessão de debrifing 

individual. Nas duas situações, a abordagem foi adaptada do protocolo SPIKES. Após 

2 a 12 semanas, os indivíduos foram submetidos à simulação idêntica com avaliação 

de si próprio, um observador e o paciente padronizado. Seis meses depois, os sujeitos 

foram contatados para acompanhamento de dados pós-intervenção, com objetivo de 

avaliar a retenção de habilidades dos currículos combinados. Para cada avaliação, cada 

avaliador preencheu um formulário de avaliação, sendo esses formulários adaptados 

dos exames clínicos objetivos estruturados. As comparações demonstraram que houve 

aumento dos valores do score de autoavaliação do grupo que sofreu a intervenção, 

ainda existiu incremento das habilidades verbais e não verbais nesse grupo. O mesmo 

aconteceu com seguimento ao longo prazo, demonstrando melhora contínua nas 

habilidades no grupo treinado. Os autores concluíram que uma equipe de centro 
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universitário se beneficia de grade de ensino em técnicas de comunicação de más 

notícias. Ressaltaram que os programas devem considerar o ensino das habilidades à 

equipe em questão, e a escolha dos métodos de treinamento deve depender dos 

recursos disponíveis24. 

Mais recentemente, em 2017, também no âmbito da Perinatologia, Setubal et 

al.42 publicaram artigo relacionado à pesquisa qualitativa que reuniu 58 residentes, 

com objetivo de analisar as percepções dos médicos residentes sobre programa de 

treinamento de comunicação de más notícias baseado na revisão de vídeos e no 

protocolo SPIKES de comunicação de más notícias42. Os envolvidos foram divididos 

em dois grupos. Em primeiro momento, todos foram submetidos à consulta simulada 

de comunicação de más notícias. Após a simulação, um dos grupos recebeu 

treinamento específico em más notícias baseado no protocolo de comunicação 

mencionado. Após o treinamento, os dois grupos realizaram novamente a simulação. 

Ao final do projeto, os voluntários avaliaram o treinamento com um alto valor 

educacional, com um alto percentual de participantes relatando melhora em sua 

sensação de conhecimento, capacidade e compreensão na comunicação de más 

notícias42. 

Os mesmos autores, em 2018, ainda no âmbito perinatal, publicaram novo artigo 

com objetivo de avaliar se a realização de treinamento estruturado para comunicar más 

notícias ampliaria suas habilidades de comunicação, utilizando-se os moldes de 

intervenção do projeto descrito no ano anterior54. A cada simulação, um checklist sobre 

a comunicação era preenchido pelo paciente fictício, por meio do qual eram avaliadas 

as habilidades de comunicação dos participantes. Os envolvidos avaliaram a atividade 

de simulação realizada com feedback dado e posterior análise das gravações realizadas 

durante o exercício, possibilitando a reflexão de suas ações. Tanto o grupo-controle 

quanto o grupo treinado aumentaram suas pontuações do checklist, demonstrando que 

o treinamento aos moldes do protocolo SPIKES não obteve melhora significativa nas 

habilidades dos profissionais na comparação entre grupos, no entanto, as atividades de 

simulação com o feedback do atendimento foram altamente valorizadas pelos 

envolvidos. Os autores concluíram que avaliações longitudinais, em longo prazo, 

envolvendo amostras maiores, poderão ajudar a estabelecer quais intervenções 
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educacionais são mais eficazes no processo de aprendizagem e desenvolvimento de 

habilidades de comunicação de más notícias54. 

O Quadro 1 resume os estudos que descrevem modelos de intervenção em 

propostas de treinamento de comunicação de más notícias, e estão dispostos no Anexo 

A. 

Assim, é consenso entre os autores das diferentes áreas de atuação que o 

desenvolvimento de práticas de ensino são capazes de melhor o desempenho do 

médico na assistência ao paciente durante a transmissão de más notícias, além de 

reduzir as taxas de estresse e burnout desenvolvidas por esses profissionais30. 

 

 

3.6 Treinamento institucional 

 

A maior parte dos estudos relacionados ao desenvolvimento de intervenção na 

prática clínica utilizou-se de modelos de avaliação individual, promovendo análise 

pessoal da melhora nas habilidades de comunicação frente à proposta de treinamento. 

No entanto, o trabalho em instituições pode promover mudanças para além do nível 

individual. Com intuito de abranger o maior número de profissionais do setor e 

promover a propagação das técnicas de comunicação de más notícias, pode-se utilizar 

o conceito de aprendizagem organizacional advinda das áreas administrativas para 

entender a forma como o conhecimento se propaga promovendo mudanças na cultura 

institucional.  

Segundo Casteneda e Rios55, o valor da proposta de aprendizagem institucional 

está na integração de três níveis de aprendizado: aprendizado individual, em grupo e 

organizacional. E em dois caminhos de aprendizagem: do indivíduo à organização e 

da organização ao indivíduo. A aprendizagem individual em si não garante a 

aprendizagem organizacional, é necessário um processo de transferência de 

conhecimento entre as pessoas, com o objetivo de institucionalização do 

conhecimento.  

Bandura (1997), citado por Casteneda e Rios55, afirma que as organizações são 

modificadas pelo comportamento das pessoas. O impacto dos fatores socioestruturais 

no desempenho organizacional é mediado pela aprendizagem individual. Assim, 
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aprendizagem organizacional ocorre por meio de processos psicossociais interativos, 

não apenas no contexto de atributos organizacionais que operam independentemente 

do comportamento humano. A aprendizagem organizacional é um esforço 

colaborativo em que os indivíduos criam novas ideias, compartilhando seus 

conhecimentos por meio da interação com os outros55. 

Além disso, as pessoas não apenas aprendem com seu próprio comportamento, 

mas também aprendem por meio da modelagem, observando o comportamento de 

outras pessoas e com consequências de suas próprias ações. Por meio da modelagem, 

os indivíduos podem aprender as regras de comportamento apenas observando55. 

Dessa forma, mediante uma cultura institucional já estabelecida em 

comunicação de más notícias, definida por normas e valores da instituição, o 

conhecimento será promovido por meio de treinamentos que possibilitem o 

compartilhamento de informações, sugestões e experiências, e que serão colocados em 

prática, dando sentido a essa ação, possibilitando, assim, que outros indivíduos, que, 

porventura não tenham passado pelo treinamento de fato, tenham contato com a 

técnica de comunicação de más notícias. Dessa maneira, seguindo os preceitos criados 

por meio da Teoria da Espiral do Conhecimento proposta por Nonaka e Takeuchi em 

199756, o conhecimento adquirido e institucionalizado será capaz de transcender os 

diferentes setores da clínica56,57. Em relação ao compartilhamento do conhecimento 

organizacional, Nonaka e Takeuchi56 afirmam que: 

 

“(...) a criação do conhecimento organizacional é um 
processo em espiral, que começa no nível individual e vai 
subindo, ampliando comunidades de interação que cruzam 
fronteiras entre seções, departamentos, divisões e 
organizações”. 

 

Neste contexto, as organizações e o ambiente no qual estão inseridas serão 

impactados por um processo cíclico de eventos que possibilitam a aquisição, a 

conversão, a disseminação e a criação de conhecimento novo57.  

Sendo assim, transportando essa teoria ao ambiente hospitalar, prevemos que o 

desenvolvimento de treinamento institucional em comunicação de más notícias em 

serviço terciário pode mostrar-se ser uma ferramenta útil na assistência ao paciente e 

na ampliação da habilidade médica nesta tarefa árdua que é comunicar notícias ruins. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1  Contexto do estudo 

 

A Divisão de Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC- FMUSP) é responsável por dois mil e duzentos 

atendimentos de pré-natal por mês na cidade de São Paulo. Desses atendimentos, 90% 

enquadram-se em situação de alto risco materno-fetal, ou seja, encontra-se em 

condição de agravo à saúde com aumento importante da morbimortalidade materna e 

perinatal. 

Dessa forma, avaliar a percepção dos profissionais na comunicação de más 

notícias de forma global nessa instituição, cuja característica marcante é o atendimento 

de casos complexos, pode permitir compreensão dos desafios aos quais médicos de 

centros terciários estão expostos cotidianamente, possibilitando a criação e 

implementação de modelos expansíveis a outros centros de característica semelhante. 

 

 

4.2 Desenho do estudo 

 

Trata-se de estudo prospectivo com abordagem quantitativa, realizado no 

Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa (Anexo B).  

Os dados foram coletados de pesquisa institucional anônima realizada antes do 

início do treinamento teórico (Etapa 1) e três meses após treinamento prático (Etapa 

2) em comunicação de más notícias com toda a equipe da clínica obstétrica. 

Abaixo, são descritos o questionário utilizado e o treinamento realizado. Todos 

os questionários disponíveis preenchidos por médicos foram utilizados neste estudo. 
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4.2.1 Questionário de percepção em comunicação de más notícias em obstetrícia 

(QPCMNO) 

 

Para a coleta de dados, foi desenvolvido questionário para análise de percepção 

em comunicação de más-notícias em obstetrícia (QPCMNO - Anexo C). Esse foi 

formulado pelos pesquisadores, baseado em revisão de literatura sobre o tema, e teve 

por objetivo identificar a percepção de conceito de más-notícias e as principais atitudes 

dos profissionais durante a comunicação.  

O questionário inicial buscou englobar ações corriqueiras dos profissionais de 

saúde frente à comunicação das más notícias levando em consideração dados da 

literatura sobre a experiência profissional e da paciente na transmissão e na recepção 

de uma má notícia, e envolveram ainda as etapas utilizadas no protocolo SPIKES.  

Este primeiro questionário compreendeu 13 perguntas denominadas de 

sociodemográficas, 2 dissertativas e 24 afirmações utilizando a Escala de Likert. 

As 24 afirmações que utilizaram a Escala de Likert foram formuladas utilizando 

o protocolo de transmissão de más notícias, previamente estabelecido por Buckman12 

em 1992 e revisado por Baile et al.3 em 2000, como alicerce. O contexto foi adequado 

ao setor de obstetrícia e medicina fetal, englobando os passos sugeridos pelo protocolo 

SPIKES. Além disso, estas 24 questões investigaram o impacto em transmitir más 

notícias e realização de cuidados paliativos perinatais3,12. Para cada afirmação, foi 

utilizada a Escala de Gradação de Likert  de cinco pontos, variando de discordância 

total (1) até concordância total (5). A Escala de Likert prevê respostas gradativas em 

relação à concordância com cada afirmativa, cujo objetivo é avaliar atitudes, 

percepções, sentimentos e/ou interesses frente a determinado tema61. 

As questões dissertativas avaliaram a percepção dos profissionais sobre 

definição de más notícias e o conhecimento prévio de algum protocolo de 

comunicação. 

Em seguida à elaboração desta primeira versão do questionário, foi realizada 

reunião multidisciplinar para análise das questões com 07 profissionais de diferentes 

áreas (Obstetrícia, Enfermagem, Assistência Social e Psicologia), com o intuito de 

clarificar as questões e modificar aquelas cujo sentido pudesse não ser claro. Nenhuma 

questão foi retirada da primeira versão do questionário, sendo apenas reformuladas as 
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frases que demostraram incompreensibilidade para algum dos membros da equipe 

multidisciplinar. O questionário final, aplicado nesta pesquisa, encontra-se descrito no 

Anexo C. 

O Quadro 2 demonstra a relação entre as questões do questionário agrupadas 

segundo os passos preconizados no protocolo SPIKES. 

 

Quadro 1 - Relação entre afirmações do QPCMNO  e etapas do protocolo SPIKES 
- “Setting up”  - Preparação do profissional e do ambiente em que irá transmitir a notícia: 

A1-“ Se estou fazendo o exame, acendo as luzes para comunicar a má notícia”.   
A2- “Peço para a gestante se sentar” 
A3- “Peço para gestante se vestir” 
A4- “Levo a gestante para outra sala”  
A5- “Considero ser importante a privacidade do ambiente em que se dá a má notícia”  
A6- “Se a gestante estiver realizando algum exame sem acompanhante solicito que este esteja presente 
ao comunicar a má notícia” 
A7- “Quando comunico uma má notícia, penso antes como irei falar” 
- “Perception” -  Verificar até que ponto o paciente tem consciência de seu estado: 
A12 “Antes de comunicar a notícia, pergunto ao paciente o que ele já sabe sobre o exame” 

- “Invitation” - Entender quanto o paciente deseja saber sobre sua doença: 
A13 “Tenho habilidade em dar espaço para gestante falar” 
A14”Procuro saber o quanto de informações o paciente quer antes de conversar sobre a notícia”  
- “Knowledge” -  Sobre transmissão da informação propriamente dita; e avaliação do impacto em 
se transmitir uma má  notícia: 
A8-“Sinto-me confortável ao comunicar a má notícia” 
A9-“ Sinto-me calmo ao comunicar a má notícia” 
A10-“ Sinto-me preparado para comunicar a má notícia.” 
A11-“ Tenho habilidade para transmitir a má notícia” 
A15 –“ Tenho habilidade em discutir sobre o diagnóstico”  
A16-“ Tenho habilidade em falar sobre o prognóstico.”  
- “Emotions”  - Responder à reação demonstrada pelo paciente: 
A19-“ Sinto-me seguro para responder perguntas difíceis formuladas por pacientes durante a 
revelação da má notícia”  
- “Strategy and Summary” - Revelação de plano terapêutico e realização de cuidados paliativos 
perinatais:  
A17- “Tenho habilidade em falar sobre o fim da gravidez ou início de tratamento paliativo” 
A18- “Tenho habilidade em discutir questões relativas ao fim da vida”. 
**O treinamento e conhecimento de um protocolo em comunicação de más notícias também foram 
investigados por meio de questões, assim como a sua necessidade e importância na prática clínica.  

A 20 “Tive treinamento ou ensinamento específico para comunicação de má notícia”.  
A21 “Considero importante a utilização de uma estratégia ou protocolo para comunicar uma má 
notícia”  
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4.2.2 Treinamento em comunicação de más notícias 

 

O modelo de treinamento proposto neste estudo consistiu em duas etapas: 

treinamento teórico e treinamento prático utilizando simulação. 

 

 

4.2.2.1 Treinamento teórico 

 

O treinamento teórico consistiu em aula expositiva, oferecida em dois momentos 

distintos, com intervalo de um mês entre eles, com intuito de abordar o maior número 

de médicos atuantes no setor de Obstetrícia e Medicina Fetal.  

A aula expositiva foi realizada em dias pré-estabelecidos e divulgados para os 

profissionais atuantes no setor. Teve duração média de 50 minutos e apresentou como 

conteúdo breve definição e exemplos de más notícias, além da apresentação de 

protocolo de comunicação baseado no protocolo SPIKES3,4,11,12,14,15. 

Essa aula teórica trouxe a definição de má notícia sendo “Qualquer notícia que 

altere drasticamente e negativamente a visão do paciente sobre seu futuro”12. Ainda, 

expôs dados relevantes em relação à importância da comunicação de más notícias no 

cenário da Perinatologia, como sentimentos e sensações experimentadas pela paciente 

e seus familiares frente ao recebimento da má notícia; preferências dos pacientes ao 

receber a má notícia; adesão ao tratamento relacionada à maneira como a má notícia é 

transmitida, além de sentimentos e sensações experimentados pelo profissional que dá 

a notícia9,10,26. Em seguida, houve exposição de protocolo de comunicação baseada na 

literatura precedente e na realidade do serviço11,14,17. Os passos apresentados seguiram 

as etapas dispostas de forma resumida no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Passos de protocolo de comunicação adaptado apresentado em aula 
expositiva 

1- “Setting” 
Preparo do ambiente em que se dará a notícia.  

2- “Perception”  
Verificar a percepção do paciente frente ao o que está se passando.    

3- “Invitation” 
Convidar o paciente a conversa sobre a má notícia, introduzindo o tema que será abordado em 
relação a não expectativa.  

4- “Knowledge”  
Transmissão da notícia propriamente dita e do conhecimento clínico em relação a ela. Informações 
dadas de maneira clara e fracionada atendendo a demanda dos envolvidos. 

5- “Emotions”  
Dar tempo e espaço para acolher, nomear e responder as reações emocionais do paciente. 

6-  “Strategy and Summary”  
Oferecer um sumário das próximas etapas e possibilidades de caminhos a serem seguidos.  

 

 

4.2.2.2 Treinamento prático com modelo de simulação 

 

Após dois meses da realização da primeira aula expositiva, foi iniciado o 

processo de treinamento prático. 

Para a realização do treinamento prático, os profissionais organizaram-se em 

pequenos grupos, de, no máximo, 12 pessoas por turno, de forma a permitir que o 

treinamento fosse realizado em ambiente protegido e que os participantes se sentissem 

seguros para a realização dessa tarefa. Foram realizados 10 turnos de treinamento 

prático com duração média de 90 minutos cada. Todas as seções de treinamento prático 

foram conduzidas por um de dois moderadores (LSB ou FFO). 

Para o treinamento prático, foi realizada a técnica de treinamento simulado, cujo 

objetivo principal é colocar os participantes em contato com situações similares ao seu 

cotidiano, tendo papel fundamental no aprendizado e comprovada eficácia descrita em 

literatura13,30,40-43,51,54,58,60,61 . O treinamento em simulação permite possibilidade de 

transição direta da teoria para a prática, sem prejuízo ao paciente real e colocando o 

participante em cenário confortável para sua entrega total ao papel60. 

Assim, o treinamento prático compreendeu a representação de um caso clínico, 

simulando atendimento. Segundo dados da literatura, a dramatização tanto pode ser 

realizada mediante o desempenho de papéis (role play) entre colegas como pela 
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utilização de pacientes simulados ou padronizados61. Nesse estudo, para o treinamento 

simulado, foi proposto que os participantes encenassem papéis criados pelos autores 

com objetivo de experimentar a vivência da realidade no contexto da transmissão de 

más notícias(64). Foram desenvolvidos três papéis para cada situação, baseados em 

casos reais. Os casos e papéis encenados estão dispostos no Anexo D. 

A cada encenação, os participantes eram encorajados a descrever a sensação que 

tiverem em comunicar a má notícia, caso tivessem encenado o papel do médico, ou 

como se sentiram ao receber a má notícia, caso tivessem encenado o papel do paciente 

ou acompanhante. Os participantes ainda eram estimulados a dar um feedback ao 

atendimento: tanto os que participaram da encenação quanto os que apenas     

assistiram, conforme previsto em literatura para adequação de método de 

treinamento13,30,40-43,51,54,58,60,61. 

 

 
4.2.3 Questionário de feedback do treinamento prático 

 

Ao término deste treinamento, os participantes foram convidados a falar sobre 

suas experiências em comunicação de más notícias e sobre o processo de treinamento 

proposto por meio de formulário de feedback anônimo. O questionário de feedback do 

treinamento prático solicitava que o participante desse uma nota de zero (0)  a dez (10) 

para as seguintes questões: tempo gasto na vida profissional com comunicação de más 

notícias, dificuldade em transmitir más notícias, tempo de formação em comunicação 

de más notícias, habilidade em comunicar a má notícia antes e depois da realização do 

treinamento, e utilidade deste. O formulário desenvolvido pelos autores para este fim 

está apresentado no Anexo E. 

 

 

4.3 Processo de treinamento e aplicação dos questionários 

 

O processo do treinamento e de aplicação dos questionários foram divididos em 

cinco momentos distintos: 
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1- Aplicação inicial do questionário QPCMNO- E1; 

2- Treinamento teórico; 

3- Treinamento prático com modelo de simulação; 

4- Aplicação do questionário de feedback do treinamento prático; 

5- Aplicação final do questionário QPCMNO- E2. 

 

O fluxograma demonstrando os passos dados pelo treinamento proposto e os 

momentos de aplicação dos questionários são mostrados na Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Fluxograma - etapas  do treinamento de comunicação de más notícias e 
aplicação do questionário institucional 
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4.4 Análise estatística 

 

Foi formulado banco de dados com todas as variáveis do questionário utilizando-

se o programa IBM SPSS, versão 20.0. Para análise estatística, foi realizada análise 

não paramétrica das amostras para avaliação da diferença na percepção dos 

profissionais nos dois momentos.  

As variáveis quantitativas foram apresentadas como média, desvio padrão, 

mediana, mínimo e máximo. As variáveis qualitativas foram apresentadas como 

frequências absolutas e relativas (%).  

Para avaliação das etapas do protocolo SPIKES, as afirmações foram agrupadas 

de acordo com os passos propostos por Buckman12 e seguindo a adaptação à obstetrícia 

proposta por Greiner e Conklin14. Foram criadas variáveis contendo a soma dos 

escores obtidos da Escala de Likert para cada afirmação. Dessa maneira, as pontuações 

para cada resposta variaram de 1 para “discordo totalmente” a 5 para “concordo 

totalmente”. A soma dos valores de cada participante gerou um escore para cada etapa. 

Esse escore foi comparado entre as etapas 1 e 2. As variáveis criadas foram: “Setting 

up”, “Perception”, “Invitation”, “Knowledge”, “Emotions”, e “Strategy and 

Summary”. Os escores obtidos da soma total das respostas para cada variável foram 

apresentados de acordo com a distribuição em média (DP) ou mediana, máximo e 

mínimo. 

Para testar a normalidade dos dados quantitativos, foi utilizado o teste de 

Kolmogorov- Smirnov. As variáveis qualitativas foram comparadas utilizando-se o 

teste de Mann Whitney-U para duas amostras independentes. Foram ainda utilizados 

testes de Chi-quadrado ou Teste Exato de Fisher para avaliar a concordância das 

variáveis categóricas. 

 

 

4.4.1 Análise estatística 

 

Não foi realizado cálculo de tamanho amostral, porque a amostra incluiu todos 

os profissionais médicos atuantes no setor de Obstetrícia no período da pesquisa.  
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5  RESULTADOS 

 

 

Cento e onze médicos foram convidados a participar do treinamento. Noventa 

(81,1%) responderam ao questionário inicial (QPCMNO-E1) e participaram do 

treinamento teórico. Os noventa médicos participantes foram distribuídos em onze 

grupos para treinamento prático e todos preencheram o questionário de treinamento 

prático de feedback. Quarenta médicos (36%) responderam ao questionário final 

(QPCMNO-E2). Um fluxograma explicativo da participação dos médicos em cada 

etapa é apresentado na Figura 2 a fim de avaliar possíveis diferenças entre as amostras 

na Etapa 1 e na Etapa 2, os dados demográficos foram comparados nesses dois grupos 

(Tabela 1). Não houve diferença significativa entre as características basais dos 

grupos. 

 

Tabela 1 - Comparação das características demográficas entre os grupos 

 Média± DP / n (%) T-Test /Qui-Quadrado 

Variáveis demográficas Etapa 1 Etapa 2  

Idade (Anos) 33,5±1,2 36,8±2,1 0,187 

Tempo de Graduação 8,9 ±1,2 12,2±2,0 0,157 

Feminino 71 (80) 30 (75) 0,546 

Com filhos 20 (22,5) 28(30) 0,365 

Com Religião 76 (85) 38 (95) 0,145 
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Figura 2 - Fluxograma - participação dos médicos no processo de treinamento 
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5.1  Análise dos questionários de feedback do treinamento prático 

 

A análise do questionário de feedback do Treinamento Prático é descrita na 

Tabela 2. As respostas foram avaliadas seguindo uma nota de 0 a 10.  

 

Tabela 2 - Análise do questionário de feedback do treinamento prático 

 

Como podemos observar, a transmissão de más notícias faz parte do cotidiano 

dos participantes (mediana 8), sendo considerada uma tarefa difícil na prática clínica 

(mediana 8). As respostas também apontaram que os participantes não receberam 

treinamento técnico específico dedicado a esse tipo de comunicação durante a 

Questão Média ± SD Mediana ( Min. - Max.) 

Quanto à comunicação de más notícias 
faz parte de sua rotina? 7,6 ± 2,1 8 (3-10) 

Quanto você sente dificuldade em 
comunicar más notícias? 7,3±2,0 8 (0-10) 

Quanto tempo em sua formação foi 
dedicado à atenção em comunicação de 

más notícias? 
2,1±1,5 2(0-7) 

Quanto pensava estar preparado para 
comunicação de más notícias antes do 

treinamento? 
5,5±2,1* 5 (1-10) 

Quanto você se sente preparado para 
comunicar más notícias após o 

treinamento? 
7,7±1,2* 8(4-10) 

Quanto as situações encenadas no 
treinamento simulam um caso real? 8,9±1,5 8 (3-10) 

Quanto acha que o treinamento foi útil 
para sua formação? 8,9±1,7 10 (1-10) 
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formação médica (mediana 2). Além disso, os participantes valorizaram positivamente 

o modelo de treinamento proposto (mediana 10) e demonstraram uma percepção de 

melhor preparação para dar más notícias após o treinamento (mediana de 5 antes do 

treinamento e 8 após o treinamento para a percepção de sentir-se preparado). A análise 

de medidas repetidas entre a percepção de estar mais bem preparado para comunicar 

más notícias antes e depois do treinamento prático foi estatisticamente significante      

(P < 0,001). 

 

 

5.2  Análise dos questionários de percepção em comunicação de más notícias em 

obstetrícia 

 

As comparações entre as etapas 1 e 2, tanto das 19 afirmações relacionadas à 

forma de comunicar más notícias como das variáveis SPIKES, são descritos nas 

Tabelas 3 e 4, respectivamente.  

Os gráficos comparativos de cada afirmação estão dispostos no Anexo F. 
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Tabela 3 - Efeito do treinamento na distribuição de respostas às afirmações do 
questionário (QPCMNO) 
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Tabela 4 - Efeito do treinamento nas variáveis SPIKES 

Variáveis SPIKES 

Mediana 

(Min. – Max) Valor P 

Etapa 1 Etapa 2 

“Setting up” [Preparação do 
professional e do ambiente em que 

irá transmitir a notícia] 

31 

(11 – 35) 

32,5 

(23- 35) 
0,050 

“Perception” [Verificar até que 
ponto o paciente tem consciência de 

seu estado] 

5 

(2 - 5) 

5 

(2 - 5) 
0,2555 

“Invitation” [Entender quanto o 
paciente deseja saber sobre sua 

doença] 

8 

(3-10) 

8,5 

(4 – 10) 
0,534 

“Knowledge” [Transmissão da 
informação propriamente dita; e 

avaliação do impacto em se 
transmitir a má notícia] 

19 

(7 -30) 

23,5 

(10 – 26) 
< 0,001 

“Emotions” [Responder à reação 
demonstrada pelo paciente] 

3 

(1 – 5) 

4 

(1 – 5) 
0,004 

“Strategy and Summary” [Discussão 
do plano terapêutico e realização de 

cuidados paliativos perinatais] 

8 

(3-8) 

10 

(7-11) 
0,001 

 

As principais afirmações que foram diferentes entre os grupos foram “Se eu 

estou fazendo o exame, eu ligo as luzes para relatar as más notícias” (P = 0,010); 

"Sinto-me à vontade para dar más notícias" (P = 0,013), "Sinto-me preparado para 

dar más notícias" (P<0,001); "Tenho capacidade de dar más notícias" (P <0,001); 

"Tenho capacidade de discutir o prognóstico" (P = 0,012), "Sinto-me seguro para 

responder perguntas difíceis formuladas pelos pacientes durante a revelação de más 

notícias" (P= 0,004); "Eu tenho habilidade em falar sobre o fim da gravidez ou o início 

dos cuidados paliativos”(P= 0,003); “Eu tenho habilidade em discutir questões 

relacionadas ao fim da vida” (P= 0,007). 
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Em relação ao impacto do treinamento nos escores das variáveis SPIKES, 

houve diferença significativa na comparação dos grupos antes e após o treinamento 

para as variáveis "Knowledge" (P <0,001), "Emotions" (P = 0,004) e "Strategy and 

Summary" (P = 0,002). 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

Este estudo demonstra, pela primeira vez, o impacto de um treinamento formal 

e institucional em comunicação de más notícias, na percepção de médicos de um 

serviço terciário de Obstetrícia. 

A análise dos dados confirma a hipótese inicial: que pouco tempo é dedicado ao 

treinamento de comunicação de más notícias durante a formação médica19. O 

treinamento formal em caráter institucional demonstra ser um bom modelo para suprir 

a deficiência nesse preparo e pode ter impacto na recuperação em longo prazo das 

pacientes após eventos estressantes, como a perda de uma criança durante a gravidez 

ou de diagnóstico de uma condição fetal que limita a vida14,25,26. 

Há alguns anos, muitas publicações sobre transmissão de notícias ruins 

analisaram o padrão de comunicação dos profissionais de saúde, as barreiras à 

transmissão de más notícias e seu impacto no paciente, mostrando a falta de 

treinamento formal durante a qualificação profissional e a necessidade de implementá-

lo em outras especialidades, como na Oncologia4,12,62-64. No contexto da Perinatologia, 

ainda são poucos os estudos que avaliam a implementação do treinamento formal 

durante a graduação médica, e nenhum estudo avaliou a formação institucional no 

cuidado obstétrico cotidiano24,31,43,53,54. 

No contexto da assistência perinatal, poucos autores descreveram o processo de 

treinamento em dar más notícias. Em 2014, Tobler et al.53 realizaram um estudo para 

avaliar a eficácia do treinamento simulado no relato de más notícias em residentes 

pediátricos. Para tanto, os autores realizaram treinamento composto por treinamento 

teórico associado à situação simulada e posterior debriefing. Ao final do treinamento, 

os autores puderam concluir que houve melhora na capacidade de transmitir más 

notícias e aumento na avaliação dos participantes por médicos mais experientes53. 

Resultados semelhantes foram encontrados em 2015 por Marko et al.31. Esse autor 

observou que a implementação de currículo estruturado em comunicação de más 

notícias é capaz de melhorar o desempenho no aconselhamento do paciente em face 

da má notícia, com o aumento dos níveis de confiança e empatia entre estes alunos54. 
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Ainda no âmbito da perinatologia, Karkowsky et al.24, em 2016, utilizando 

técnicas combinadas de sustentação teórica, prática simulada e debrifing, envolvendo 

médicos residentes em Ginecologia e Obstetrícia, mostram que há melhora na 

percepção da capacidade para comunicação de más notícias, e na comunicação verbal 

e não verbal dos participantes. Esses autores ainda relatam uma melhora na capacidade 

de comunicação de longo prazo56. Mais recentemente, Setubal et al.54, em 2018, 

demonstraram aumento nos escores de desempenho no processo de comunicação de 

más notícias, sendo o treinamento simulado valorizado pelos participantes54. 

Resultados semelhantes foram observados no presente estudo, em que encontramos 

melhora da sensação de preparo na comunicação de más notícias após o treinamento. 

Dificuldade em lidar com as emoções dos pacientes e seu próprio sentimento de 

impotência em face da impossibilidade de tratamento e, especialmente, a sensação 

experimentada na quebra da expectativa são os principais motivos para a transmissão 

da má notícia ser adiada ou ser transmitida de maneira inadequada3,5,9-11. A 

implementação do treinamento formal fornece uma ferramenta para que os 

participantes possam lidar com essas questões, dando a percepção de maior capacidade 

para desempenhar essa função18, 19, 20, 21-24. 

Os resultados devem ser considerados à luz de pontos fortes e limitações. A força 

deste estudo reside na grande participação nos treinamentos teórico e prático dos 

médicos do departamento (81,1%). Como a aplicação do questionário foi anônima, 

não foi possível garantir que todos os participantes da segunda etapa tenham realizado 

o treinamento proposto, sendo essa uma limitação a ser considerada.  

Seguindo os preceitos sobre o conhecimento institucional, utilizado nas áreas 

administrativas, podemos entender o ambiente hospitalar se assemelhando às 

organizações empresariais. Dessa maneira, utilizando a Teoria da Criação do 

Conhecimento Organizacional e sua propagação pela Teoria Espiral do Conhecimento 

criado por Nonaka e Takeuchi56, tivemos no nosso estudo a formação de um processo 

cíclico de eventos. O conhecimento socializado e compartilhado durante os 

treinamentos práticos e teóricos permitiram que os participantes avaliassem a 

importância da adequada comunicação entre os membros do setor, as gestantes e sua 

família, dando sentido à ação de mudança na cultura institucional. Dessa forma, 

propiciou-se a criação de um novo conhecimento institucional que foi internalizado 
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durante o processo do treinamento e possibilitou a aplicação prática desses novos 

conhecimentos adquiridos. Ainda nesse contexto, utilizando-se dos conceitos citados 

por Casteneda e Rios55, os indivíduos também aprendem por observação do 

comportamento de outros.  Assim, pressupomos que os participantes que, por algum 

motivo, não realizaram o treinamento proposto, foram expostos às ferramentas de 

comunicação por meio da institucionalização do conhecimento e da mudança na 

cultura institucional. 

Ao final de nosso estudo, levantamos a hipótese de que o treinamento 

institucional poderá ser capaz de trazer a questão da comunicação de notícias ruins 

para uma posição de importância na rotina do setor.  

Apesar da observação de mudanças na cultura institucional em relação à 

comunicação de más notícias, ainda são necessárias avaliações adicionais para 

verificar se essas mudanças se sustentam no longo prazo. Pesquisas nessa direção vêm 

sendo desenvolvidas no setor com o intuito de avaliar a percepção dos pacientes quanto 

ao cuidado recebido. Supomos que os resultados demonstrem uma melhora das 

habilidades da equipe na comunicação de más notícias após a institucionalização do 

treinamento.   
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7  CONCLUSÃO 

 

 

O treinamento formal em caráter institucional teve impacto positivo na 

percepção dos profissionais de saúde do setor envolvido na ação. Mais estudos são 

necessários para avaliar se o treinamento institucional é capaz de sustentar a mudança 

na cultura institucional em longo prazo. 
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8  ANEXOS 

 

 

8.1  Anexo A - Quadro 2 - Relação de estudos descrevendo treinamentos / 
intervenções para comunicação de más notícias 
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8.2  Anexo B – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
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8.3  Anexo C – Questionário de percepção em comunicação de más-notícias em 
obstetrícia (QPCMNO) 

 

DADOS PESSOAIS: 
 
Profissão: __________________________________________________________________ 

Área de atuação: ____________________________________________________________ 

Idade: _____________________ 

Você faz parte de qual equipe? 

(  ) Enfermagem obstetrícia   

(  ) Enfermagem neonatologia   

(  ) Médica Obstetrícia   

(  ) Médica Neonatologia 

(  ) Residência Obstetrícia 

(  ) Residência Neonatologia 

(  ) Psicologia 

(  ) Assistente social 

(  ) Outros 

 

Quantos anos têm de formado? ______________ 

Qual seu sexo? (masculino/ feminino) 

Tem filhos?  (sim/ não) 

Já teve algum bebê com malformação ou óbito fetal? 
_________________________________ 

Sexo    (   ) Feminino       (   ) Masculino          (   )Não sei 

Tem Religião? ______________________________________________________________ 

Qual? _____________________________________________________________________ 

Participa da comunidade de sua religião? _________________________________________ 

Se sim, quantas vezes por mês? _________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO: 
 

- O que você considera má notícia? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

- No último mês, quantas vezes você comunicou uma má notícia? _________. 

 

Por favor responda o questionário abaixo sobre a forma como você usualmente comunica 
uma má-notícia: 

Perguntas Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não discordo nem 
concordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

1. Se estou fazendo o 
exame, acendo as 
luzes para 
comunicar a má 
notícia. 

     

2. Peço para a 
gestante se sentar 
antes de comunicar 
a má notícia. 

     

3. Peço para gestante 
se vestir antes de 
comunicar a má 
notícia. 

     

4. Levo a gestante 
para outra sala para 
comunicar a má 
notícia. 

     

5. Considero ser 
importante a 
privacidade do 
ambiente em que 
se dá a má notícia. 

     

6. Se a gestante 
estiver realizando 
algum exame sem 
acompanhante 
solicito que este 
esteja presente ao 
comunicar a má 
notícia. 

     

continua 
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continuação 

Perguntas Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não discordo nem 
concordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

7. Quando comunico 
uma má notícia, 
penso antes como 
irei falar. 

     

8. Sinto-me 
confortável ao 
comunicar a má 
notícia. 

     

9. Sinto-me calmo ao 
comunicar a má 
notícia. 

     

10. Sinto-me 
preparado para 
comunicar a má 
notícia. 

     

11. Tenho habilidade 
para transmitir a 
má notícia. 

     

12. Antes de 
comunicar a 
notícia pergunto ao 
paciente o que ele 
já sabe sobre o 
exame ou a 
situação sobre a 
qual vamos 
conversar 

     

13. Tenho habilidade 
em dar espaço para 
gestante falar. 

     

14. Procuro saber o 
quanto de 
informações o 
paciente quer antes 
de conversar sobre 
a notícia. 

     

15. Tenho habilidade 
em discutir sobre o 
diagnóstico. 

     

16. Tenho habilidade 
em falar sobre o 
prognóstico. 

     

Continua 
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continuação 

Perguntas Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não discordo nem 
concordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

17. Tenho habilidade 
em falar sobre o 
fim da gravidez ou 
início de 
tratamento 
paliativo. 

     

18. Tenho habilidade 
em discutir 
questões relativas 
ao fim da vida. 

     

19. Sinto-me seguro 
para responder 
perguntas difíceis 
formuladas por 
pacientes durante a 
revelação da má 
notícia. 

     

20. Tive treinamento 
ou ensinamento 
específico para 
comunicação de 
má notícia. 

     

21. Considero 
importante a 
utilização de uma 
estratégia ou 
protocolo para 
comunicar uma má 
notícia 

     

22. Tenho 
conhecimento de 
algum protocolo de 
comunicação de 
más-notícias 

     

CASO VOCE JA TENHA TIDO CONTATO COM ALGUM PROTOCOLO RESPONDA AS QUESTOES 
SEGUINTES: 
23. Apesar de 

conhecer algum 
protocolo de 
comunicação de 
más-notícias 
prefiro utilizar a 
prática clínica para 
comunicar más-
notícias. 

     

24. Considero que o 
uso desse 
protocolo ajuda na 
prática clínica. 

     

continua 
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conclusão 

26. POR FAVOR DESCREVA SUCINTAMENTE O PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DE MÁS-
NOTÍCIAS QUE UTILIZA: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________ 
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8.3  Anexo D – Casos utilizados na prática do Role Play 

Caso 1  
Cenário: Gestante, 30 anos, primigesta, em acompanhamento de pré-natal 
adequadamente, sem intercorrências até o momento. O pré-natalista fará a 
leitura de exame de biópsia após investigação de nódulo de mama suspeito. 

 
Papel 1: Dra. Vanessa/Dr. José  (Médico) – Você iniciou o pré-natal da paciente com 
16 semanas, porém ela já estava em seguimento com seu colega de consultório e foi 
encaminhada por este, pois ele não poderia fazer o parto, porque na DPP estaria 
viajando.  
A paciente se chama Amanda tem 30 anos e está na sua primeira gestação. Na primeira 
consulta trouxe exames de rotina realizados a menos de 6 meses, antes de engravidar, 
realizados por seu colega, além dos exames de pré natal que formam solicitados. 
O pré-natal transcorre sem intercorrências. A paciente se mostra tranquila em todas as 
consultas. Fala pouco da família e sempre vem sozinha aos atendimentos. Perto das 34 
semanas de gestação, após ver os últimos exames da rotina de pré-natal. Amanda refere 
o aparecimento súbito de um caroço em mama esquerda.  Você a examina: 

Peso: 70 kg  PA: 110x 70 mmHg MF: presente BCF 145 bpm AU: 31cm 
Mama: Presença de abaulamento em QSM de mama esquerda, endurecido, aderido aos 
planos profundos, pouco móvel com aproximadamente 3,0 x 2,5 cm de tamanho. Pele 
sem alterações.  
Você fica preocupada/o com as características do nódulo no exame físico. Solicita um 
USG de mama de urgência para investigação.  

Após 1 semana paciente retorna, com resultado do exame: 
USG de mamas:  Conclusão: Nota-se em mama esquerda em quadrante súpero medial, 
imagem nodular de contornos pouco precisos, irregulares, com espículas e sombra 
acústica posterior, medindo 1,5 x 1,0 cm. Birads 4c.  
Frente a este resultado você solicita complementação com biópsia o mais rápido 
possível e explica para a paciente que este nódulo lhe preocupa. Mesmo assim ela 
parece calma e logo agenda o exame solicitado. 
Hoje, com 37 semanas a paciente retorna ao seu consultório para pegar  resultado do 
última ultrassonografia e da  Core Biopsy que foi enviado pelo laboratório diretamente 
a você há 2 dias atrás ( Em Anexo).  
No dia que recebeu o resultado você liga para seu colega oncologista para discuti-lo, 
ele orienta encaminhar a paciente logo após o parto, que deverá ser feito nos próximos 
dias  para que Amanda possa realizar exames complementares e iniciar o tratamento 
(QT neoadjuvante, cirurgia e RT) o mais rápido possível. 

Anexo: 
Ultrassonografia Obstétrica 

IG menstrual: 36 semanas e 2 dias. 
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Feto único em situação longitudinal, apresentação pélvica e dorso à direita da linha 
mediana.   
Sinais de vitalidade presentes, caracterizados por batimentos cardíacos rítmicos (134 
bpm) e por movimentação corporal ativa.    

A placenta tem inserção posterior  grau II e espessura normal.  
A quantidade de líquido amniótico está normal. 

O Índice de Líquido Amniótico (ILA) é  de 11cm (Normal de 8 a 18 cm). 
Peso Fetal Estimado = 2943 gramas com variação de +/- 10% (Hadlock). 

Percentil de Crescimento Fetal: 40 % (10% a 90%).     
O estudo doppler-duplex da artéria umbilical demonstrou os seguintes valores: 
Artéria Umbilical: PI = 0,86     RI = 0,53 

CONCLUSÃO: 
Feto único com idade gestacional média, estimada pela biometria, de 36 semanas. 

Concordante com a idade gestacional menstrual. 
Dopplervelocimetria da artéria umbilical normal.  

Anátomo Patológico 
Material: 

“ Core Biopsy” guiada por ultrassom de mama esquerda as 11h. 
Macroscopia: 
Espécime é recebido em 1 frasco com formalina e consiste de 2 fragmentos de tecido 
filiforme, medindo o maior 2,0 x 0,2 cm e o menos 1,8 x 0,2 cm. Todo o material foi 
submetido à exame histológico: 1 bloco; 2 fragmentos. 
Microscopia: 
Cortes histológicos do parênquima mamário revelam distorção arquitetural habitual 
por proliferação epitelial neoplásica maligna constituída por células com alta relação 
núcleo-citoplasmática, figuras de mitoses atípicas, formando extensos blocos sólidos, 
que infiltram o parênquima mamário, com desmoplasia e degeneração do estroma. 

Diagnóstico: 
CARCINOMA INVASIVO DO TIPO NÃO ESPECIAL - WHO2012 - 
(CARCINOMA DUCTAL INVASIVO). 
GRAU HISTOLÓGICO DE NOTTINGHAM: III 

 GRAU NUCLEAR: 3 
 ÍNDICE MITÓTICO: 2 

 FORMAÇÃO TUBULAR: 3 
INFILTRADO LINFOCITÁRIO PERITUMORAL: AUSENTE 
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Papel 2: Amanda ( Paciente) 
Você é casada há 3 anos com seu primeiro namorado, Antônio, tem 30 anos, trabalha 
com administração em um escritório. Há aproximadamente 1 ano começaram a pensar 
em ter um bebê e após alguns meses tentando recebeu a notícia que estava grávida. 
Procurou seu ginecologista, com quem passa anualmente para fazer exames de rotina 
para iniciar o pré natal. Depois de fazer os primeiros exames, ele lhe encaminha para 
uma colega com quem trabalha  para dar continuidade ao pré natal, pois não estará no 
país na data do nascimento do bebê. 
Vem sempre sozinha as consultas pois sai direto do trabalho para ir ao consultório, seu 
marido trabalha muito e como sua família é do interior, fica mais difícil acompanhá-
la. Na cidade conta com a família do seu esposo e com uma tia, Roseli, que a adotou 
desde que veio para São Paulo. Não gosta muito de incomodá-los e como se sente 
muito bem e disposta, prefere fazer suas coisas sem atrapalhá-los. 
Você está muito feliz, pois sua primeira  gestação ocorreu sem nenhum problema, 
diferente de muitas conhecidas que tiveram muitos sintomas ruins em decorrência da 
gravidez. Está radiante com a chegada de seu esperado bebê, que se chamará Luiz. 
Desde que ficou grávida lê muito sobre tipos de parto, e quer muito parto normal, o 
que será possível, pois está indo tudo bem com a gestação. Nas últimas semanas notou 
um caroço no seio. A médica(o) pediu alguns exames para ter certeza que não é nada, 
e você fez todos pois precisa se cuidar para o Luiz nascer bem. Essa semana pintou o 
quarto e algumas amigas fizeram um chá de bebe surpresa, e  só consegue pensar em 
como ele vai ser. Apesar do seu marido trabalhar bastante e não poder ir as consultas 
vocês conversam bastante sobre como será de pois que o Luiz chegar, e têm vários 
planos para o futuro, inclusive ir morar fora o ano que vem. Daqui há dois dias vai 
fazer ultrassom 3D, para ver o rostinho do Luiz. Hoje vai em consulta de rotina no pré-
natal, ver se está tudo bem. Como já está no final da gravidez sua tia pede para ir junto, 
pois ela quer escutar o coraçãozinho do bebê.  

 
Papel 3: Roseli ( Acompanhante) 
Você tem 57 anos, era funcionária pública e está aposentada há 4 anos após ter 
descoberto um câncer de mama. Não se casou, nunca gostou muito de namorar, e não 
teve filhos, apesar de desejá-los quando jovem. Acabou adotando a filha de sua irmã, 
Amanda, que veio para São Paulo após o casamento.  
Há alguns anos foi diagnosticada com câncer de mama, foi submetida a cirurgia, 
radioterapia e quimioterapia. O tratamento foi muito difícil e você teve enjoos, mal 
conseguia levantar-se da cama durante o tratamento. Ficou com a mama deformada, 
inchou o braço direito o que dificulta você fazer as atividades do dia a dia. Mas graças 
a Deus está viva. Acredita que foi um milagre porque reza muito à Deus e vai a Igreja.. 
Também acredita que seu pensamento positivo e não pensar na doença ajudou. Depois 
de aposentar-se faz exercício, artesanato e passeios, que ajudaram muito em seu 
tratamento.  
Está muito contente com a gravidez da sobrinha, e ansiosa para ver com quem o Luiz 
irá parecer. Você ajudou a escolher o nome do bebê, chamará Luiz, nome de seu pai e 
participou no que pode na organização do quarto e nas coisas para sua chegada, só não 
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ajudou mais porque tinha que ir sempre ao hospital para saber se o câncer não voltou 
e tratar o inchaço do braço que ficou com fisioterapia. Nas últimas semanas chamou 
Amanda para ficar na sua casa, pois fica mais próxima ao Hospital que terá o bebê e 
para uma fazer companhia a outra, já que passa seus dias sozinha, assim como a 
sobrinha depois do afastamento do trabalho, porque seu marido Antônio trabalha 
muito. Além disso, você poderá ajudar com o bebê. Sempre evitou consultas médicas 
( já ficou mais de dez anos sem se consultar e fazer exames de rotina, até descobrir o 
câncer de mama), mas hoje pediu para ir com a Amanda porque queria escutar o 
coraçãozinho do Luiz, e saber como está indo a gravidez. Já imagina como será.  
 
Caso 2 
Cenário: Gestante, 34 anos, tercigesta, em acompanhamento no HC por 
cardiopatia complexa. Vem para avaliação ultrassonográfica e diagnosticado 
óbito fetal intrauterino. O ultrassonografista deverá transmitir a notícia. 
 

Papel 1: Dr Júlio/Dra Ana (Médico) 
Você é médico/a do setor de medicina fetal do HC. Como de costume na hora que 
chega ao ambulatório pega sua agenda para ver quais as pacientes irá atender hoje e 
avaliar exames anteriores. 
A primeira paciente que chega chama-se Mariana e está acompanhando no setor 
devido a uma cardiopatia fetal complexa.  
Após ler os últimos exames realizados pela equipe do eco, você chama paciente para 
realização da ultrassonografia. Paciente atende ao chamado e se direciona a você 
acompanhada de seu esposo.  
Hoje ela está com 32 semanas de gestação e parece ansiosa para a realização do exame. 
Você inicia o exame e percebe que não há batimentos cardíacos fetais, enquanto 
finaliza o exame pensa em como dará a notícia àquela família. 

Papel 2: Mariana (Paciente) 
 Você tem 34 anos, é casada há 10 anos e está grávida pela terceira vez , de uma 
menina, já tem dois meninos, um de 07 (Pedro) e outro de 4 (Lucas) anos..  
Apesar de não ter planejado a gestação ela é muito desejada e está muito feliz em ser 
uma menina, que será sua companheira da vida.  Junto com seus filhos escolheu o 
nome de Manuela para a bebê. 
Foi encaminhada ao Hospital das Clínicas pois foi visto em ultrassom do pré natal que 
a bebê estava inchada por conta de um problema do coraçãozinho dela. Disseram que 
ela terá que fazer uma cirurgia quando nascer. Você acredita que será um momento 
difícil, mas que depois de alguns meses levará ela para casa. 
No final de semana que antecedeu a consulta você, com a ajuda de sua família fez um 
lindo chá de bebê, onde ganhou muitos presentes. Organizou as coisas em casa para 
que os meninos dividam um quarto e sua princesa que em outro. 
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Você sente que ela está bem porque ela mexe muito, as vezes até te acorda de 
madrugada de tanto que se movimenta e hoje não foi diferente. 
Hoje seu marido foi acompanhar o exame pois estava de folga e queria saber como 
estava a filha. 

Papel 3: Marcos (Acompanhante) 
Você tem  40 anos, é casado com Mariana há 10 anos, trabalha com vendas e tem dois 
filhos, um de 07( Pedro) e outro de 04 (Lucas) anos. 
Sua esposa está grávida novamente, do seu terceiro filho, uma menina, Manuela. 
Não esperava a gestação, foi uma grande surpresa, pois sua espoava estava usando 
remédio para não engravidar. Está preocupado com as inúmeras contas que terão com 
mais um bebê. Mas acredita que ela foi um presente que Deus mandou a família de 
vocês.  
Com 26 semanas , Mariana foi encaminhada ao Hospital das Clínicas porque a bebê 
estava com um problema no coração.  
Como são muitas consultas que ela tem que comparecer, você não consegue vir em 
todas, por conta do trabalho, seu patrão não é muito compreensivo. 
Tenta acompanhar tudo, sua esposa conta que o probleminha do coração poderá ser 
corregido com um remedinho depois que ela nascer, mas que ela cresce bem e que a 
cada exame ela está melhorando. 
Hoje você vem feliz e tranquilo a consulta, pois te liberaram do emprego para 
acompanhar sua esposa ao Hospital  e faz tempo que você não vê o rostinho da 
Manuela e não escuta seu coração. 
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8.3  Anexo E – Questionário de  Feedback  do treinamento prático 

 

Feedback Treinamento prático – Role Play 

 

Sua opinião é muito importante para nós, de forma anônima responda as seguintes 

questões: 

  

1. De uma nota de 0 a 10:  

a. Quanto à comunicação de más notícias faz parte de sua rotina?______ 

b. Quanto sente dificuldade de transmitir essa notícia?__________ 

c. Quanto acreditava estar preparado para tal situação?________  

d. Quanto as situações encenadas simulam um caso real? _______ 

e. Quanto de tempo em sua formação foi dedicado a atenção em comunicação?  

f. Quanto acha que o Role Play foi útil para sua formação?  ________ 

 

2.O que podemos melhorar? Dê sua sugestão. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada por participar do treinamento.  
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8.3  Anexo F – Gráficos comparativos entre etapa 1 e 2 quanto as afirmações do 
Questionário (QPCMNO) 

 
Gráfico 1 - Comparação entre etapas afirmação A1: “Se estou fazendo o exame, 
acendo as luzes para comunicar a má notícia” 
 

 
*P = 0,010 
 
 
Gráfico 2 – Comparação entre momentos afirmação A2: “Peço para a gestante se 
sentar antes de comunicar a má notícia” 
 

* P = 0,552 
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Gráfico 3 – Comparação entre momentos afirmação A3: “Peço para gestante se vestir 
antes de comunicar a má notícia” 
 

*P = 0,053 
 
 
Gráfico 4 – Comparação entre momentos afirmação A4: “Levo a gestante para outra 
sala para comunicar a má notícia” 
 

 
*P = 0,404 
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Gráfico 5 – Comparação entre momentos afirmação A5: “Considero ser importante 
a privacidade do ambiente em que se dá a má notícia” 
 

*P= 0,658 
 
 
Gráfico 6 – Comparação entre momentos afirmação A6: “Se a gestante estiver 
realizando algum exame sem acompanhante solicito que este esteja presente ao 
comunicar a má notícia” 
 

*P = 0,276 
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Gráfico 7 – Comparação entre momentos afirmação  A7 :“ Quando comunico uma má 
notícia, penso antes como irei falar” 
 

*P=0,485 
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Gráfico 8 – Comparação entre momentos afirmação A8: “Me sinto confortável ao 
comunicar a má notícia”  
 

 
*P= 0,013 
 
 
Gráfico 9 – Comparação entre momentos afirmação  A9- “Me sinto calmo ao 
comunicar a má notícia.”  
 

 
*P =0,145 
 
 
 
 
 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%

Discordo
Totalmente

Discordo
Parcialmente

Não	discordo,
nem	concordo

Concordo
Parcialmente

Concordo
Totalmente

31,0% 31,0%

16,1% 17,2%
4,6%

20,0% 17,5% 17,5%

37,5%

7,5%

Etapa	1 Etapa	2

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%

Discordo
Totalmente

Discordo
Parcialmente

Não	Discordo,
Nem	Concordo

Concordo
Parcialmente

Concordo
Totalmente

7,0%

24,0% 19,8%
32,6%

16,3%
5,0%

12,5%
22,5%

37,5%

22,5%

Etapa	1 Etapa	2



8 Anexos  76 

Gráfico 10 – Comparação entre momentos afirmação  A10: “ Me sinto preparado 
para comunicar a má notícia” 
 

 
*P < 0,001 
 
 
Gráfico 11 – Comparação entre momentos afirmação A11 : “Tenho habilidade para 
transmitir a má notícia” 
 

 
*P<0,001 
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Gráfico 12 – Comparação entre momentos afirmação A 12: “Antes de comunicar a 
notícia pergunto ao paciente o que ele já sabe sobre o exame ou a situação sobre a 
qual vamos conversar” 
 

 
*P = 0,221 
 
 
Gráfico 13 – Comparação entre momentos afirmação A13 : “  Tenho habilidade em 
dar espaço para gestante falar” 
 

 
*P= 0,874 
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Gráfico 14 – Comparação entre momentos afirmação A14 : “Procuro saber o quanto 
de informações o paciente quer antes de conversar sobre a notícia” 
 

 
*P= 0,386 
 
 
Gráfico 15 – Comparação entre momentos afirmação A15: “Tenho habilidade em 
discutir sobre o diagnóstico”  
 

 
*P = 0,076 
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Gráfico 16 – Comparação entre momentos afirmação A16: “Tenho habilidade em falar 
sobre o prognóstico” 
 

 
*P= 0, 026 
 
 
Gráfico 17 – Comparação entre momentos afirmação A17: “Tenho habilidade em 
falar sobre o fim da gravidez ou início de tratamento paliativo”  
 

 
*P= 0,003 
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Gráfico 18 – Comparação entre momentos afirmação A18: “Tenho habilidade em 
discutir questões relativas ao fim da vida”  
 

 
*P = 0,007 
 
 
Gráfico 19 – Comparação entre momentos afirmação A19: “Me sinto seguro para 
responder perguntas difíceis formuladas por pacientes durante a revelação da má 
notícia” 
 

 
*P = 0,004 
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8.3  Anexo G – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

“COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS EM OBSTETRÍCIA: IMPACTO DE 
TREINAMENTO INSTITUCIONAL” 

 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 
 
1. NOME: .:..................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ................................... SEXO : .M □ F □  

DATA NASCIMENTO: ......../......../.......  

ENDEREÇO ............................................................................................ Nº.................. 

COMPLEMENTO: ........................................................................................................ 

BAIRRO: .......................................................... CIDADE.............................................. 

CEP:........................................... TELEFONE: DDD (......)............................................ 

 

2. RESPONSÁVEL LEGAL .......................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :................................................SEXO: M □ F □  

DATA NASCIMENTO.: ....../......./......  

ENDEREÇO ............................................................................................ Nº.................. 

COMPLEMENTO: ........................................................................................................ 

BAIRRO: .......................................................... CIDADE.............................................. 

CEP:........................................... TELEFONE: DDD (......)............................................ 
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DADOS SOBRE A PESQUISA  

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA : Comunicação de Más Notícias 

em Obstetrícia: Impacto de Treinamento Institucional 

PESQUISADOR : Lisandra Stein Bernardes Ciampi de Andrade 

CARGO/FUNÇÃO: Médico Assistente da Disciplina de Obstetrícia FMUSP  

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 107635 

UNIDADE DO HCFMUSP: Disciplina de  Obstetrícia  

 

PESQUISADORES e COLABORADORES: Fernanda Figueiredo de Oliveira, 

Vanessa Aline Camargo, Maria Augusta Gibelli, Glaucia Rosana Guerra Benute, 

Nathalia Bertolassi do Nascimento, Tercília Virgínia Aparecida Barbosa, Vera 

Lucia Jornada Krebs, Rossana Pucineli Vieira Francisco. 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  

RISCO MÍNIMO X RISCO MÉDIO □  

RISCO BAIXO □ RISCO MAIOR □  

 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 36 meses. 

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável________  

Rubrica do pesquisador________  
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 
 
Você está sendo convidado a participar de um estudo que visa avaliar a o impacto de 

treinamento institucional na percepção dos profissionais de saúde materno fetal na 

comunicação de más notícias. 

O estudo consiste em aplicação de questionário formulado relacionado ao tema em 

questão, após ter sido realizado de treinamento na instituição.  

O questionário contempla situações que podem ser enfrentados no exercício de sua 

profissão e conhecimento sobre o assunto. Seu preenchimento consumirá sua atenção 

por 10 minutos em média. Não serão atribuídas notas ou julgamentos sobre suas 

respostas.  

O seu nome não será divulgado em nenhum momento. Caso não queira participar do 

estudo não haverá nenhum prejuízo no desenvolvimento de suas atividades. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Dra 

Lisandra Stein Bernardes que pode ser encontrada no Telefone (11)26616209. Se você 

tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar 

– tel: 2661-6442 ramais 16, 17, 18 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br.  

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo às atividades realizadas nesta Instituição. 

 

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável________  

Rubrica do pesquisador________  
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 
 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Comunicação de más notícias 

em obstetrícia: impacto de treinamento institucional na percepção dos 

profissionais de saúde”. Eu discuti com a Dra. Lisandra Stein Bernardes Ciampi 

Andrade sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos do estudo, as etapas a serem realizadas, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no desenvolvimento de minhas atividades assistenciais neste Serviço.  

 

Assinatura do participante/representante legal ____________________________Data: 
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