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Constituição Federal/1988

Lei 12.527/2011 (Acesso à Informação)

Política Nacional de Humanização (PNH)

Portaria nº 1.820/13 
(direitos e deveres dos usuários da saúde)
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DireitosHumanos

Código de Ética profissional



De que saúde falamos?



Fonte: CCS Saúde



“Comunicação acontece em muitos níveis (mesmo para 
uma única ação), de muitas maneiras diferentes, e para a 

maioria dos seres, bem como em determinadas 
máquinas”. 

(CALHOUN, 2012)



Comunicação

“... É uma das condições da existência e permanência da vida”

(ARAÚJO; CARDOSO, 2007).



Formas de Comunicação

Fonte: https://se.depositphotos.com



Comunicação na saúde

É o principal eixo na relação cuidado.

(ARAÚJO; CARDOSO, 2007).

Fonte: MS, 2010.



Má notícia

Geralmente associa-se a uma situação de perda, 
definida como a retirada ou a ausência de algo ou 

alguém importantes na vida de um indivíduo.
(PEREIRA, 2008)

Fonte das imagens: Google



Comunicação é um processo complexo

Protocolo 
Spikes

Protocolo 
PACIENTE 

Protocolo 
BREAKS

ferramenta 
SBAR

“A comunicação interpessoal é
mais que uma troca de
mensagens, é um processo
complexo e subjetivo que
envolve crenças e valores,
experiências, expectativas,
percepção e compreensão”.
(ARAÚJO; LEITÃO, 2012)





Estratégias

Prepare-se para 

comunicar

Planeje o 

segmento

Descubra o quanto 

o paciente sabe e o 

quanto quer saber

Esteja disponível

Compartilhe a 

informação

Acolha os 

sentimentos



Alguns passos...



JargõesClara

Concisa Sincericídio

Sem omissões

Uniforme

Compartilhada

Atenção!

Conspiração de Silêncio



Frases para ter cautela

➢ Ele vai pra algum lugar melhor (a crença na vida após a morte não é 
universal)

➢ Quando meu parente morreu... (obriga a família oferecer pêsames)

➢ O sofrimento dele vai acabar logo (banaliza a perda da família)

➢ Religião/Esporte
Fonte: Rocha, I.



Comunicação envolvendo crianças

➢ Explore emoções e comportamentos da criança e da família;

➢ Use brincadeiras, arte ou contação de histórias para explorar a experiência da 
criança;

➢ Diga a verdade de maneira apropriada com atenção ao desenvolvimento do 
paciente, situação clínica e contexto;

➢ Reconheça que as crianças sofrem, se preocupam com os familiares e temem 
sobrecarregar seus familiares.

(WHO, 2018).



“... Podem-se realizar diversos treinamentos em 
protocolos de comunicação, desenvolver habilidades e 
competências de fato necessárias ao trabalho, mas só 
conseguirá desenvolver uma boa qualidade de escuta 

aquele que de fato se importar com o alívio do 
sofrimento alheio”.

(LUZ, BASTOS, 2019)
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