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Comunicação de Más Notícias

 Camila Corrêa Matias Pereira, Débora Tatiane Góes Silva, Isabela dos Santos Martin, Larissa Cas-

telo do Amaral, Aline Conceição Silva, Laysa Fernanda Silva Pedrollo, Kelly Graziani Giacchero Vedana

Este texto tem como objetivo auxiliar no processo de comunicação de más notícias (ou seja, 
notícias que alteram negativamente a perspectiva da pessoa sobre a própria vida ou futuro)(1). A 
comunicação adequada de más notícias norteada pelo Protocolo SPIKES auxilia na redução das difi-
culdades na comunicação de más notícias e pode facilitar a adaptação a essa nova condição. 

 Como comunicar más notícias?
(2).

• S- Setting Up (Preparação): Prepare-se e planeje o encontro, reúna informações, escolha 
um momento em que não haja interrupção e um local reservado. Se possível, permita que 
a pessoa que receberá a notícia esteja acompanhada;

• P - Perception (Percepção): Descubra o que a pessoa já sabe ou pensa a respeito do assunto 
que você abordará. Escute e dê tempo a quem recebe a má notícia;

• I - Invitation (Convite): Avalie o que a pessoa deseja saber sobre o assunto. Demonstre 
que você está disponível para a conversa quando ela se sentir preparada para receber as 
informações;

• K - Knowledge (Conhecimento): Transmita as informações de forma clara, honesta, aco-
lhedora, objetiva e sem a utilização de termos técnicos, checando se a pessoa compreende 
o que está sendo transmitido;

• E - Emotions (Emoções): Ajude a pessoa a identificar como ela se sente ao receber a notí-
cia. Acolha a expressão de emoções de forma calma e empática;

• S - Strategy/Summary (Estratégia e Resumo): Resuma as informações sobre o que foi abor-
dado na conversa e ajude a pessoa a refletir sobre estratégias ou planos sobre os próximos 
passos a serem dados.

Observações adicionais:

É recomendável que as comunicações de más notícias sejam presenciais, sempre que possível. 
Contudo, há situações excepcionais em que comunicações não presenciais se fazem necessárias3,4. 
Nesses casos, siga as seguintes recomendações:

• Apresente-se de modo claro e objetivo, informando o seu nome. 

• Verifique se está em contato com a pessoa receptora da informação indicada; 

• Certifique-se de que a pessoa não será interrompida e está em local seguro. Caso a pessoa 
esteja ocupada, combine um outro momento mais apropriado;

• Explique o motivo da ligação;

• Não aborde o assunto por mensagens eletrônicas, mensagens de texto ou redes sociais;

• Expresse calma, empatia e afeto em sua fala durante todo contato. 
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