
Hospital Moinhos de Vento 
 

Comunicação 
de Más Notícias 



          

2 de outubro de 1927 
inaugurado o Hospital Alemão para atender todos os doentes, 

independente de raça, credo religioso, nacionalidade ou cor,  
preservando os valores, o idioma e a cultura alemã no RS  



capacidade 

447 
leitos 

------------- 

28.736 internações* 

maternidade 

30  
leitos 

------------- 

4.342 partos* 

centro cirúrgico 

17  
salas 

------------- 

22.984 cirurgias* 

*dados de 2017 



100 

17 Ieitos de UTI 

novos leitos 

Projeto de Expansão 

20 leitos  

onco-hematológicos 

48 leitos de internação 

15 leitos Unique 



Linha do Tempo Qualidade 

1994 

 Adesão ao 

PGQP 

1999 

 Troféu Prata 

2001 

 PAMQ  

Programa de Auditoria 

Interna 

2005 

 Re-acreditação JCI 

1998 

 Troféu Prata 

2002 

 Acreditação JCI 

1997 

 Troféu Bronze 
 

2007 

 Troféu Ouro 

2008 

 Re-acreditação JCI 

 Hospital de Excelência do 

Ministério da Saúde 

2011 

 Re-acreditação JCI 

2014 

 Re-acreditação JCI 

QUALIDADE E SEGURANÇA   



CULTURA DE SEGURANÇA  



DISCLOSURE HMV 

Identificar evento no 

setor 

Comunicar Liderança/ 

Coordenador da área 

Segunda a sexta-feira  

das 8 às 18h:  

Qualidade e segurança: 

Ramal 8323 

Qualidade e Segurança  

irá levantar dados do 

evento 

Qualidade e Segurança irá 

convocar reunião imediata 

 (10min) do comitê de 

gerenciamento de risco 

com coordenador da área 

Definir quem será o 

interlocutor com a família 

Realizar disclosure 

inicial 

Realizar análise do 

evento 

Realizar disclosure 

final 

Noite, finais de semanas 

e feriados :  

ligar  para o ramal 3728.  

 

 

Plantão irá comunicar a 

Gerente de enfermagem 

para definição de ações 

a serem tomadas. 
 

 

É horário 

comercial? 



DISCLOSURE: PROCESSO 

 

• Reconhece e informa ao paciente a ocorrência de um evento adverso mantendo a 

confiança e a confiabilidade no sistema de saúde; 

 

• Comunicação aberta, honesta e transparente entre serviços de saúde e seus pacientes é 

uma das premissas para o alcance da cultura de segurança; 

 

• Receber informações sobre sua saúde, enfermidades bem como riscos inerentes ao 

tratamento é um direito do paciente; 

 

• Inclui suporte para pacientes, familiares e profissionais. 
 

 

 

Canadian Safety Institute. Canadian Disclosure Guidelines: Being with patients and families.Ottawa:2011 

Canadian Medical Protective Association. Communicating with your patient about harm:disclosure of adverse events. Ottawa:2008 



PONTOS CRÍTICOS  

• Não devemos adiar a comunicação dos fatos; 

 

• A comunicação deve ser em local reservado com horário definido; 

 

• Garantir que a conversa final tenha a participação de todas as pessoas necessárias para a 

tomada de decisão imediata; 

 

• A comunicação deve transcorrer de forma clara, simples, sensível e compreensiva; 

 

• Reações emocionais devem ser esperadas, dar tempo para paciente e familiares para que eles 

possam pensar sobre o ocorrido; 

 

• Demonstrar preocupação com empatia e solidariedade; 

 

• Apoio e orientação jurídica. 
Canadian Safety Institute. Canadian Disclosure Guidelines: Being with patients and families.Ottawa:2011 

Canadian Medical Protective Association. Communicating with your patient about harm:disclosure of adverse events. Ottawa:2008 



IDENTIFICAR E REDUZIR EVENTOS   

Sem ocorrências 

Near Misses – não chegaram ao 
paciente 

Evento adverso 

Evento adverso grave 

Evento sentinela 

GREEN AND YELLOW CROSS 



• Envolvimento do paciente na definição 

de metas diárias; 

 

• Planejamento de alta; 

 

• Riscos identificados; 

 

• Ações para prevenções dos riscos. 

ENVOLVIMENTO DO PACIENTE E FAMÍLIA 

.....Um novo paciente, mais conectado e informado, exige 

novas formas de assistência e relacionamento..... 



• Programa Integrado de Segurança baseado em 

Unidades Assistenciais; 

 

• O objetivo do programa é fortalecer a cultura de 

segurança e instrumentalizar as equipes; 

 

• O programa enfatiza a importância do trabalho em 

equipe e dá subsídios para a liderança do hospital 

desenvolver ações institucionais; 

 

• Cada equipe identifica oportunidades de melhoria 

e em parceria com a liderança da instituição busca 

soluções. 
 

 
 

UNIDADES DE SEGURANÇA DO PACIENTE (CUSPs) 
Comprehensive Unit – Basead Safety Program 



 MÁS NOTÍCIAS: DE QUE FORMA COMUNICAR ? 



 MÁS NOTÍCIAS: DE QUE FORMA COMUNICAR ? 

Comunicação Processo Luto Relação de Ajuda Escuta Ativa 



 COMUNICAÇÃO  

A comunicação significa compartilhar, transmitir e receber informações entre pessoas que 

estão conectadas. 

 

A comunicação de más noticias nasce da necessidade de oferecer aos profissionais de saúde 

que estão em contato diário com pacientes e familiares ferramentas que facilitem a 

comunicação estabelecendo uma relação de ajuda 

 

Ao mesmo tempo todo processo inicial de comunicação deve ser um elemento facilitador da 

percepção do cuidado prestado, proporcionado um clima adequado 

 

Faltam aos profissionais da área da saúde mecanismos para lidar com as manifestações de 

dor 

 

Os profissionais da saúde afirmaram ter dificuldades na hora do contato com as famílias dos 

pacientes em momentos que envolvem alguma situação crítica. 

 

 
 

 



COMUNICAÇÃO  

O psicólogo Albert Mehraian fala da regra dos “três V” na comunicação e dá a importância para 

cada um deles: 

 

Verbal: O que é dito com palavras -7% 

Vocal:  Como você diz, tom da voz, melodia – 38% 

Visual: A linguagem corporal, gestos, postura – 55% 

 

Quando se trata de comunicar más noticias, a informação que se transmite dá ao ato de 

comunicar um significado especial, as famílias iniciam um processo de luto e os profissionais da 

saúde enfrentam a tensão de comunicar . 



PROCESSO DO LUTO  

“... Em resumo, na morte de um ente querido, dói o passado, o presente e 

especialmente o futuro”. 

• De todas as perdas que o ser 

humano pode sofrer, a mais temida é 

a perda da vida, tanto da própria 

como a de um ente querido. 

• Quando se trata da morte de um ente 

querido, ocorre uma ruptura de laços 

afetivos desencadeando um mosaico 

de emoções que compõe o luto. 

• O luto, portanto, é a resposta a uma 

perda, uma separação. É um 

mecanismo natural para canalizar a 

dor e o sofrimento produzidos pela 

separação permanente e irreversível 

de um ser que amamos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestações Normais do Luto 

 

Sentimentos – tristeza, culpa, choque, ansiedade 

Sensações físicas – vazio, angústia, fraqueza 

Cognição – negação, confusão, preocupação 

Condutas- choro, isolamento social, agressividade 
 

 

 



PROCESSO DO LUTO  

“Os profissionais da área da saúde estão cada vez melhor preparados tecnicamente para cuidar e 

curar as doenças mais graves.” 

• Porém não se preparam para algo que faz parte de seu cotidiano de trabalho:  Comunicar Más 

Notícias 

A falta do preparo dos profissionais é uma situação que gera dúvidas e tensão  

 

“Muitas vezes a aparente frieza dos profissionais esconde um grande receio de não saber como 

ajudar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

As funções do profissional de saúde no início do processo de luto 

incluem: 

 

• Reduzir o dano potencial  através de uma relação baseada respeito 

• Proporcionar alívio ao sofrimento e apoio emocional. 

• Facilitar a expressão da emoção e estimular a verbalização da mesma. 

• Ajudar, sem conotações morais, a reconhecer todos os sentimentos iniciais 

como naturais: raiva, culpa, alívio, etc. 

 

Por fim, trata-se de estabelecer uma relação que facilite a elaboração do luto.  

 



A RELAÇÃO DE AJUDA  

• No ambiente da saúde, a relação de ajuda é o conjunto de atitudes e habilidades que o 

profissional conhece e transmite 

 

• É Cada vez mais frequente  observar  que o paciente não necessita somente de um 

diagnóstico e de um tratamento adequado, mais de apoio emocional. 

 

“Por mais avanços que as profissões de saúde tenham conquistado, a tecnologia nunca será 

capaz de suprir um olhar caloroso, o contato físico carinhoso ou ombro amigo...” 

 

 

 

 



A RELAÇÃO DE AJUDA  

“ O objetivo da relação de ajuda é identificar a situação difícil que a pessoa está vivenciando, 

transmitindo a quem é ajudado a mensagem de que ele é aceito e compreendido.” 

 

 

A relação de ajuda se sustenta em três pilares: 

 

• Respeito – valorização da pessoa como ser único 

 

• Empatia- capacidade de sintonizar cognitiva e emocionalmente com o outro 

 

• Autenticidade- coerência, veracidade, a sinceridade e a segurança 

 

 
 

 



A ESCUTA ATIVA  

• Escutar ativamente é um ato voluntário acompanhado de um esforço maior da parte do 

ouvinte; 

 

• A escuta tem um efeito terapêutico; 

 

• Escutar observando o outro, olho no olho, pode transmitir acolhimento, inspiração e 

compreensão; 

 

• Ao escutar ativamente, proporcionamos atenção e cuidado e permitimos que o paciente e 

familiar nos comunique o que realmente lhe preocupa ; 

 

• Dê oportunidades para que façam perguntas; 

 

• Utilize de vez enquanto o sorriso, é terapêutico; 

 

  
 



A ESCUTA ATIVA  

• Durante a permanência do paciente, forneça informações verdadeiras e esclareça dúvidas; 

 

• Evite frases feitas “não chore”, foi melhor assim... 

 

• Deixe o familiar expressar as emoções, por mais negativas que pareçam 

 

• Paciência e respeito acompanhados de atitude tranquila, postura adequada e expressão facial 

demonstrando interesse são elementos que ajudam a escutar ativamente 

 

 

 



  

Comunicação 
de Más 
Notícias 

Relação de Ajuda 

Respeito 

Empatia 

Autenticidade 

Comunicação Não Verbal 

Olhar aberto 

Expressão facial serena 

Contato físico  

Tom da voz suave 

Ritmo da linguagem calmo 

Fazer Pausas 

Ambiente 

Reservado e sem 
interferência 

Desconectar 
telefones 

Evitar barreiras 
físicas  

Comunicação Verbal 

 

Cumprimentar/Apresentar 

Chamar pelo nome 

Linguagem clara 

Facilitar a expressão das 
emoções 



CONCLUSÃO 

• A comunicação de más notícias é uma das tarefas que geram mais tensão nos profissionais 

de saúde; 

 

• A profissionalização dessa comunicação facilita a interação; 

 

• Dispor de um passo a passo facilita a comunicação; 

 

• Respeitar a diversidade de sentimentos dos pacientes e familiares. 

 

 

 

 

Segovia,Carmen. Comunicação em Situações Críticas/Carmen Segovia;Manuel Serrano;tradução Joel de Andrade...[et. Al.]. –Porto Alegre: Hospital 

Moinhos de Vento,2017.  





 

 

 

 

Equipe Moinhos de Vento 

________________________ 

 

Obrigado 

daniela.oliveira@hmv.org.br 


