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Câncer de próstata
• Segundo tumor maligno mais comum em homens
• Prognóstico melhor quando o diagnóstico é precoce
• Relacionado ao processo de envelhecimento

MÁ NOTÍCIA
qualquer informação que afete 
séria e adversariamente a visão 

de um indivíduo sobre sua vida e 
seu futuro

Sexualidade

Morte



Impacto do diagnóstico

• Alterações na rotina e na funcionalidade
• Alterações nas relações
• Alterações na sexualidade

Objetivo

• Alterações no autoconceito e na autoimagem
• Alterações no humor (sentimento de impotência, ansiedade e depressão)
• Contato com a finitude, medo da morte

Subjetivo



Câncer e depressão

• Pacientes com câncer: maior incidência de depressão do que a 
população geral

• Presença de aspecto deprimido
• Diminuição dos contatos sociais
• Sentimentos de auto piedade ou pessimismo
• Perda de reatividade e dificuldade de se animar

Transtornos psiquiátricos prévios Ausência de suporte social



A má notícia para o profissional

• Sentimentos de insegurança e incômodo nos profissionais
• Dificuldade para lidar com as reações emocionais de quem 

recebe a notícia (ansiedade, tristeza)
• Despreparo → comunicação ineficaz



Comunicação

• Qualidade da relação médico-paciente
• Definição do diagnóstico
• Adesão ao tratamento
• Melhores desfechos clínicos
• Satisfação do paciente e de familiares
• Melhor assistência ao paciente
• Redução dos custos com a hospitalização



Tudo o que é familiar para a equipe não é para o 
paciente ou a família

Rotina

Vocabulário Técnico Equipe

Tempo



O sentido do tempo



• Setting: ambiente reservadoS
• Perception: percepção do frente à situaçãoP

• Invitation : convite para saber sobre as informaçõesI
• Knowledge: comunicação cuidadosa, evitando 

linguagem técnica e verificando a compreensãoK
• Emotions :  identificar e validar as emoções 

apresentadasE
• Strategy and Summary :  espaço para dúvidasS



Psicologia

Avaliação Psicológica

Mediação da relação paciente-família-
equipe

Acompanhar o momento da má notícia



“O sofrimento só é insuportável quando 

ninguém cuida.”

(Cicely Saunders)



Obrigada!

luciane.rossi@hc.fm.usp.br
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