
DATAS:
1ª ação: 31 março
2ª ação: 14 maio
3ª ação: 22 setembro

HORÁRIO:
9h00 -17h00

COMUNICAÇÃO DE
MÁS NOTÍCIAS

LOCAL:
Centro de Formação
(Pav. Lar Doentes - 5º piso)



Em enfermagem a comunicação é considerada um instrumento básico, 
intrínseco e essencial à profissão. 

! Melhorar e reforçar positivamente a relação com doentes e famílias.

! Modelar a comunicação através do uso de Modelos teóricos facilitadores da 
comunicação de más notícias.

FUNDAMENTAÇÃO
A comunicação de más notícias é uma atividade difícil para o profissional de 
saúde, quer pela gravidade das situações, quer pelas questões éticas 
associadas e ainda pelas emoções que provocam quer no destinatário da 
notícia quer no profissional. A capacidade individual para estabelecer uma boa 
comunicação é um aspeto essencial em todas as áreas dos cuidados de saúde, 
sobretudo quando se trata da doença oncológica. 

A comunicação, no contexto da doença oncológica, mais do que o processo 
simples de dar uma informação, é um processo que envolve a capacidade para 
gerir notícias que podem ser emocionalmente penosas. Por outro lado, a 
comunicação no âmbito da saúde é um elemento fundamental para o 
estabelecimento da relação profissional de saúde/ doente/ família, exigindo 
tempo, compromisso e capacidade de escutar e compreender o outro, tendo 
sempre presente que o valor da comunicação transparece na insatisfação que 
provoca no individuo quando se encontra numa situação de interacção 
comunicacional ineficaz ou deficiente e evitar a perda de confiança dos doentes 
e seus familiares. 

OBJETIVO GERAL
! Desenvolver competências que facilitem a comunicação eficaz das más 

notícias.

! Recordar as técnicas fenomenológicas para uma comunicação de excelência. 

! Técnicas fenomenológicas.

! Desafios emocionais associados ao processo de comunicação de más 
notícias.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
! Más notícias – o conceito.

! Considerações éticas e boas práticas na comunicação de más notícias.

! Modelos teóricos para a comunicação de más notícias.



METODOLOGIA
! Método e técnica expositiva – enquadramento teórico

DESTINATÁRIOS
Enfermeiros e outros Técnicos de Saúde.

! Metodologia ativa, com recurso às técnicas de “quebra-gelo”, jogos 
pedagógicos, autodiagnósticos, estudos de caso, trabalhos de grupo e role 
play.

ORGANIZAÇÃO

7 horas

INSCRIÇÕES

Máximo 25 formandos (o curso não se realiza com numero inferior a 10).

Será emitido certificado aos participantes que tenham uma assiduidade 
superior a 90%.

Centro de Formação e Serviço Social do IPO Lisboa

Maria do Rosário Bacalhau, PhD 

Ordem de chegada da inscrição.

CARGA HORÁRIA

Nº de Ações - 3

FORMADORA

Psicóloga Clinica da Saúde no IPOLFG; Mestre em Psicoterapia e Psicologia da 
Saúde; Doutorada em Psicologia Aplicada.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

As inscrições deverão ser efetuadas através de ficha inscrição própria e 
remetida ao Centro de Formação, uma semana antes do início do curso.

CONTROLO DE PRESENÇAS
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Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa

Tel. geral: 217 229 800
www.ipolisboa.min-saude.pt

Contactos: 217 229 878 /217 229 869 

SECRETARIADO 

   centroformacao@ipolisboa.min-saude.pt

Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa 
Centro de Formação - Pavilhão Lar de Doentes, 5º Piso 

   217 229 800  -  ext. 1193/1170/1689/4105


