
     momento apropriado; convidar o doente (e outros presentes, se for o caso) a sentar; asse    
     gurar a privacidade. Certificar-se de que dispõe e conhece a informação mais completa e   
     atualizada sobre a situação clínica do doente, tal como documentada e registada no             
     processo clínico. 

2 - (Perception) Perceber o que o doente já sabe (explorar quão informado está da sua situação);

3 - (Invitation) Descobrir o que o doente quer saber (se o doente pretende informação detalha   
     da sobre diagnóstico, tratamento e/ou prognóstico; se quer saber parte desta informação;    
     ou apenas está preparado para receber a informação necessária e suficiente para prosse
     guir com plano de cuidados);

4 - (Knowledge) Partilhar informação (estar preparado para dar informação em pequenos    
     blocos e dar tempo a que o doente possa fazer perguntas; certificar-se de que foi claro na   
     transmissão de informação; sumariar cada etapa transmitida);

5 - (Emotions) Responder às emoções do doente que possam surgir a cada momento; isto    
     inclui respeitar os silêncios e validar as emoções expressas;

6 - (Strategy and Summary) Sumariar a informação partilhada e o plano de cuidados; 
      assegurar o seguimento. 

Como melhorar competências ou desenvolver aptidões de comunicação:

O estado da arte defende sessões de formação teórica e teórico-prática, seguidos de forma-
ção prática em workshop (CST= communiction skills training).1

Foi desenvolvido, assim, um programa, por formadores habilitados, organizado por temas e 
por módulos de role-play. Este programa terá enfoque nos cenários de comunicação de más 
notícias e gestão de emoções fortes em Cardiologia. 

Compreenderá sessão breve de introdução teórica (30 minutos) e discussão de vinhetas 
trazidas pelos formandos (30 minutos). Após o que se prevê treino experiencial com feedback 
personalizado de 3 horas.
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COMUNICAÇÃO EM CONTEXTOS DIFÍCEIS
Curso Pré-congresso 26 Abril 2019

Director do curso: Susana Almeida
Formadores: Susana Almeida, Raquel Ribeiro da Silva
Número de Formandos: máx 20 (min 15)
Duração: 4h
Custo inscrição: 20 euros
Público alvo: Médicos internos e especialistas de qualquer especialidade; enfermeiros; técnicos de cardiopneumologia 
Objectivos:
Informações Gerais: A inscrição só será válida se for feito o pagamento até 72 h após a inscrição.
O cancelamento da inscrição só dará lugar a devolução se feito até 14 dias antes do evento.
Em todos os cursos existe um número mínimo de inscritos sem o qual o curso não será realizado. Se se verificar que esse número mínimo de 
inscrições não foi alcançado, todos os inscritos serão informados do cancelamento do curso 10 dias antes da data do mesmo. 

Introdução:

A comunicação clínica é um componente estrutural do ato médico e da praxis clínica pelo corpo 
clínico envolvido na prestação de cuidados de saúde. Reúne um vasto repertório de competên-
cias ou skills que integram a maior parte dos curricula pré e pós graduados das instituições de 
ensino médico e de enfermagem de referência.1

Esta necessidade mais se destaca na interação com o doente em situação aguda grave ou com 
com doença crónica, com limitação funcional e prognóstico reservado. Muitos dos programas de 
treino de competências de comunicação clínica foram estudados, testados e implementados 
nestes contextos, com evidência científica acumulada nas últimas três décadas, revista e meta-
analisada para variados outcomes (como exemplos: melhoria da eficácia da comunicação clíni-ca 
percebida pelo profissional; nível de satisfação sentida pelos doentes e família; alívio do 
distress do profissional e do doente quando são dadas más notícias; níveis de empatia medidos 
por clínicos, observadores e doentes) e a Cardiologia não é excepção.3-8

Como comunicar informação sensível ou de conteúdo complexo:

As recomendações internacionais de boa prática recomendam o protocolo de seis passos de 
Robert Buckman ou o protocolo SPIKES de Walter Baile2, aqui adaptados e resumidos:

1 - (Setting) Preparar os aspetos físicos tais como a escolha do contexto/local adequado e do      
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