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Comunicação

Tudo à nossa volta é comunicação!

Os dois principais canais são:

»Verbal – todas as palavras usadas na interação [7%];

»Não verbal – todas as outras formas de emissão de mensagem que
não a palavra propriamente dita, ou seja, as expressões faciais, os
gestos, as porturas corporais, a maneira de tocar ou ser tocado, a
distância que mantemos de outra pessoa, entre outros [93%].
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Comunicação de más notícias

O que é má notícia?

“Qualquer informação que afeta seriamente e de forma adversa a visão
de um indivíduo sobre o future.” (Buckman, R., 1992).

É um momento difícil, tanto para a família quanto para os profissionais
envolvidos. (Baile et al, 2000; Fallowfield & Jenkins, 2004).

Por que má notícia?

 

Comunicação de más notícias

Pode produzir duas reações

Adequada – “nunca a esquecerá”;

Inadequada – “nunca a perdoará”.

»A forma como a má notícia é apresentada pode afetar a compreensão
da pessoa sobre essa notícia e o seu ajustamento a ela, assim como a
satisfação da pessoa com o profissional.
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Comunicação de más notícias

E o que é importante nesse momento?

O mais importante para a família é:

» A atitude e a atenção dos profissionais;

» Terem tempo para perguntas;

» Receberem informação correta, com linguagem clara;

» Privacidade.

 

O que é luto?

Luto é uma experiência

Auxilia a adaptação a um novo contexto;

Se não percebo que meu contexto mudou, eu não vou fazer mudanças;

Luto dói. Se você não sentisse dor, desconforto, provavelmente você não
faria mudanças;

Não tem receita de bolo sobre como lidar com luto, porque ele é uma
experiência.
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Luto

Fases do luto (Kubler-Ross, 1969)

Negação;

Raiva;

Negociação (com Deus, fase de promessas e sacrifícios);

Depressão;

Aceitação.

 

Afinal, como comunicar uma má notícia?

Protocolo SPIKES:
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Protocolo SPIKES:

Quatro objetivos principais:

Saber o que a pessoa entende da situação como um todo;
Fornecer as informações de acordo com o que a pessoa suporta
ouvir;
Acolher qualquer reação que pode vir a acontecer;
Ter um plano.

 

Protocolo SPIKES ou IPICEC:

A notificação adequada de morte contempla as seguintes etapas:

Início – privacidade, contato visual, tempo necessário;
Percepções – o que a pessoa sabe; corrigir informação errada;
Informação – dar a informação, notificar a morte;
Conhecimento – confirmar a compreensão; evitar confronto excessivo;
Emoções – permitir e validar a resposta emocional; empatia;
Coping – estabilizar e formular estratégias de coping juntamente com o
familiar;
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Protocolo IPICEC (SPIKES):

Início (Setting up)

Preparando-se para o encontro:

» Crie um plano de transmissão da notícia;

» Prepare um lugar calmo e que permita a privacidade;

» Identifique a pessoa mais próxima para receber a notícia e possibilite
que este tenha um acompanhante, se for de seu interesse;

» Se possível, sente-se e evite barreiras entre vocês.

 

Protocolo IPICEC (SPIKES):

Percepções (Perception)

Percebendo a pessoa que irá receber a notícia:

» “Antes de contar, pergunte”; verifique o que a pessoa sabe a respeito;

» Identificar as lacunas entre as expectativas e a realidade, para adequar
a informação conforme a compreensão da pessoa, de forma precisa;

» “Quais informações você já recebeu a respeito desta situação?”;

» Desinformação pode ser moldada para que se inicie a má notícia.
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Protocolo IPICEC (SPIKES):

Informação (Invitation)

Convidando para o diálogo:

» Identificar até onde a pessoa quer saber do que está acontecendo;

» Nem todos querem saber todas as informações e os detalhes;

» Se deixar claro que não quer saber detalhes, mantenha-se disponível
para esclarecimentos, se possível, em momento oportuno;

» Lembre-se: na dúvida, pergunte!

 

Protocolo IPICEC (SPIKES):

Conhecimento (Knowledge)

Transmitindo as informações:

» Pode-se iniciar com: “Infelizmente, não trago boas notícias”;

» Use palavras adequadas ao vocabulário da pessoa que recebe a notícia;

» Use frases curtas e pergunte como a pessoa está e o que está
entendendo;

» Se necessário, repita a informação até que esta seja entendida.
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Protocolo IPICEC (SPIKES):

Emoções (Emotions)

Expressando as emoções:

»Aguarde a resposta emocional que pode vir. Reconheça essa resposta e
responda a ela de forma empática;

»Ouça e identifique a emoção experimentada. “O que está sentindo?”;

»Observe a ligação entre a emoção e o que a desencadeou;

»Demonstre que está sensibilizado com a pessoa e com o sentimento
dela.

 

Protocolo IPICEC (SPIKES):

Coping (Summary/Strategy)

Resumindo e organizando estratégias:

»Faça um resumo do que foi comunicado e as providências que
precisam ser tomadas;

»Permita que a pessoa exponha suas dúvidas e esclareça o possível;

»Apresente possibilidades de cuidado e apoio para a situação
vivenciada.
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Protocolo IPICEC (SPIKES):

Fixando o essencial do protocolo

Atenção!

» A comunicação deve não apenas abarcar o que a pessoa precisa saber,
mas ser realizada de forma apropriada, assegurando que ela
compreendeu a informação, preocupando-se com reação afetiva dela e
com a retenção da informação.

 

Protocolo IPICEC (SPIKES):

Fixando o essencial do protocolo

Os seis passos são:
» Preparar-se para o encontro;
» Perceber a pessoa que irá receber a notícia;
» Convidar para o diálogo;
» Transmitir a informação;
» Lidar com as emoções;
» Resumir e criar estratégias.
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Protocolo IPICEC (SPIKES):

Outras questões importantes

Fique atento aos seguintes aspectos:
» Cumprimentar as pessoas, identificar-se pelo nome e função;
» Posicionar-se adequadamente e olhar nos olhos;
» Certificar-se que a pessoa mais próxima está presente;
» Usar o nome da vítima e dizer, por exemplo:

› “Vocês são os pais, marido/mulher, a família de… (nome da vítima)?”

 

E quando a notícia for para uma criança?

Alguns aspectos importantes

Deve ser efetuada por uma das figuras parentais ou, na impossibilidade,
por um adulto em quem a criança confie plenamente;

O profissional deve acompanhar ou dar a notícia?

As crianças podem ter reações diferentes, dependendo da idade,
maturidade, relacionamento com o falecido e experiências anteriores
de perda.
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E quando a notícia for para uma criança?

Alguns aspectos importantes

Não usar frases feitas de conforto
» Por exemplo: “Seu pai/mãe foi para um lugar melhor” ou “Foi para um
lugar especial onde as pessoas boas vão”, ou “Fulano foi viajar”.
› Pode adquirir um significado diferente e provocar sentimentos de

revolta e rejeição.
Notificar as crianças o mais cedo possível.

» NÃO precisa ser de imediato.

 

E quando a notícia for para uma criança?

Alguns aspectos importantes

Sentar-se ao mesmo nível da criança e informar que tem algo triste
para lhe dizer;

Potenciar um ambiente seguro e de confiança à criança;

Usar uma linguagem que a criança possa entender e ser honesto;

Responder “não sei”, se não houver resposta ou se não souber;
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E quando a notícia for para uma criança?

Alguns aspectos importantes

Não impedir que participem no velório/enterro, mas também não se
deve obrigar a participar;

Manter as rotinas e alterar o menos possível os hábitos das crianças.
Desse modo, sentem-se mais seguras.

 

E os profissionais?

Cuidados que se deve ter com os profissionais

Não se esquecer de si próprio;

Não se esquecer da equipe envolvida;

É importante o reforço positivo pelo bom desempenho;

Aprender com os erros (é processo de aprendizagem)...
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E os profissionais?

Cuidados que se deve ter com os profissionais

Falar com os colegas envolvidos sobre o que sentiram e que reações
tiveram;

Exprimir os seus sentimentos e não ficar com a dor emocional que a
situação lhe causou;

Não deixar que as próprias reações ao evento se tornem um problema...
Exprima-as!

 

Finalizando...

Lembre-se!

É mais FÁCIL ser objetivo, técnico e prático! Porém, no contexto das
“más notícias” (se é que não podemos afirmar que em qualquer
contexto), são os sentimentos que qualificam a notícia como “má” ou
“boa”. Ou seja, se é a dimensão não verbal da comunicação que qualifica
a relação, que demonstra respeito, empatia, compaixão, solidariedade,
acolhimento, ela precisa ser aprendida e ensinada.
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