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RESUMO 

Introdução: A comunicação de más notícias constitui uma árdua tarefa realizada pelo 

profissional de saúde, em distintos contextos. Diante da revisão dos artigos 

relacionados ao assunto e as citações nos mesmos, nota-se que com frequência é 

utilizado o protocolo SPIKES – A Six-Step Protocol for Delivering Bad News1 para 

auxiliar o profissional de saúde a comunicar más notícias. Objetivo: Realizar a 

Adaptação transcultural do protocolo SPIKES de comunicação de más notícias para 

a língua portuguesa do Brasil. Método: pesquisa metodológica, segundo as etapas 

propostas por diretrizes internacionais: tradução, síntese das traduções, retrotradução 

e revisão quanto aos critérios semânticos, idiomáticos e culturais por comitê de juízes. 

Para tanto, foram recrutados nove juízes a preencher um formulário, que verificou seu 

grau de concordância e possíveis sugestões. Com as considerações dos juízes foi 

elaborada a versão final do protocolo na língua portuguesa, que foi avaliada por 13 

profissionais de saúde com formação teórica em Cuidados Paliativos. Resultados: Dos 

juízes especialistas que participaram do estudo, 6 (66,7%) era do sexo feminino e a 

média de tempo de atuação na área foi de 22,1 anos (dp ±9,2). Houve bom percentual 

de equivalências na avaliação dos juízes nos itens, semântica e idiomática, cultural e 

conceitual, para as sentenças que formam as seis etapas do protocolo:  Setting up, 

Perception, Invitation, Knowledge, Emotions, Strategy and Summary. O pré-teste 

referiu-se à aplicabilidade do protocolo traduzido, indicando alto percentual de 

concordância sobre sua utilidade e atendimento às necessidades do profissional no 

processo de comunicação de más notícias. Conclusão: Esta análise sugere que o 

protocolo é   fidedigno para a comunicação de más notícias no Brasil no contexto 

paliativista, podendo ser utilizado pela equipe multiprofissional. 

 

Descritores: comunicação em saúde, informação, relações interpessoais, cuidados 

paliativos. 

 

 

 

Machado FA. Transcultural adaptation of the protocol SPIKES of communication of 

bad news for the Portuguese language of Brazil. Guarulhos (SP): University Universus 

Veritas of Guarulhos; 2017. 
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ABSTRACT 

Introduction: The communication of bad news is an arduous task carried out by the 

health professional, in different contexts. In view of the review of the articles related to 

the subject and the citations in them, it is noted that the SPIKES - A Six-Step Protocol 

for Delivering Bad News1 is often used to help the health professional communicate 

bad news. Objective: To perform translation and cross-cultural adaptation of the 

SPIKES protocol for the Portuguese language of Brazil. Method: methodological 

research, according to the stages proposed by international guidelines: translation, 

synthesis of translations, back translation and revision of semantic, idiomatic and 

cultural criteria by judges' committee. To that end, nine judges were recruited to 

complete a form, which verified their agreement and possible suggestions. With the 

judges' considerations, the final version of the protocol in the Portuguese language 

was elaborated, which was evaluated by 13 health professionals with theoretical 

training in Palliative Care. Results: Six (66.7%) of the judges who participated in the 

study were female, and the mean duration of the study was 22.1 years (SD ± 9.2). 

There was a good percentage of equivalents in the evaluation of the judges in the 

items, semantic and idiomatic, cultural and conceptual, for the sentences that form the 

six stages of the protocol: Setting up, Perception, Invitation, Knowledge, Emotions, 

Strategy and Summary. The pre-test referred to the applicability of the translated 

protocol, indicating a high percentage of agreement on its usefulness and attending to 

the needs of the professional in the process of communicating bad news. Conclusion: 

This analysis suggests that the protocol is reliable for the communication of bad news 

in Brazil in the palliative context, and can be used by the multiprofessional team. 

 

Keywords: health communication, information, interpersonal relations, palliative care. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 Apresentação 
 

Por vários anos de prática assistencial diária, executada por meio de minhas 

atividades como enfermeiro, sempre procurei obter mais conhecimento sobre o 

processo de comunicar notícias difíceis, pois em inúmeras vezes, situações de 

terminalidade da vida eram finalizadas em plantões noturnos. Percebia durante a 

noite que a comunicação de más notícias no hospital entre a tríade paciente, família 

e médico era um pouco diferente do que ocorria durante o dia, por haver uma redução 

na equipe multidisciplinar assistencial e as situações exigirem rápida resolutividade. 

Neste contexto, notava o não seguimento de alguns princípios estratégicos para que 

a notícia fosse emitida e recebida da melhor forma possível. 

Em hospitais em que se almeja as Acreditações Hospitalares, o alinhamento 

dos processos de qualidade assistencial, por meio das políticas institucionais, 

reconhece no enfermeiro a liderança das informações e do processo de cuidar. Este 

profissional faz a tríade entre a equipe multidisciplinar, o paciente e a família e, 

geralmente, quando o paciente e família necessitam de qualquer informação ou 

orientação é o enfermeiro que se incumbe de transmitir. 

Considerando que nos processos de certificação de qualidade faz-se 

necessário o registro das atividades e, sendo interesse pessoal melhorar o manejo 

das informações neste processo, me inseri em um Grupo Multidisciplinar de 

Aprimoramento Científico (GruPAC) em Cuidados Paliativos em um Hospital de 

grande porte da cidade de São Paulo. Por meio da participação ativa neste grupo 

pude entrar em contato com o cenário da atenção paliativista, reforçando a já 

percebida importância da adequada comunicação para o manejo de situações 

delicadas envolvendo más notícias. 

Frente a esta tentativa de aprimoramento do processo de cuidar e ao 

compromisso com as atividades desenvolvidas, acabei sendo promovido para realizar 

a supervisão da equipe de enfermagem do noturno. Esta nova função gerencial me 

possibilitou observar que a dificuldade de comunicação de notícias difíceis não se 

restringia ao que referia somente aos pacientes sob cuidados paliativos, mas se 
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estendia para todo o hospital, independente do setor em qual o paciente estava 

internado. 

Mais tarde, recebi uma proposta para gerenciar a equipe de enfermagem de 

outro hospital da macrorregião de São Paulo. Foi uma tarefa muito gratificante, pois 

além de poder implantar e praticar a Enfermagem de modo estratégico, foi possível 

perceber conquistas e sucesso em cada rotina implantada, contando com a 

experiência da prática profissional adquirida e de uma equipe focada na melhoria 

assistencial. Neste período percebi que o compartilhamento de notícias difíceis não 

se restringe à prática assistencial, fazendo parte do rol de atividades de um 

enfermeiro gestor.  

   Mesmo diante de tantas transições hierárquicas, sempre estive diante de 

comunicar notícias difíceis. E é neste contexto que pretendo aprofundar 

conhecimentos na temática da comunicação de más notícias, buscando ferramentas 

que possam auxiliar este processo, sem que haja desvios da informação, 

considerando o impacto emocional da mensagem transmitida ao receptor e o estresse 

para o emissor. 

 

1.2 Objeto de estudo e a problemática de pesquisa 
 

Toda comunicação imprime emoções e sentimentos, cuja significação está 

vinculada ao contexto que ocorre.1 O profissional de saúde para atender as 

necessidades dos pacientes deve aprender a decodificar, decifrar e perceber as 

mensagens que são constantemente trocadas durante a interação. Quando nesta 

interação há o compartilhamento de más notícias, é importante considerar não apenas 

o conteúdo da informação transmitida, mas também o contexto e os sentimentos a ela 

relacionados. 

Consideram-se más notícias qualquer informação que afete de forma radical e 

definitiva a perspectiva de futuro de quem a recebe, envolvendo mudança drástica no 

planejamento de vida do indivíduo, com um sentido negativo.1,3 

Embora seja frequente entre os profissionais de saúde e seus pacientes, a 

comunicação de más notícias ainda, é considerada uma tarefa difícil, tanto para o 

profissional que tem a responsabilidade de transmitir a informação quanto para o 
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paciente que a recebe, constitui-se uma situação desconfortável, por envolver 

sentimentos que trazem impacto emocional negativo.1,29 

Sabendo previamente que a informação compartilhada poderá mudar a vida da 

pessoa, o profissional tende a desenvolver ansiedade e, involuntariamente, evitar a 

situação. Assim, pode esquivar-se desta tarefa por meio do distanciamento emocional, 

banalizando a atividade, por vezes realizada de modo impessoal e negligente, com o 

uso de termos pouco claros e informação incompleta. Trata-se de uma condição em 

que o profissional evita maior aprofundamento na interação, por ter dificuldade em 

lidar com as próprias emoções frente ao sofrimento do outro, sendo frequente a 

delegação da tarefa de compartilhamento de informações a outros membros da 

equipe multidisciplinar.4,13 

A dificuldade do emissor em comunicar a má notícia está relacionada a 

dificuldade em enfrentar as reações emocionais e físicas frente do paciente ou familiar 

e também pela dificuldade em gerir as situações o que causa mecanismos de fuga, 

utilização de eufemismos, para não correr riscos de falta de transparência ou 

omissão.23  

Além de toda sobrecarga emocional que envolve o compartilhamento de 

informações quando se trata de uma má notícia, outros fatores podem contribuir para 

a complexidade deste processo.  

Alguns fatores que potencializam a complexidade da recepção de más notícias 

são os mesmos que, apresentam-se como barreiras para a comunicação efetiva: a 

deficiência de atenção ou raciocínio por parte do receptor, que pode limitar a 

compreensão das mensagens fornecidas; a rapidez da fala pelo emissor, que pode 

comprometer a compreensão do receptor; os ruídos ambientais; assim como a 

deficiência nos órgãos dos sentidos, como audição, visão e tato.2,5  

A pressuposição por parte do emissor da compreensão da mensagem pelo 

receptor também constitui fator interveniente, quando o emissor da notícia não se 

preocupa em validar o entendimento da mensagem. Os aspectos culturais também 

são relevantes ao compartilhar más notícias, uma vez que podem influenciar a 

expressão verbal e o comportamento do emissor. Para se evitar ruídos na 

comunicação e dilemas éticos, é desejável conhecer e ter respeito mútuo pelas 

crenças e cultura do receptor da mensagem.2,5 

A ausência de linguajar comum também poderá ser uma barreira, levando a 

incompreensão do significado da mensagem. Desconhecer o vocabulário do paciente 
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incorre em possível falta de entendimento, que pode ser agravada pela falta de 

validação da mensagem. E, por último, pode haver ainda a influência de mecanismos 

de defesa inconscientes por parte do paciente, tais como a negação, que precisam 

ser identificados e clarificados. 

Diante do contexto que influencia o compartilhamento de notícias difíceis, é 

compreensível que o profissional de saúde busque ferramentas que favoreçam a 

realização de tal tarefa. Surge deste modo, a busca por diretrizes ou protocolos para 

comunicação de más notícias, salientando que a utilização de um protocolo é uma 

prática útil para quem está iniciando.28,30 

Por meio de busca na literatura nacional e internacional por ferramentas para 

transmitir más notícias foi possível identificar que o instrumento mais utilizado e citado  

é o SPIKES1. Trata-se de um protocolo de seis passos sistematizados, que 

recomenda o seguimento de etapas pré-estabelecidas para compartilhamento de 

informações envolvendo diagnóstico e prognóstico de doenças. 

O protocolo também é útil para diminuir o sofrimento do profissional em 

trabalhar com expectativa frustrada do outro.15 

Embora o protocolo SPIKES1 seja citado em estudos nacionais e seu uso seja 

recomendado especialmente na prática paliativista, não há registros na literatura 

brasileira de pesquisas que tenham realizado adaptação transcultural para uso na 

língua portuguesa do Brasil. Portanto, justifica-se a presente pesquisa frente à 

necessidade de disponibilizar aos profissionais de saúde brasileiros uma ferramenta 

valida, que favoreça a transmissão de más notícias. Sua aplicabilidade pode ser 

direcionada a outros contextos e sua utilização também é multiprofissional. 
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2.  OBJETIVO 

 

 Realizar a tradução e adaptação transcultural do protocolo SPIKES1 para a 

língua portuguesa do Brasil. 

  

 

  3. REVISÃO TEÓRICA 

 

3.1. A comunicação na transmissão de más notícias 
 

A comunicação é inerente ao comportamento humano, é a maneira mais 

comum entre os processos das pessoas interagirem e obterem um relacionamento 

social em diferentes contextos.10 É o instrumento do relacionamento humano, pois é 

por meio dela que os seres humanos trocam mensagens que lhes afetam a vida e a 

dos outros.2,5-7 Desta forma, o compartilhamento das informações é um dos principais 

instrumentos do cuidado em saúde. 

A comunicação define-se como o processo de transmitir e receber mensagens 

por meio de signos, símbolos e sinais. Os signos são os estímulos que transmitem 

uma mensagem, os símbolos são os signos decodificados e os sinais são signos com 

mais de um significado. Essa relação complexa que envolve a percepção, a 

compreensão e a transmissão das mensagens na interação entre pacientes e 

profissionais de saúde, compreende-se como comunicação interpessoal.7 

Esta comunicação pode ser dividida em duas dimensões: comunicação verbal 

e comunicação não verbal. A comunicação verbal compreende as palavras usadas na 

interação (escritas e faladas); comunicação não verbal é toda forma de emissão de 

mensagem que não a palavra propriamente dita, ou seja, as expressões faciais, os 

gestos, as posturas corporais, a maneira de tocar ou ser tocado, a distância que 

mantemos da outra pessoa.2,5-7 A comunicação não verbal compreende a 

Paralinguagem, que é o som emitido pelo aparelho fonador que não faz parte da língua 

utilizada, podendo ser grunhidos que utilizamos ao falar ou até mesmo o silêncio; a 

Cinésica, também conhecida como a linguagem do corpo, por meio de gestos, 

movimentos e meneios do corpo; a Proxêmica, que analisa o espaço entre os 
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participantes da interação; a Tacêsica, relacionada ao estudo do toque, como 

expressão de afetividade entre as pessoas e suas culturas.6,7 

 Os profissionais de saúde devem aprimorar suas habilidades de comunicação, 

uma vez que o têm como base de seu trabalho nas relações humanas. Assim, para o 

relacionamento interpessoal, também entendido como qualquer interação face a face 

entre duas ou mais pessoas onde há troca recíproca de sinais, a comunicação é 

instrumento essencial.7 

A cada vez os pacientes estão mais bem informados sobre a terapia e 

assumem uma atividade principal, equalizando as partes no processo de decisão, 

relatando os efeitos adversos dos medicamentos e compartilhando seus medos e 

sofrimentos.1,52 Contudo, nem sempre o objetivo da comunicação é alcançado, devido 

à influência de diversos fatores, tais como a nível de instrução, a cognição, a cultura 

e a idade, que podem comprometer a qualidade da comunicação nas relações 

humanas.1  

Atualmente é muito frequente as pessoas terem acesso à tecnologia mesmo 

dentro das instituições de saúde e após conversar com o médico buscam informações 

a respeito de diagnóstico e tratamento referente aos sintomas apresentado e o 

conteúdo da conversa e muitas vezes a pesquisa em sites de busca acaba sendo 

prejudicial para a pessoa, pois traz informações com as quais ela não sabe lidar, 

causando um impacto prejudicial e negativo, gerando consequências ruins na vida da 

pessoa, como a depressão, a baixa autoestima, a negação e fuga da realidade.  

Também é relevante neste contexto o conteúdo da mensagem transmitida, que 

pode ser negativo, configurando uma má notícia. 

 Má notícia, notícia difícil ou ruim é definida como qualquer informação que afeta 

seriamente e de forma adversa a visão de um indivíduo sobre seu futuro, influenciando 

radical e negativamente as expectativas do outro.3,8 

 De acordo com a análise da literatura1,3,8, há consenso quanto ao conceito de 

má notícia no contexto da área de saúde, contudo há divergências sobre maneiras 

para efetuar o adequado compartilhamento destas informações, considerando-se a 

percepção e interação com o paciente.  

A linha norte americana representada por Robert Buckman e seus 

colaboradores1 defende o uso de protocolos sistematizados e direcionados à 

transmissão de uma notícia ruim, nas quais etapas sequenciais devem ser seguidas. 

Já a corrente espanhola defendida por Marcos Gomez Sancho8 considera o contexto 
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no processo de compartilhamento de notícias difíceis, envolvendo a percepção do 

emissor acerca das condições emocionais do receptor e seu prévio conhecimento 

para a progressão da informação. Esta segunda corrente, conhecida como verdade 

progressiva e tolerável, necessita de conhecimento prévio sobre comunicação não 

verbal por parte do emissor, uma vez que é por meio da percepção e decodificação 

de sinais não verbais que se compreende a expressão emocional do receptor. 

Algumas reflexões são direcionadas de como comunicar uma má noticia: buscar um 

local tranquilo; o paciente tem o direito de conhecer a sua situação; é um ato humano, 

ético e legal; não existe fórmula; gradualmente, não é um ato único; não mentir.12,43 

Comunicar más notícias é, provavelmente, uma das tarefas mais difíceis que 

os profissionais de saúde têm que enfrentar, pois implica em forte impacto emocional 

no paciente e a sua rede de apoio – quem recebe a má notícia dificilmente esquece 

onde, como e quando foi comunicada.7 

Durante a revelação de notícias difíceis, além do discurso, a postura não verbal, 

por meio dos gestos, das mímicas e do semblante, constitui parte integrante do ato da 

comunicação. As atitudes como olhar nos olhos do paciente, tocar em suas mãos ou, 

simplesmente sorrir e manifestar silêncio empático mostra a ele com quem poderá 

contar em seu período de sofrimento.1 

Partindo do princípio que a comunicação é a base para a relação capaz de 

construir um projeto no qual dois ou mais atores concordam sobre determinadas 

regras e objetivos, é importante considerar que a interação entre médico, paciente e 

seus familiares afeta a experiência da doença e o projeto terapêutico, assim como a 

satisfação dos indivíduos.2 

Quando é estabelecido um elo de empatia entre o paciente e o médico a má 

notícia ao ser transmitida poderá tornar-se aliada à adesão do paciente e seus 

familiares no tratamento, colocando-os na condição de co-autores no tratamento. O 

posicionamento de fragilidade e condição passiva do paciente, alimentado por sua 

condição socioeconômica e cultural, pode afetar o sucesso ou não dessa relação.12 

A legislação do exercício profissional da medicina, descrita no Código de Ética 

Médica, em seu artigo 34, descreve sobre a comunicação do médico com o paciente, 

que o profissional médico não deve deixar de informar sobre o diagnóstico de doença, 

como também sobre o prognóstico, os riscos objetivos do tratamento, salvo quando a 

comunicação direta possa provocar danos ao paciente; neste caso, deve-se fazer a 

comunicação a seu representante legal.16 
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Com base nas publicações sobre comunicação de más notícias, nota-se que 

os profissionais de saúde em geral – e não apenas os médicos - são mensageiros 

deste tipo de informação, independente das circunstâncias e do momento. Assim, 

requer o envolvimento de toda a equipe multiprofissional, e isso se faz necessário 

independente da reação do paciente. O processo de comunicação eficaz reduz as 

incertezas e os medos, constitui uma ajuda fundamental na aceitação da doença e 

permite participação ativa em todo o processo de cuidar/tratar.17 

Durante busca bibliográfica sobre comunicação de más notícias notou-se que 

há frequente descrição do uso por profissionais de saúde do protocolo SPIKES1 para 

auxiliar no processo de transmissão dessa informação. Porém, após a utilização deste 

protocolo, existem algumas sugestões críticas, citadas pelos usuários que levam a 

reflexão. Relatam que a maior dificuldade encontrada se refere à singularidade de 

cada contexto, pois é fácil aplicar algo sistematizado quando as ocasiões são 

oportunas e difícil quando as mesmas divergem das sequências estruturais do 

protocolo. Assim, há relatos que o protocolo é muito racional e sistematizado, sendo 

difícil a sua aplicabilidade em situações divergentes.20,24 

A imprevisibilidade das consequências das informações compartilhadas é outro 

aspecto a ser considerado como limitante, muitas vezes a reação do paciente é de 

aceitação e adesão ao tratamento. À medida que o protocolo se limita a utilização de 

princípios intuitivos, desconsidera-se a percepção do emissor, que poderá identificar 

possíveis reações frente à informação fornecida. Durante esse processo 

comunicacional, que envolve situações que poderão evoluir para a finitude de vida ou 

concretizar perdas, o paciente poderá vivenciar fases ou estágio emocionais de 

enfrentamento (negação, raiva, barganha, depressão e aceitação)21 e expressar 

reações emocionais que fogem ao escopo das etapas do protocolo. Assim, também 

se faz necessário que se amplie o conhecimento bioético das virtudes como 

honestidade, justiça, tolerância, confiança e veracidade, para que as decisões e 

conflitos bioéticos diminuam frente à estas situações.45 

Sabe-se que são muitas as dificuldades em compartilhar notícias difíceis, 

mesmo atualmente, quando as pessoas têm acesso à informação com muita rapidez 

devido aos avanços tecnológicos, por muitas vezes aprofundando o conhecimento no 

processo saúde doença, consultando terapias mundialmente usadas. Mas a 

comunicação adequadamente compartilhada ainda é o diferencial, se executada com 

segurança de suas fontes, por meio de diretrizes e protocolos que norteiam as 



21 
 

condutas. Se aqueles que comunicarem a verdade ao paciente não se atentarem a 

isto terão dificuldades para lidar com o impacto negativo da informação e sua reação 

emocional.4  

Algumas habilidades são necessárias para se comunicar uma má notícia 

adequadamente: deve-se utilizar uma linguagem clara e objetiva livre de ruídos, falar 

pausadamente, respeitar o silêncio terapêutico para que o paciente decodifique e 

solidifique a informação, atentar para os sinais não verbais referente a compreensão 

da mensagem transmitida, realizar a escuta ativa e nunca deixar de estimular o 

indivíduo a expor seus sentimentos.26 Dentre essas habilidades o  Enfermeiro surge 

como o protagonista deste processo, pois é o único profissional de saúde que está 

diariamente ao lado do paciente e que vem demonstrando bastante interesse na 

busca deste conhecimento. 

Estudo recente que demonstra que habilidades de comunicação não são 

adquiridas com o tempo, mas sim com a adequada capacitação, o que torna urgente 

a capacitação para utilização de estratégias de comunicação com os pacientes no 

contexto da terminalidade.26 

 

3.2. Atuação da Equipe de Cuidados Paliativos no Brasil 
 

 A atuação profissional-paciente vem evoluindo à medida que as relações do 

cuidar se tornam uma necessidade de trabalho em equipe e atuação multiprofissional 

para a atenção a saúde.18   

 O Cuidado paliativo iniciou-se na década de 1980, porém só apresentou um 

crescimento significativo no ano de 2000. Segundo a definição da Organização 

Mundial de Saúde – OMS18, revista em 2017: 

“Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por 
uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da 
qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma 
doença ou agravo que ameace a continuidade da vida, por meio 
da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, 
avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas 
físicos, sociais, psicológicos e espirituais".  

  Na filosofia que rege a atuação em Cuidados Paliativos são princípios: a) 

Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis, b) Afirmar a vida e 

considerar a morte com um processo normal da vida, c) Não acelerar e nem adiar a 
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morte, d) Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente, e) 

Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto 

possível, até o momento da sua morte, f) Oferecer sistema de suporte para auxiliar os 

familiares durante a doença do paciente e a enfrentar o luto, g) Abordagem 

multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo 

acompanhamento no luto, h) Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente 

o curso da doença, i) Deve ser iniciado o mais precocemente possível, juntamente 

com outras medidas de prolongamento da vida, como a quimioterapia e a radioterapia 

e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar 

situações clínicas estressantes.42,45 

 Diante destes princípios, o envolvimento dos familiares no processo de cuidar 

e a intervenção multiprofissional necessitam de foco para atingir o objetivo de 

possíveis intervenções clínicas e terapêuticas, são muitas as estratégias que podem 

ser abordadas pois a comunicação de uma má notícia não é difícil apenas para os 

médicos. 

 

 3.3. Instrumentos para o compartilhamento de notícias difíceis 

 

Há poucos estudos na literatura nacional, conforme pesquisa em bases de 

dados, que se referem ao processo de comunicação com pacientes sem prognóstico 

de cura, sendo somente um nacional e os outros internacionais. Dentre os poucos 

trabalhos que podem ser encontrados relativos ao tema tratam de reflexões ou 

recomendações empíricas de como deve ser a transmissão de más notícias. 

A maioria das publicações1,4,20,25 encontradas acerca da comunicação de más 

notícias cita o protocolo SPIKES1 como ferramenta útil para o compartilhamento de 

informações ou sua utilização como base para o desenvolvimento de outras 

ferramentas que norteiam esse processo. Neste caso, foram feitas adaptações ao 

protocolo com base nas vivências práticas dos pesquisadores e nas críticas 

construtivas analisadas pelos usuários do protocolo em outras pesquisas.1,22,31-33 
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3.3.1. Protocolo SPIKES 
 

Esta ferramenta foi desenvolvida em um encontro anual da Sociedade 

Americana de Oncologia Clínica (ASCO) no ano de 1998, no qual 700 pessoas 

participaram do simpósio proferido por Dr. Robert Buckman sobre o tema de más 

notícias. Destas, 500 receberam um aparelho eletrônico que lhes permitia responder 

perguntas em tempo real, para avaliar suas atitudes práticas sobre difíceis aspectos 

da comunicação de más notícias. Estas questões foram direcionadas para elaboração 

de um protocolo, desenvolvido com base na obra do próprio Robert Buckman e seus 

colaboradores, com recomendações de como se transmitir más notícias.3 

Em 2000 foi então publicado o protocolo SPIKES1 por Walter F. Baile, Robert 

Buckman e colaboradores. O objetivo desta ferramenta foi expandir o cuidado médico 

e reduzir o sofrimento do paciente na comunicação da má notícia, com a utilização 

sistematizada da transmissão da informação, em um contexto em que a maioria dos 

médicos utiliza sua experiência de prática clínica para se decidir como se comportar 

ao transmitir uma má notícia.1  

Utilizando esta ferramenta o profissional tem por finalidade alcançar quatro 

objetivos essenciais: o primeiro é recolher informação do paciente, o segundo consiste 

em prover informação inteligível, de acordo com as necessidades e desejos do 

paciente. O terceiro objetivo é apoiar o paciente, utilizando habilidades para reduzir o 

impacto emocional e a sensação de isolamento experimentada pelo receptor da má 

notícia. O último objetivo é desenvolver uma estratégia sob a forma de plano de 

tratamento, com a contribuição do paciente.1 

O protocolo SPIKES1 descreve, de maneira didática, seis passos para 

comunicar más notícias. O primeiro passo relaciona-se ao preparo para o encontro 

(setting up) e diz respeito ao preparo prévio do médico e do espaço físico para o 

evento. No segundo, percebendo o paciente (Perception), verifica-se até que ponto o 

paciente tem consciência do seu estado. O terceiro convida para o diálogo (Invitation), 

procurando entender quanto o paciente deseja saber sobre sua doença. O quarto 

refere-se à transmissão de informação propriamente dita (Knowledge). Neste ponto 

são ressaltadas algumas recomendações, como: utilizar frases introdutórias que 

indiquem ao paciente que más notícias virão; não o fazer de forma brusca ou usar 

palavras técnicas em excesso; checar a compreensão do paciente. O quinto passo 

destaca a expressão das emoções (Emotions) e é reservado para responder 
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empaticamente à reação demonstrada pelo paciente. O sexto indica resumir e 

organizar estratégias (Strategy and Summary), com o intuito de diminuir a ansiedade 

do paciente ao lhe revelar o plano terapêutico e o que pode vir a acontecer.3 

Entretanto, transmitir más notícias é também uma tarefa complexa de 

comunicação. Além do componente verbal de informar de fato uma má notícia, ela 

também requer outras habilidades. Estas incluem responder as reações emocionais 

dos pacientes, o envolvimento na tomada de decisão, tratar o status criado pelas 

expectativas de cura do paciente, o envolvimento de múltiplos membros da família, e 

o dilema de como dar esperança quando a situação é sombria.1 

Atualmente estima-se que a informação de uma má notícia possa ocorrer mais 

de 20 mil vezes na carreira de um médico oncologista, daí a importância da 

competência comunicacional a ser aperfeiçoada. O protocolo SPIKES tem sido 

incorporado em guidelines de comunicação para pacientes clínicos, para discutir a 

falha no tratamento na era da expansão de drogas e nas várias opções de tratamento.9 

A estratégia SPIKES, quando bem utilizada, auxilia nos planos futuros que o 

médico, pacientes e familiares podem traçar para o tratamento da doença. Sem o 

planejamento sobre o compartilhamento de informações e o seguimento dos seis 

passos pode haver perda de tempo no processo participativo e de decisão.30 Por ser 

flexível, auxilia o médico a personalizar as boas maneiras de comunicar a má notícia 

aos pacientes e familiares.28 

Mesmo com muitos pontos positivos, tais como o fato de ser curto, de fácil 

utilização e memorização, existem algumas limitações acerca de como foi 

desenvolvido, pois utiliza referencial teórico próprio do livro publicado no ano de 1992 

intitulado: How to break bad News – A guide for Health care professionals,  o processo 

de validação também é metodologicamente questionável, uma vez que foi realizada 

por pessoas que não eram especialistas no assunto e estava participando de um 

Congresso para adquirir este conhecimento. 

No Brasil a aplicabilidade do protocolo SPIKES é difundida pela prática 

paliativista, como sendo o instrumento básico para se transmitir uma má notícia, 

principalmente para aqueles profissionais que iniciam como integrantes da equipe de 

cuidados paliativos.43  

O Enfermeiro tem um grande destaque na atuação frente a esta comunicação 

na Equipe de Cuidados Paliativos, pois é o profissional de saúde que está a maior 

parte do tempo envolvido no processo de cuidar e por muitas vezes a compartilhar os 
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sentimentos que o paciente apresenta como angústias, medos e os problemas vividos; 

isso faz com que a própria instituição migre de uma conduta antes paternalista para 

uma atuação multiprofissional.41,58,59 

 

3.3.2. The ABCDE mnemonic for breaking bad news 
 

 Este instrumento foi desenvolvido no ano de 2000 a partir de recomendações 

da prática clínica de como se transmitir más notícias.31 O autor realizou adaptação de 

um método mnemônico já existente, patenteado como Rabow and McPhee´s ABCDE 

mnemonic e implementou acrescentando algumas sugestões e recomendações. 

Enfatiza que médicos precisam individualizar a maneira de transmitir a má notícia, 

baseado no desejo que o paciente precisa saber. O método é descrito através dos 

acrônimos:  A – Advance Preparation (preparar-se com antecedência), B – Build a 

therapeutic environment/relationship (construir um ambiente /relação terapêutica), C 

–Communicate well (comunicar-se bem), D – Deal with patient and family reactions 

(lidar com as reações do paciente e familiares), E – Encourage and validate emotions 

(incentivar e validar as emoções).39  

Esta ferramenta foi desenvolvida posteriormente ao Protocolo SPIKES1e não 

estabelece nenhum apontamento em relação ao prognóstico do paciente, porém 

denota considerar os sentimentos do paciente e seus familiares; não foram 

encontrados na literatura trabalhos com a avaliação da sua aplicabilidade. 

 

3.3.3. Protocolo COMFORT 
 

Este protocolo foi construído em torno dos princípios fundamentais da Teoria 

da Adaptação, no contexto norte americano em 2010. Desenvolvido com base em 

evidências de pesquisa em que estudantes de medicina foram treinados usando um 

protocolo já existente para transmissão de más notícias e filmados compartilhando 

más notícias com pacientes e familiares. Os alunos, em seguida, discutiram a 

experiência de más notícias com educadores de escolas médicas e especialistas em 

comunicação. A partir dessas discussões, sete temas comuns surgiram sobre 

barreiras para interações afetivas em se tratando de notícias ruins, e sete diretrizes 

correspondentes foram criadas para ajudar a superar as barreiras mais comuns. 
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O acrônimo resultante COMFORT22 foi derivado das palavras: communication, 

enfatizando que na comunicação deve-se utilizar linguagem clara e familiar na 

informação de má notícia; orientation, orientar com expectativas realistas para o 

tratamento com linguagem simples; mindfulness, evitando-se as distrações, a cada 

momento respondendo a evolução das necessidades do paciente; family, destacando 

a inclusão da família na comunicação da má notícia, servindo de apoio emocional; 

ongoing, evitando sentimento de abandono, desenvolvendo conversa contínua; 

reiterative, reafirmar a mensagem ruim, evitando a esperança falsa de cura e team, 

referindo que a equipe tranquiliza o paciente no atendimento multidisciplinar. 

Foi apresentado como um aprimoramento do protocolo SPIKES1, mas 

apresenta algumas limitações, pois se insere diretamente na transmissão da 

informação, não havendo um preparo prévio para o compartilhamento, desvalorizando 

o contexto. Destacam-se como pontos positivos a inserção da família, servida de apoio 

emocional; a orientação com linguagem simples e a inserção de vários encontros com 

conversas contínuas para evitar o sentimento de abandono, além de valorizar o 

trabalho em equipe como modo de tranquilizar o paciente no atendimento 

multidisciplinar. 

 

3.3.4. Protocolo “BREAKS” 
 

 Mundialmente sabe-se que a informação drástica pode alterar a perspectiva de 

vida do indivíduo, mas o que muitos pacientes temem é que essa informação nem 

sempre é fácil de ser recebida e muito menos de ser transmitida32. Porém, se esta for 

realizada de modo estruturado poderá trazer inúmeros benefícios positivos na adesão 

ao tratamento.  

 A partir do protocolo SPIKES, foi desenvolvido no ano de 2010, por médicos 

paliativista indianos, o protocolo BREAKS35 para se transmitir a má notícia, que 

contém uma estratégia de fácil comunicação, com aplicação de competências para 

situações positivas de adesão ao tratamento, o que contribui para a satisfação 

profissional de quem a transmite. 

 O protocolo BREAKS32 se desenvolve em seis passos mnemônicos, de fácil 

memorização: B – Background, conhecimento do paciente sobre a sua doença; R-
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Rapport, construção de um relacionamento profissional contínuo; E-Explore, lembra 

que para se iniciar a transmissão da má notícia, é mais fácil para o médico iniciar partir 

do que o paciente sabe sobre sua doença; A-Announce, após o consentimento que o 

paciente deseja saber o seu diagnóstico, anuncia-se a má notícia, diminuindo os 

eufemismos para que não cause confusão na interpretação; K-Kindling, neste passo 

sugere ser gentil a realidade dos sentimentos que possa vir do paciente,  entendendo 

que o paciente e seus familiares ouvem de forma diferente e podem aceitar as notícias 

ou não, conforme suas emoções; S-Summarize, finalizando a sessão, resumindo as 

preocupações expressas pelo paciente e agendando a próxima consulta, acordando 

o apoio durante o seu tratamento e prognóstico. 

 

3.3.5. Protocolo P-A-C-I-E-N-T-E 
 

 Este protocolo foi desenvolvido por uma médica brasileira quando doutoranda 

em anestesiologia no Serviço de Terapia Antálgica e Cuidados Paliativos da 

Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu, no Estado de São Paulo em 2010, 

como instrumento de comunicação com o objetivo de minimizar o estresse do 

profissional de saúde e facilitar o processo de informar más notícias em saúde para 

os pacientes.  

As etapas do protocolo PACIENTE seguem descritas pelo acrônimo: P – 

preparar-se, A – avaliar o quanto o paciente sabe, C – convite à verdade, I – informar, 

E – emoções, N – não abandonar o paciente, T – traçar uma E – Estratégia. Foram 

realizados treinamentos sobre comunicação de más notícias com o protocolo com 200 

participantes, sendo 100 médicos e 100 enfermeiros.33  

Foram apresentadas e respondidas 12 perguntas de múltipla escolha sobre a 

experiência pregressa em comunicação e sobre as impressões acerca do protocolo. 

Os temas considerados mais difíceis no processo de comunicação foram: falar sobre 

morte e discutir fim de tentativas de tratamento curativo, ser honesto sem tirar a 

esperança e lidar com as emoções dos pacientes. A maioria dos participantes nunca 

teve treinamento formal sobre comunicação de notícias desfavoráveis em saúde ou 

sobre lidar com as emoções dos pacientes. Segundo o estudo, a maioria dos 

profissionais que participaram do treinamento com este protocolo apontou que o 

método é útil e pode ser utilizado na prática clínica.33 
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 Das considerações positivas a este protocolo destaca-se ter sido construído 

considerando-se a realidade étnica brasileira e considerar no acrônimo o apoio e o 

não abandono do paciente durante a transmissão da informação; apresenta o 

envolvimento familiar no processo de comunicação com o apoio ao paciente e não 

uma barreira; há inserção do enfermeiro no processo de comunicação por ter o maior 

tempo no envolvimento assistencial no cuidar o que torna a explicação mais informal, 

diferente do médico que considera esta etapa a mais difícil por não saber lidar com as 

emoções. Como limitação, deixa vago a última recomendação, acerca de traçar uma 

estratégia. 

 

4.  MÉTODO 
 

4.1. Tipo do estudo 
 

Trata-se de um estudo de caráter metodológico. Esse tipo de estudo consiste 

na investigação de métodos de obtenção, organização e elaboração dos dados, 

tratando da construção, validação e avaliação de instrumentos e técnicas de pesquisa. 

A meta de pesquisas com essa abordagem é a elaboração de um instrumento válido 

na língua portuguesa, que possa ser utilizado posteriormente por outros 

pesquisadores.35 

Antes de iniciar o estudo, foi solicitada a um dos autores do protocolo SPIKES1 

a autorização para tradução do instrumento. A autorização foi concedida por meio de 

mensagem por correio eletrônico (Anexo1). 

 

4.2. Instrumento para tradução do Protocolo SPIKES 

 

Conforme referido, o protocolo SPIKES1 contempla seis passos para transmitir 

más notícias, essas etapas são descritas de modo sintético a seguir e foram 

esquematizadas em um quadro. Este foi considerado um instrumento para favorecer 

a tradução do protocolo SPIKES, mantendo o conteúdo original na língua inglesa 

(Apêndice A). 

 Passo 1: Planejando a entrevista (S - Setting up the interview) 
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 Para alcançar o objetivo desta etapa deve-se seguir algumas orientações: 

buscar privacidade, envolver pessoas importantes, sentar-se, conectar-se com o 

paciente, lidar com restrições de tempo e interrupções.  

 Passo 2: Avaliando a percepção do paciente (P-Perception) 

 Começar perguntando ao paciente o que ele sabe sobre sua doença ou 

detalhes sobre sua condição de saúde e tratamento. Baseado nas informações 

recebidas, identifica-se o nível de compreensão. 

 Passo 3: Convidando o paciente (I-Invitation) 

 Perguntar ao paciente se ele gostaria de conhecer maiores detalhes sobre sua 

condição de saúde e tratamento, se o paciente não quiser saber a informação neste 

momento, dizer que poderá informá-lo no futuro ou quando assim o desejar, a um 

parente ou amigo, se preferir. 

 Passo 4: Dando conhecimento o e informação ao Paciente (K-Knowledge) 

 Utilizar linguagem acessível ao conhecimento do paciente, considerando o 

nível sócio cultural, ofertara informação aos poucos, em encontros diferentes e 

conferir a compreensão, respondendo perguntas do paciente. 

 Passo 5: Abordar as emoções dos pacientes com respostas afetivas (E-

Emotions) 

 Responder as emoções dos pacientes por meio de quatro etapas: observar 

emoções, identificar emoção experienciada, identificar a razão da emoção, validar a 

emoção percebida.  

 Passo 6: Estratégia e resumo (S-Strategy and Summary) 

 Finalizar a interação, deixando claro o planejamento futuro.  

 

 

4.3. Etapas metodológicas para a Tradução e adaptação transcultural do 

Protocolo SPIKES 

 

A proposta metodológica desta investigação obedeceu a preconizada por 

Beaton et al36, a qual compreende as cinco etapas internacionalmente recomendadas. 

Primeira etapa: tradução (tradutor 1- T1 e tradutor 2 - T2), segunda etapa: síntese das 

traduções de T1 e T2 (ST1-2); terceira etapa: retradução (RT); quarta etapa: avaliação 

por um comitê de juízes e a quinta etapa: pré-teste. 
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A tradução e adaptação transcultural do protocolo SPIKES para língua 

portuguesa do Brasil foi realizada de acordo com o esquema gráfico, representado 

pela Figura 1, que especifica cada etapa da pesquisa. 

 

 

 

4.3.1 Tradução do Protocolo SPIKES 

 

A tradução do protocolo foi realizada por dois profissionais: um tradutor 

independente bilíngue (T1 – tradução por linguista), experiente em traduzir 

instrumentos para área da saúde e uma profissional de saúde paliativista brasileira 

(T2 – tradução por profissional especialista) que reside e atua profissionalmente em 

país de língua inglesa, tem experiência em comunicação de más notícias e conhece 

o protocolo. 
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4.3.2 Síntese das traduções 

 

 Após as traduções, foi realizada uma síntese de ambas (T1 e T2), para obter-

se uma versão comum, denominada ST1-2, a qual se trata da primeira versão do 

instrumento (versão pré-final). A síntese das traduções foi realizada pelo pesquisador 

e orientador em conjunto, utilizando as duas versões traduzidas de modo neutro e 

consensual, resultando na versão pré final do protocolo (Apêndice B). Durante esse 

processo, todas as divergências e dúvidas foram registradas e avaliadas. 

 

4.3.3. Tradução de volta à língua de origem (Retradução ou backtranslation) 

 

 A síntese das traduções (ST1-2) do protocolo foi traduzida novamente para a 

sua língua de origem, o inglês, por tradutor bilíngue, e que não conhecia previamente 

a ferramenta. 

Esta etapa é chamada de retradução (RT) ou backtranslation e possibilita 

verificar se a versão obtida possui o mesmo conteúdo da versão original, consistindo 

em um modo de validar o instrumento, porque permite verificar inconsistências e erros 

conceituais que podem ter ocorrido durante o processo de tradução (Apêndice C).  

 

4.3.4. Avaliação por comitê de juízes 

 

 Após a fase das traduções e retradução, a versão ST1-2 ou pré final e o 

instrumento original foram avaliados por um comitê de especialistas. A composição 

deste comitê é de suma importância para a obtenção de adaptação cultural do 

instrumento.34 

Para compor o comitê de especialistas ou juízes foram recrutados nove 

pessoas, sendo profissionais de saúde com sólida atuação assistencial e no ensino 

na área de Oncologia e/ou Cuidados Paliativos. Assim foram juízes 4 médicos, 2 

enfermeiros, 2 psicólogos e 1 assistente social e, pelo fato de realizarem e avaliarem 

o compartilhamento de más notícias em sua prática profissional em distintos 
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contextos, optamos pela abordagem em diferentes regiões do país: Nordeste, Centro-

oeste, Sudeste e Sul do Brasil compreendendo os estados de São Paulo (SP), Minas 

Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Sul (RS), Brasília (DF) e Bahia (BA), 

levando em consideração a questão transcultural do idioma português. Para a seleção 

dos juízes utilizou-se pelo menos um dos três critérios: possuir domínio da língua 

inglesa; possuir experiência na área de comunicação de más notícias com o paciente; 

representatividade regional e multiprofissional e ter participado anteriormente de 

pesquisas envolvendo tradução e validação de escalas. 

Após a seleção do comitê de juízes, foi enviada uma carta convite para a 

participação do estudo, por meio de correio eletrônico (Apêndice D). Posteriormente 

a manifestação positiva em participar no estudo, foi enviado para cada juiz o termo de 

participação voluntária na pesquisa (Apêndice E), as sínteses das traduções (ST1-2), 

a retrotradução (RT) e o protocolo original, acompanhando por um instrumento com 

todos os itens do protocolo em inglês e português, com um questionário para avaliar 

o grau de concordância com cada item do protocolo, bem como espaço para 

sugestões (Apêndice F). 

A avaliação dos juízes foi realizada através de um formulário criado a partir dos 

editores de documentos na plataforma “Google Formulários®”, que permite criar 

pesquisas online. Este formulário foi desenvolvido reproduzindo-se o conteúdo do 

instrumento de avaliação, ou seja, mudou o formato para adequar-se à plataforma 

digital, mas manteve-se a fidedignidade ao conteúdo. Foi fornecido um link por e-mail 

onde o juiz avaliou cada item traduzido de acordo com equivalências: conceitual, 

semântica, idiomática e cultural. 

A equivalência semântica refere-se ao significado das palavras após a tradução 

de itens e conceitos, considerando os seus significados comuns e aspectos 

gramaticais. Já a equivalência idiomática refere-se a expressões coloquiais que são 

difíceis de serem traduzidas, sendo necessária a busca por expressões equivalentes 

no idioma alvo. A equivalência cultural busca verificar a coerência entre as 

experiências do país ou cultura de origem e do país onde o instrumento será utilizado, 

considerando se determinado item avaliado possui contexto semelhante na população 

alvo.34  

O comitê de juízes também avaliou a equivalência conceitual, considerando se 

determinadas palavras ou expressões possuem significado conceitual e o mesmo 



33 
 

grau de relevância nas diferentes culturas, mesmo que possuam equivalência 

semântica.  

Para a avaliação da Confiabilidade, ou seja, da concordância dos juízes foi 

considerado a concordância superior a 80% com relação aos critérios avaliados pelos 

juízes. O item foi considerado adequado para a elaboração do pré-teste do 

protocolo35. Nos casos em que a concordância quanto aos critérios avaliados foi 

inferior a 80%, foi considerada a sugestão do juiz para o aprimoramento. Após a 

consideração às sugestões dos juízes (Anexo 2), foi elaborada a versão final do 

protocolo (Apêndice G).  

 

4.3.5. Pré-teste 

 

 Esta etapa testou se o protocolo final foi facilmente compreendido e aplicável a 

língua portuguesa do Brasil. Para isto, a versão final do instrumento foi avaliada por 

profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais), que 

cursaram aprimoramento em cuidados paliativos por meio de curso oferecido por 

instituição não governamental de ensino e atenção paliativista, localizada no município 

de São Paulo. Entre os anos de 2012 a 2016, realizaram o curso de aprimoramento 

153 profissionais de saúde e todos foram convidados a realizar a avaliação pré-teste 

do instrumento, por meio de contato por correio eletrônico. Os profissionais formados 

em cuidados paliativos foram escolhidos por possuírem potencial para o 

compartilhamento de más notícias com pacientes com patologias em fase avançada 

e também por possuírem formação teórica em comunicação no contexto dos cuidados 

paliativos. 

 Os 153 profissionais de saúde foram recrutados mediante carta convite enviada 

por correio eletrônico, foram recrutados em três momentos distintos e após a terceira 

prorrogação dos prazos e reiteração do orientador, treze aceitaram participar da 

pesquisa, avaliando e aplicando a versão pré-teste do instrumento. Estes profissionais 

receberam por via eletrônica o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE-

Apêndice H), a versão final do protocolo traduzido e adaptado e um questionário que 

avaliou sua opinião sobre a aplicabilidade da utilização da versão traduzida da 

ferramenta SPIKES.  
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A avaliação da aplicabilidade foi encaminhada aos avaliadores por e-mail 

disponibilizando um link de acesso a plataforma no “Google Formulários®”, o 

questionário contendo cinco questões com opções de 4 respostas fechadas tipo Likert: 

1. Concordo plenamente, 2. Concordo, 3. Discordo, 4. Discordo plenamente. O 

questionário contém as seguintes indagações: 1. “O Protocolo SPIKES atende a 

realidade situacional de comunicação de más notícias?”; 2. “A utilização do protocolo 

SPIKES possibilitou transmitir uma má notícia?”; 3. “As informações contidas no 

protocolo podem ser utilizadas por qualquer profissional da área da saúde?”; “4. As 

recomendações contidas no protocolo estão claramente formuladas?” e 5. “É possível 

utilizar o protocolo SPIKES em qualquer local?”. A análise estatística descritiva foi 

realizada através de planilha do EXCEL para Microsoft Windows. 

 

4.4. Aspectos e procedimentos éticos 

  

A pesquisa foi desenvolvida dentro dos parâmetros contidos na resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre a pesquisa que envolve 

seres humanos38.  Esta resolução assegura os direitos e deveres que dizem respeito 

à comunidade científica e aos participantes da pesquisa. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Universus Veritas de Guarulhos – UNG, com o parecer Nº 1.596.460 

(Anexo 3) e somente após a aprovação os dados foram coletados.  

Neste estudo, os riscos dos participantes da pesquisa foram mínimos, 

relacionados ao inconveniente de dispensa de tempo para responder às questões do 

protocolo SPIKES. Foi assegurado aos participantes que não haveria identificação de 

seus nomes nos instrumentos de coleta de dados, e divulgação dos resultados, assim 

como não haveria nenhum custo ou compensação financeira referente a participação 

na pesquisa. Também foi esclarecido que o benefício relacionado a participação na 

pesquisa seria de contribuir para a adaptação do instrumento para a língua 

portuguesa, além de colaborar para o crescimento da área de comunicação de más 

notícias. 
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4.5. Análise dos dados  

 

Os dados do questionário que avaliou a concordância dos juízes para cada item 

do protocolo foram inserido em planilha do programa Excel® para Microsoft Windows® 

e foi realizada a análise estatística de porcentagem por profissional estatístico. Para 

a avaliação da confiabilidade, ou seja, a concordância dos juízes foi utilizada a 

concordância superior a 80 %. Com relação aos critérios avaliados pelos juízes, o item 

foi considerado adequado para elaboração do pré-teste do protocolo.35 Nos casos em 

que a concordância quanto aos critérios avaliados, foi inferior a 80%, foi considerada 

a sugestão do juiz para o aprimoramento. Após a consideração às sugestões dos 

juízes (anexo 2) foi elaborada a versão final do protocolo (Apêndice G).    Foi realizada 

a análise descritiva dos dados por meio de frequências absolutas (n) e relativas (%), 

medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio-padrão, mínimo 

e máximo). 

 Assumiu-se um nível descritivo de 5% (p<0,05) para significância estatística. 
Os dados foram digitados em Excel® e avaliados no programa SPSS versão 22.0 
para Windows®. 

Com relação a etapa do pré-teste foi feita a análise descritiva das respostas 

dos participantes ao questionário, sendo estas agrupadas de acordo com a frequência 

temática e expressas por número e porcentagem.34 
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5. RESULTADOS 

  

 Os resultados deste estudo serão apresentados de acordo com o processo de 

desenvolvimento metodológico do trabalho, através da análise e interpretação das 

figuras, tabelas e gráficos; demonstrando com clareza a produção e objetividade nos 

resultados incluindo a representatividade regional e multiprofissional.  

Os juízes foram selecionados de diversas regiões do Brasil, o que agrega a 

representatividade, pois o Brasil é um país de extensa área populacional com dialetos 

regionais devido a sua colonização e imigração intercontinental, o que garante uma 

melhor compreensão na síntese dos termos traduzidos. 

 A figura 1 abaixo, apresenta os resultados da Síntese das traduções (ST), 

realizado em concordância do pesquisador e a orientadora. 

 

 Figura 1 – Quadro comparativo entre as Traduções e a Síntese das Tradução. 

 

S   P   I   K   E   S 

 Versão Original Tradução 1  
 

(T1) 

Tradução 2  
 

(T2) 

Síntese das 
traduções  

(ST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Arrange for some privacy; 
An interview room is ideal, 
but, if one is not available, 
draws the curtains around 
the patient´s bed. Have 
tissues ready in case the 
patient becomes upset. 
-  Involve significant others; 
Most patients want to have 
someone else with them but 
this should be the patient´s 
choice. When there are 
many family members, ask 
the patient to choose one- 
or two-family 
representatives. 
- Sit down; 
Sitting relaxes the patient 
and is also a sign that you 
will not rush. When you sit, 
try not to have barriers 
between you and the 
patient. If you have recently 
examined the patient, allow 
them to dress before 
discussion. 
- Make connection with the 
patient; 
Maintaining eye contact 
may be uncomfortable but is 
an important way of 

- Arrumar um pouco de 
privacidade; 
Uma sala de entrevista é o 
ideal, mas, se uma sala não 
estiver disponível, fechar as 
cortinas ao redor da cama 
do paciente. Ter lenços de 
papel prontos no caso de o 
paciente ficar emocionado. 
- Envolver outras pessoas 
importantes; 
A maioria dos pacientes 
quer ter alguém com eles, 
mas isso deve ser a escolha 
do paciente. Quando há 
muitos membros da família, 
peça ao paciente para 
escolher um ou dois 
representantes da família. 
- Sentar-se; 
Sentado relaxa o paciente e 
também é um sinal de que 
você não vai apressar. 
Quando você se senta, tente 
não ter barreiras entre você 
e o paciente. Se você 
examinou recentemente o 
paciente, permitir-lhes para 
se vestir antes da discussão. 
- Faça ligação com o 
paciente; 

-Privacidade; 
Uma sala reservada é 
ideal, mas não havendo 
essa possibilidade, 
algumas atitudes podem 
facilitar um certo grau de 
privacidade como, por 
exemplo, fechar as 
cortinas em volta do leito 
do paciente. 
Lenços de papel a mão 
pode ajudar, uma vez que 
o paciente pode sentir-se 
triste e chorar. 
-Inclua familiares e ou 
amigos importantes para o 
paciente 
A maioria dos pacientes 
quer ter alguém ao lado, 
mas essa decisão deve ser 
do paciente. Quando 
muitos familiares estão 
presentes, peça ao 
paciente para escolher um 
ou dois familiares que 
possam representá-lo. 
-Sente-se 
Sentar ajuda o paciente a 
relaxar e sinaliza a ele que 
você não está com pressa. 
Ao se sentar procure não 

- Privacidade; 
Uma sala com privacidade 
é ideal, mas não havendo 
essa possibilidade, feche 
as cortinas em volta do leito 
do paciente. 
Ter lenços de papel a mão 
pode ajudar, uma vez que o 
paciente pode se 
emocionar. 
- Envolver familiares e ou 
amigos importantes para o 
paciente; 
A maioria dos pacientes 
quer ter alguém ao lado, 
mas essa decisão deve ser 
do paciente. Quando há 
muitos familiares, peça ao 
paciente para escolher um 
ou dois familiares que seja 
importante para ele. 
- Sentar-se; 
Sentar ajuda o paciente a 
relaxar e sinaliza a ele que 
você não está com pressa. 
Ao se sentar procure não 
ter nenhuma barreira física 
entre você e o paciente. Se 
acabou de examiná-lo, 
espere ele vestir-se antes 
da conversa. 
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S establishing rapport. 
Touching the patient on the 
arm or holding a hand (if the 
patient is comfortable with 
this) is another way to 
accomplish this. 
- Manage time constrains 
and interruptions; 
Inform the patient of any 
time constraints you may 
have or interruptions you 
expect. Set your pager on 
silent or ask a colleague to 
respond to your pages. 

Manter contato com os olhos 
pode ser desconfortável, 
mas é uma forma importante 
de estabelecer conexão. 
Tocar o paciente no braço 
ou segurando a mão (se o 
paciente está confortável 
com isso) é uma outra 
maneira de conseguir isso. 
- Gerenciar restrições de 
tempo e interrupções; 
Informar o paciente de 
quaisquer limitações de 
tempo que você pode ter ou 
interrupções que você 
espera. Coloca o seu celular 
no modo silencioso ou pedir 
a um colega para responder 
às suas mensagens. 

ter nenhuma barreira física 
entre você e o paciente. Se 
acabou de examiná-lo, dê 
tempo para ele se vestir 
antes da conversa. 
Conecte-se com o 
paciente 
Manter contato visual pode 
ser difícil, mas é 
importante para favorecer 
vínculo e confiança. Tocar 
o paciente no braço ou 
segurar a sua mão (se o 
paciente se sentir 
confortável) são outras 
formas de favorecer 
vínculo. 
-Adeque-se a limites de 
tempo e possíveis 
interrupções 
Diga ao paciente caso 
tenha algum limite de 
tempo para a conversa 
que se seguirá, ou se está 
ciente de possíveis 
interrupções. Coloque o 
celular no silencioso ou 
peça a um colega para 
atender as suas 
chamadas. 

- Estabeleça vínculo com o 
paciente; 
Manter contato visual pode 
ser desconfortável, mas é 
importante para 
estabelecer a conexão. 
Tocar o paciente no braço 
ou segurar sua mão (se o 
paciente se sentir 
confortável) são outras 
formas de favorecer a 
conexão. 
- Gerencie limites de tempo 
e interrupções; 
Informe ao paciente caso 
tenha algum limite de 
tempo para a conversa, ou 
sobre possíveis 
interrupções. Coloque o 
celular no silencioso ou 
peça a um colega para 
atender as suas chamadas. 
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- Before tell, ask; 
Ask what he already knows 
about the medical condition 
or what he suspects. 
Use open-ended questions 
to create a reasonably 
accurate picture of how the 
patient perceives the 
medical situation. 
- Listen to level of 
comprehensions. 
Based on the information 
you can correct 
misinformation. 
- Identify if the patient is 
engaging in any variation of 
illness denial 
Attention to wishful thinking, 
omission of essential but 
unfavorable medical details 
of the illness, or unrealistic 
expectations of treatment. 

- Antes de dizer, pergunte;  
Pergunte o que ele já sabe 
sobre a condição médica ou 
o que ele suspeita.  
Use perguntas abertas para 
criar uma imagem 
razoavelmente precisa de 
como o paciente percebe a 
situação médica.  
- Ouça o nível de 
compreensões.  
 Com base nessas 
informações, você pode 
corrigir a desinformação.  
- Identificar se o paciente 
está envolvido em qualquer 
variação de negação da 
doença 
 Atenção para pensamentos 
de desejos, omissão de 
essenciais, mas    
desfavoráveis detalhes 
médicos da doença, ou 
expectativas irrealistas de 
tratamento. 

-Antes de falar, pergunte; 
o que ele sabe sobre sua 
condição clínica ou o que 
ele suspeita 
Use perguntas aberta e 
identifique de que forma o 
paciente percebe sua 
situação médica. 
-Esteja atento a 
compreensão do paciente 
baseado nas informações 
você pode corrigir dados e 
melhor informá-lo 
-Identifique se o paciente 
apresenta algum grau de 
negação de sua condição 
Perceba falas em que o 
paciente omite detalhes 
importantes, porém 
desfavoráveis de sua 
condição clínica, ou relata 
desejos e expectativas 
irreais de tratamento. 

-Antes de falar, pergunte; 
Pergunte o que ele sabe ou 
suspeita sobre sua 
condição de saúde. 
Use perguntas abertas e 
identifique de que forma o 
paciente percebe sua 
condição clínica. 
-Esteja atento a 
compreensão do paciente; 
Baseado nas informações 
do paciente você poderá 
corrigir eventuais 
percepções errôneas e 
orientá-lo melhor; 
-Identifique se o paciente 
apresenta negação de sua 
condição; 
Atenção para discurso em 
que o paciente omite 
detalhes importantes e 
negativos de sua condição 
clínica, ou relata desejos e 
expectativas irreais de 
tratamento. 

 

 

 

I 

- Ask patient if she/he 
wishes to know the details 
of the medical condition 
and/or treatment; 
If patients do not want know 
details, offer to answer any 
questions they may have in 
the future. 
- Accept patient´s right not 
to know. 
- If the patients do not want 
to know about the condition, 
offer to talk relative or friend. 

- Perguntar ao paciente se 
ele / ela deseja saber os 
detalhes da condição 
médica e / ou tratamento.  
        Se os pacientes não 
querem saber detalhes, 
oferecer para responder a   
        quaisquer perguntas 
que possam ter no futuro.  
- Aceitar do paciente direito 
de não saber.  
- Se os pacientes não 
querem saber sobre a 
condição, oferecer para falar 
com um parente ou amigo. 

-Pergunte ao paciente se 
ele gostaria de saber 
detalhes de sua condição 
clínica e de seu 
tratamento. Caso o 
paciente não queria saber 
detalhes, se ofereça para 
responder qualquer 
pergunta que ele possa vir 
a ter futuramente. 
-Aceite o direito do 
paciente de não querer 
saber. 
Se o paciente não quer 
saber sobre sua condição 
médica, pergunte se pode 
falar com um familiar ou 
um amigo. 

-Pergunte ao paciente se 
ele/ela gostaria de saber 
detalhes de sua condição 
clínica e/ou de seu 
tratamento;  
Caso o paciente não queria 
saber detalhes, se ofereça 
para, futuramente, 
responder a qualquer 
pergunta que ele possa ter. 
-Aceite o direito de o 
paciente não querer saber; 
Se o paciente não quer 
saber sobre sua condição 
clínica, ofereça-se para 
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conversar com um familiar 
ou amigo. 

 

 

 

K 

- Start at the level of 
comprehension and 
vocabulary of the patient. 
Try to use nontechnical 
words, use language 
intelligible to patient. 
Avoid excessive bluntness, 
as it is likely to leave the 
patient isolated and later 
angry, with a tendency to 
blame the messenger. 
- When the prognosis poor, 
avoid using phrases that 
give the idea there is 
nothing more to do. 

- Comece pelo nível de 
compreensão e vocabulário 
do paciente. 
- Tenta usar palavras não 
técnicas, usar a linguagem 
inteligível para paciente. 
Evite rudeza excessiva, uma 
vez que é provável que 
deixar o paciente isolado e 
mais tarde com raiva, com 
uma tendência a culpar o 
mensageiro 
- Quando o prognóstico não 
é bom, evitar o uso de frases 
que dão a ideia de que não 
há nada mais a fazer 

-Comunique-se de forma 
compreensível ao 
paciente, usando 
linguagem  e vocabulário 
acessíveis a ele. 
-Evite termos técnicos, use 
linguajar de fácil 
compreensão. 
Franco, porém gentil; 
excesso de franqueza 
pode deixar o paciente 
isolado e posteriormente 
com raiva, tendendo a 
culpar o mensageiro. 
-Quando o prognóstico for 
pobre evite usar frases ou 
expressões que dão a 
idéia de que não há mais 
nada a ser feito. 

- Inicie comunicando-se de 
forma compreensível ao 
paciente, usando 
linguagem e vocabulário 
acessíveis; 
Evite termos técnicos, use 
linguagem de fácil 
compreensão. 
Seja franco, porém gentil; 
excesso de franqueza pode 
deixar o paciente isolado e 
posteriormente com raiva, 
tendendo a culpar o 
mensageiro. 
-Quando o prognóstico é 
ruim, evite usar termos que 
dão a ideia de que não há 
mais nada a ser feito por 
ele. 

 

 

E 

- Offer support and solidarity 
to the patient by making an 
empathic response. 
Observe any emotions on 
the part of the patient. This 
may be tearfulness, a look 
of sadness, silence or 
shock. 
Identify the emotion 
experienced by the patient 
by naming in to oneself. If a 
patient appears sad but is 
silent, use open questions 
to query the patient as to 
what they are thinking or 
feeling. 
Identify the reason for the 
emotion. This is usually 
connected to bad news. 
However, if you are not 
sure, again, ask the patient. 
After you have given the 
patient a brief period of time 
to express his or            her 
feelings, let the patient know 
that you have connect the 
emotion with the reason for 
the emotion by making a 
connecting statement. 

 

- Oferecer apoio e 
solidariedade para com o 
paciente, fazendo uma 
resposta empática.  
       Observe quaisquer 
emoções por parte do 
paciente. Isso pode ser 
choro,    
       um olhar de tristeza, 
silêncio ou choque. 
Identificar a emoção 
experimentada pelo 
paciente, nomeando-se para 
si mesmo. Se um paciente 
parece triste, mas é 
silenciosa, use perguntas 
abertas para consulta o 
paciente como para o que 
eles estão pensando ou 
sentindo. 
Identificar a razão para a 
emoção. Isso geralmente é 
ligado a uma má notícia. No 
entanto, se você não tem 
certeza, mais uma vez, pedir 
ao paciente. 
Depois de ter dado ao 
paciente um breve período 
de tempo para expressar 
seus sentimentos, deixe que 
o paciente saiba que você 
tiver conectado a emoção 
com a razão para a emoção, 
fazendo uma declaração 
que você realmente 
compreende a emoção. 

-Ofereça apoio e 
solidariedade ao paciente, 
demonstre empatia. 
-Observe as emoções do 
paciente. Pode ser que ele 
fique choroso, mostre-se 
triste, permaneça em 
silêncio e/ou em choque. 
Identifique e diga a 
emoção que observa no 
paciente. Se o paciente 
parece triste, porém 
permanece em silêncio, 
use perguntas abertas 
para questionar o que ele 
está pensando ou 
sentindo.  
-Identifique a razão para a 
emoção presente. 
Geralmente está 
relacionada com a má 
notícia comunicada. 
Entretanto, caso ainda não 
tenha certeza, pergunte 
novamente ao paciente. 
-Depois de um breve 
período dado ao paciente 
para expressar seus 
sentimentos, diga ao 
paciente do motivo para tal 
emoção; esclareça a 
relação da emoção com a 
má notícia. 

-Ofereça apoio e 
solidariedade ao paciente, 
demonstre empatia; 
Observe as emoções 
despertadas no paciente. 
Pode ser que ele chore, 
mostre-se triste, 
permaneça em silêncio 
e/ou em choque. 
Identifique e diga a emoção 
que observa no paciente. 
Se o paciente parece triste, 
porém permanece em 
silêncio, use perguntas 
abertas para questionar o 
que ele está pensando ou 
sentindo.  
Identifique o motivo para a 
emoção presente, que 
geralmente está 
relacionada com a má 
notícia. Contudo, caso 
ainda não tenha certeza, 
pergunte novamente ao 
paciente. 
Depois de um breve 
período de tempo dado ao 
paciente para expressar 
seus sentimentos, 
converse sobre o motivo 
para tal emoção e 
esclareça a relação da 
emoção com a má notícia. 

 

 

S 

- Ask the patient if he/she is 
ready at the time for such a 
discussion about treatment. 
- Ask the patient about 
his/her fears and concerns 
Patients may concern about 
several different problems 
that are significant for them, 

-  Peça ao paciente se ele / 
ela está pronta no momento 
para uma discussão como 
sobre o tratamento.  
- Peça ao paciente sobre 
suas / seus medos e 
preocupações 

-Pergunte ao paciente se 
ele está aberto a conversar 
sobre o tratamento 
naquele momento. 
-Pergunte ao paciente 
sobre suas preocupações 
e medos. 
Pacientes podem 
apresentar diversas 

-Pergunte ao paciente se 
ele/ela está pronto para 
conversar sobre o 
tratamento naquele 
momento. 
 -Pergunte ao paciente 
sobre seus medos e 
preocupações. 
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as loss of a job, inability to 
care for the family, pain and 
a suffering.            

       Os pacientes podem 
preocupar sobre vários 
problemas diferentes que    
       sejam significativas 
para eles, como a perda de 
um emprego,   
       incapacidade de cuidar 
da família, a dor e um 
sofrimento. 

preocupações como, 
perda de emprego, ser 
incapaz de cuidar da 
família, dor e sofrimento. 

Os pacientes podem 
manifestar diferentes 
preocupações tais como: 
sentir dor, sofrer, perda de 
emprego e não ser capaz 
de cuidar adequadamente 
da família. 

 

 

 

 

 

A Tabela 1 apresenta o perfil dos juízes especialistas que participaram do 

estudo. Observa-se que 6 (66,7%) participantes eram do sexo feminino. A média do 

tempo de atuação na área foi de 22,1 anos (dp ±9,2), mediana de 20,0 anos, variando 

entre 8 a 40 anos. 

 

Tabela 1 – Número e percentual de juízes especialistas, segundo características 

demográficas. Guarulhos, 2017. 

 

Variáveis Categorias n (%) 

    
Sexo Feminino 6 (66,7) 
 Masculino 3 (33,3) 
    
Profissão Médico 4 (44,5) 
 Enfermeiro  2 (22,2) 
 Psicólogo 2 (22,2) 
 Assistente Social 1 (11,1) 
    
 Total 9 (100,0) 
    
Tempo de atuação na área Média (±dp) 22,1 (±9,2) 
(anos) Mediana  20,0 
 Mínimo – máximo  8 - 40 
    

 

 Para análise dos resultados da Tabela 2 e didática do entendimento, segue 

abaixo a Figura 2, utilizada para apresentação dos itens a ser avaliado em cada 

acrômio para os Juízes.  
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Figura 2 – Setting Up – Item traduzido de avaliação para os juízes. 

SETTING UP 

It
e

m
 1

 

 

Protocolo 0riginal:  

 STEP 1 – S: SETTING UP - The interview; 
Síntese das Traduções:  

 ETAPA 1 – S: PREPARO – Preparando a conversa.  

It
e

m
 2

 

Protocolo 0riginal:  

 Arrange for some privacy; 
An interview room is ideal, but, if one is not available, draws the curtains around the patient´s 
bed. Have tissues ready in case the patient becomes upset. 

Síntese das Traduções:  

 Privacidade; 
Uma sala reservada é ideal, mas não havendo esta possibilidade, feche as cortinas em volta 
do leito do paciente. 
Ter lenços de papel a mão pode ajudar, uma vez que o paciente pode sentir-se emocionado. 

It
e

m
 3

 

Protocolo 0riginal:  

 Involve significant others; 
Most patients want to have someone else with them but this should be the patient´s choice. 
When there are many family members, ask the patient to choose one or two family 
representatives. 

Síntese das Traduções:  

 Envolver familiares e ou amigos importantes para o paciente; 
             A maioria dos pacientes quer ter alguém ao lado, mas essa decisão deve ser do paciente. 
Quando muitos   familiares estão presentes, peça ao paciente para escolher um ou dois familiares que 
possam representá-lo. 

It
e

m
 4

 

Protocolo Original:  

 Sit down; 
Sitting relaxes the patient and is also a sign that you will not rush. When you sit, try not to 
have barriers between you and the patient. If you have recently examined the patient, allow 
them to dress before discussion. 

Síntese das Traduções:  

 Sentar-se; 
              Sentar ajuda o paciente a relaxar e sinaliza a ele que você não está com pressa. Ao se 
sentar procure não ter nenhuma barreira física entre você e o paciente. Se acabou de examiná-lo, dê 
tempo para ele se vestir antes da conversa. 

It
e

m
 5

 

Protocolo 0riginal:  

 Make connection with the patient; 
Maintaining eye contact may be uncomfortable but is an important way of establishing 
rapport. Touching the patient on the arm or holding a hand (if the patient is comfortable with 
this) is another way to accomplish this. 

Síntese das Traduções:  

 Conecte-se com o paciente; 
Manter contato visual pode ser difícil, mas é importante para estabelecer a conexão. Tocar o 
paciente no braço ou segurar sua mão (se o paciente se sentir confortável) são outras 
formas de favorecer a conexão. 
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Verifica-se na Tabela 2 que houve maior percentual de equivalências nos três 

itens, semântica e idiomática, cultural e conceitual, avaliados pelos juízes para as 

questões que formam o Setting Up.  

Destaca-se na tabela 2 que houve concordância os juízes, exceto no que se 

refere à semântica e idiomática acerca de envolver familiares no planejamento da 

conversa difícil.  Quatro juízes sugeriram alterações na tradução substituindo o termo 

representantes por pessoas significativas.  

 

Tabela 2 – Número e percentual de juízes especialistas, segundo percentual de 

equivalências ou não para Setting UP. Guarulhos, 2017. 

 

Setting UP Equivalentes Não equivalente Não é possível  
avaliar/não sei 

S e I C CO S e I C CO S e I C CO 
 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

          
Título  9 (100) 9 (100) 9 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
          
Item 1  7 (77,8) 6 (66,7) 8 (88,9) 2 (22,2) 3 (33,3) 1 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
          
Item 2 
 

5 (55,6) 6 (66,7) 7 (77,8) 4 (44,8) 3 (33,3) 2 (22,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

          
Item 3  7 (77,8) 9 (100) 9 (100) 2 (22,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
          
 Item 4 8 (88,9) 7 (77,8) 8 (88,9) 1 (11,1) 2 (22,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (11,1) 
          
 
Item 5 

6 (66,7) 7 (77,8) 8 (88,9) 3 (33,3) 2 (22,2) 8 (88,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

          

Legenda: S e I = semântica e idiomática; C = cultural; CO = conceitual. 

 

 Para análise dos resultados da Tabela 3 e didática do entendimento, segue 

abaixo a Figura 3, utilizada para apresentação dos itens a ser avaliado em cada 

acrômio para os Juízes.  

 

 

 

 

 

 



42 
 

 Figura 3 – Perception – Itens traduzido de avaliação para os juízes. 

PERCEPTION 

It
e

m
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Protocolo 0riginal:  

 STEP 2 – P: PERCEPTION - Assessing the patient´s perception.  
Síntese das Traduções:  

 ETAPA 2 – P: PERCEPÇÃO - Avaliando a Percepção do paciente. 

It
e

m
 2

 

Protocolo 0riginal:  

 Before tell, ask; 
Ask what he already knows about the medical condition or what he suspects. 
Use open-ended questions to create a reasonably accurate picture of how the patient 
perceives the medical situation. 

Síntese das Traduções:  

 Antes de falar, pergunte; 
Pergunte o que ele sabe sobre sua condição clínica ou o que ele suspeita. 
Use perguntas aberta e identifique de que forma o paciente percebe sua situação médica. 

It
e

m
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Protocolo Original:  

 Listen to level of comprehensions; 
Based on the information you can correct misinformation. 

Síntese das Traduções:  

 Esteja atento a compreensão do paciente; 
Baseado nas informações você pode corrigir dados e melhor informá-lo. 

It
e
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Protocolo 0riginal:  

 Identify if the patient is engaging in any variation of illness denial; 
Attention to wishful thinking, omission of essential but unfavorable medical details of the 
illness, or unrealistic expectations of treatment. 

Síntese das Traduções:  

 Identifique se o paciente apresenta alguma variação de negação de sua condição; 
Atenção para falas em que o paciente omite detalhes importantes e desfavoráveis de sua 
condição clínica, ou relata desejos e expectativas irreais de tratamento. 

 

Na tabela 3, verifica-se que as equivalências foram menores nos itens 2 e 3, 

refentes a semântica e idiomática, avaliado pelos juízes para as questões de 

Perception. 

No item 2, acerca de investigar o que o paciente sabe antes de compartilhar a 

má notícia, houve concordância entre os juízes e as sugestões referiram-se à 

substituição do termo condição médica por condição clínica ou de saúde. Também, 

houve concordância sobre o item 4, referente à manifestação de negação da 

condição. Neste caso, as sugestões foram principalmente acerca do termo 

desfavorável, recomendando sua substituição por negativo.    
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Tabela 3 – Número e percentual de juízes especialistas, segundo percentual de 

equivalências ou não para Perception. Guarulhos, 2017. 

 

Perception Equivalentes Não equivalente Não é possível  
avaliar/não sei 

S e I C CO S e I C CO S e I C CO 
 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

          
Item 1 8 (88,9) 9 (100) 9 (100) 1 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
          
Item 2 5 (55,6) 8 (88,9) 7 (77,8) 3 (33,3) 1 (11,1) 2 (22,2) 1 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 
          
Item 3 6 (66,7) 8 (88,9) 7 (77,8) 2 (22,2) 1 (11,1) 1 (11,1) 1 (11,1) 0 (0,0) 1 (11,1) 
          
Item 4 5 (55,6) 7 (77,8) 7 (77,8) 3 (33,3) 2 (22,2) 2 (22,2) 1 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 
          

Legenda: S e I = semântica e idiomática; C = cultural; CO = conceitual. 

 

  Para análise dos resultados da Tabela 4 e didática do entendimento, segue 

abaixo a Figura 4, utilizada para apresentação dos itens a ser avaliado em cada 

acrômio para os Juízes.  

 Figura 4 – Item traduzido de avaliação para os juízes. 

 

INVITATION 

It
e

m
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Protocolo 0riginal:  

 STEP 3 – I: INVITATION - Obtaining the patient´s INVITATION.  
Síntese das Traduções:  

 ETAPA 3 – I: Consentimento - Obtendo o consentimento do paciente. 

It
e

m
 2

 

Protocolo 0riginal:  

 Ask patient if she/he wishes to know the details of the medical condition and/or treatment; 
If patients do not want know details, offer to answer any questions they may have in the 
future. 

Síntese das Traduções:  

 Pergunte ao paciente se ele gostaria de saber detalhes de sua condição clínica e/ou de seu 
tratamento;  
Caso o paciente não queria saber detalhes, se ofereça para responder qualquer pergunta 
que ele possa ter no futuro. 

It
e

m
 3

 

Protocolo Original:  

 Accept patient´s right not to know. 

Síntese das Traduções:  

 Aceite o direito do paciente de não querer saber. 

It
e

m
 

4
 

Protocolo 0riginal:  

 If the patients do not want to know about the condition, offer to talk to relative or friend. 
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Síntese das Traduções:  

 Se o paciente não quer saber sobre sua condição, ofereça-se para conversar com familiar ou 
amigo. 

 

 Na próxima tabela é possível identificar a concordância nos itens refentes ao 

percentual de equivalência para Invitation.  

A concordância entre os juízes para o item Invitation mostrou-se em todos os 

itens. Destaca-se a menos concordância no item relacionado a semântica e idiomática 

da sentença que se refere ao questionamento que o profissional deve fazer ao 

paciente sobre seu desejo de saber acerca da condição. Neste item, assim como 

anteriormente descrito no item Perception, houve sugestões para evitar o uso do termo 

condições médicas. 

 

Tabela 4 – Número e percentual de juízes especialistas, segundo percentual de 

equivalências ou não para Invitation. Guarulhos, 2017. 

 

Invitation Equivalentes Não equivalente Não é possível avaliar/ 
não sei 

S e I C CO S e I C CO S e I C CO 
 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

          
Item 1 9 (100) 9 (100) 9 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
          
Item 2 6 (66,7) 7 (77,8) 7 (77,8) 2 (22,2) 1 (11,1) 1 (11,1) 1 (11,1) 1 (11,1) 1 (11,1) 
          
Item 3 8 (88,9) 8 (88,9) 9 (100) 1 (11,1) 1 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
          
Item 4 8 (88,9) 9 (100) 8 (88,9) 1 (11,1) 0 (0,0) 1 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

          

Legenda: S e I = semântica e idiomática; C = cultural; CO = conceitual. 

 

Para análise dos resultados da Tabela 5 e didática do entendimento, segue 

abaixo a Figura 5, utilizada para apresentação dos itens a ser avaliado em cada 

acrômio para os Juízes.  

 Figura 5 – Knowledge – Item traduzido de avaliação para os juízes. 

 

KNOWLEDGE 
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Protocolo 0riginal:  

 STEP 4 – k: KNOWLEDGE - Giving KNOWLEDGE and information to the patient.  
Síntese das Traduções:  
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 ETAPA 4 – k: Explicação - Oferecendo esclarecimento e informação ao paciente. 
It

e
m

 2
 

Protocolo 0riginal:  

 Start at the level of comprehension and vocabulary of the patient; 
Try to use nontechnical words, use language intelligible to patient. 
Avoid excessive bluntness, as it is likely to leave the patient isolated and later angry, with a 
tendency to blame the messenger. 

Síntese das Traduções:  

 Inicie comunicando-se de forma compreensível ao paciente, usando linguagem e vocabulário 
acessíveis; 
Evite termos técnicos, use linguajar de fácil compreensão. 
Seja franco, porém gentil; excesso de franqueza pode deixar o paciente isolado e 
posteriormente com raiva, tendendo a culpar o mensageiro. 

It
e

m
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Protocolo Original:  

 When the prognosis poor, avoid using phrases that give the idea there is nothing more to do. 
Síntese das Traduções:  

 Quando o prognóstico é ruim, evite usar frases que dão a ideias de que não há mais nada a 
ser feito. 

 

 Com relação à etapa que remete à explicação ao paciente acerca de situação 

difícil, houve concordância entre os juízes, exceto quanto à semântica e idiomática do 

termo knowledge, que havia sido traduzido como oferecer informação. Para esta 

tradução, os juízes sugeriram utilizar os termos explicação ou esclarecimento.  

Na tabela 5 evidencia-se o número percentual de equivalência para Knowledge. 

 

Tabela 5 – Número e percentual de juízes especialistas, segundo percentual de 

equivalências ou não para Knowledge. Guarulhos, 2017. 

 

Knowledge Equivalentes Não equivalente Não é possível avaliar/não sei 
S e I C CO S e I C CO S e I C CO 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

          
Item 1 5 (55,6) 8 (88,9) 8 (88,9) 2 (22,2) 1 (11,1) 1 (11,1) 2 (22,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 
          
Item 2 7 (77,8) 7 (77,8) 7 (77,8) 2 (22,2) 2 (22,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (22,2) 
          
Item 3 7 (77,8) 9 (100) 9 (100) 1 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 
          

Legenda: S e I = semântica e idiomática; C = cultural; CO = conceitual. 

 

 Para análise dos resultados da Tabela 6 e didática do entendimento, 

segue abaixo a Figura 6, utilizada para apresentação dos itens a ser avaliado em cada 

acrômio para os Juízes.  
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 Figura 6 – Emotions – Item traduzido de avaliação para os juízes. 

 

EMOTIONS 
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Protocolo 0riginal:  

 STEP 5 – E: EMOTIONS - Addressing the patient´s EMOTIONS with empathic responses.  
Síntese das Traduções:  

 ETAPA 5 – E: Emoções - Reconhecendo e validando as Emoções do paciente de forma 
empática. 

It
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Protocolo 0riginal:  

 Offer support and solidarity to the patient by making an empathic response; 
Observe any emotions on the part of the patient. This may be tearfulness, a look of sadness, 
silence or shock. 
Identify the emotion experienced by the patient by naming in to oneself. If a patient appears 
sad but is silent, use open questions to query the patient as to what they are thinking or 
feeling. 
Identify the reason for the emotion. This is usually connected to bad news. However, if you 
are not sure, again, ask the patient. 
After you have given the patient a brief period of time to express his or her feelings, let the 
patient know that you have connect the emotion with the reason for the emotion by making a 
connecting statement. 

Síntese das Traduções:  

 Ofereça apoio e solidariedade ao paciente, demonstre empatia; 
Observe as emoções do paciente. Pode ser que ele fique choroso, mostre-se triste, 
permaneça em silêncio e/ou em choque. 
Identifique e diga a emoção que observa no paciente. Se o paciente parece triste, porém 
permanece em silêncio, use perguntas abertas para questionar o que ele está pensando ou 
sentindo.  
Identifique a razão para a emoção presente, geralmente está relacionada com a má notícia. 
Contudo, caso ainda não tenha certeza, pergunte novamente ao paciente. 
Depois de um breve período dado ao paciente para expressar seus sentimentos, converse 
sobre o motivo para tal emoção e esclareça a relação da emoção com a má notícia. 

 

A tabela 6 é possível identificar o percentual de equivalências entre os juízes 

para os itens relacionados à etapa que contempla o acolhimento às emoções do 

paciente.   

 

Tabela 6 – Número e percentual de juízes especialistas, segundo percentual de 

equivalências ou não para Emotions. Guarulhos, 2017. 

 

Emotions Equivalentes Não equivalente Não é possível  
avaliar/não sei 

S e I C CO S e I C CO S e I C CO 
 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

          
Item 1 6 (66,7) 8 (88,9) 8 (88,9) 2 (22,2) 1 (11,1) 1 (11,1) 1 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 
          
Item 2 7 (77,8) 8 (88,9) 9 (100) 2 (22,2) 1 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
          

Legenda: S e I = semântica e idiomática; C = cultural; CO = conceitual. 
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Embora a concordância relacionada à etapa emoções tenha sido apontada 

pelos juízes, o menor número percentual relacionado à Emotions, apresenta-se no 

item 1, semântica e idiomática, na asserção relacionada à explicação do passo, com 

sugestões para alterar os termos dirigir-se e respostas empáticas. 

 

 Para análise dos resultados da Tabela 7 e didática do entendimento, 

segue abaixo a Figura 7, utilizada para apresentação dos itens a ser avaliado em cada 

acrômio para os Juízes.  

 

 Figura 7 – Emotions – Item traduzido de avaliação para os juízes. 

 

STRATEGY AND SUMMARY 

It
e

m
 1

 

Protocolo 0riginal:  

 STEP 6 – S: STRATEGY and SUMMARY 
Síntese das Traduções:  

 ETAPA 6 – S: Estratégia e Resumo 

It
e

m
 2

 

Protocolo 0riginal:  

 Ask the patient if he/she is ready at the time for such a discussion about treatment. 

Síntese das Traduções:  

 Pergunte ao paciente se ele está pronto para conversar sobre o tratamento naquele 
momento; 

It
e

m
 3

 

Protocolo Original:  

 Ask the patient about his/her fears and concerns; 
Patients may concern about several different problems that are significant for them, as loss of 
a job, inability to care for the family, pain and a suffering.      

Síntese das Traduções:  

 Pergunte ao paciente sobre suas preocupações e medos; 
Pacientes podem apresentar diversas preocupações, como perda de emprego, ser incapaz 
de cuidar da família, dor e sofrimento. 
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Abaixo a tabela 7, apresenta o percentual de equivalência relacionado à 

Strategy and Summary.  

 

Tabela 7 – Número e percentual de juízes especialistas, segundo percentual de 

equivalências ou não para Strategy and Summary. Guarulhos, 2017. 

 

Strategy and  
Summary 

Equivalentes Não equivalente Não é possível 
 avaliar/não sei 

S e I C CO S e I C CO S e I C CO 
 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

          
Item 1 8 (88,9) 9 (100) 9 (100) 1 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
          
Item 2 8 (88,9) 8 (88,9) 8 (88,9) 1 (11,1) 1 (11,1) 1 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
          
Item 3 6 (66,7) 8 (88,9) 9 (100) 2 (22,2) 1 (11,1) 0 (0,0) 1 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 
          

Legenda: S e I = semântica e idiomática; C = cultural; CO = conceitual. 

  

No último passo do protocolo, sobre a finalização da conversa difícil, houve 

concordância entre os juízes em todos os itens e concordância na última afirmação, 

referente à exploração dos medos e questionamentos do paciente. Neste item as 

sugestões dos juízes foram relativas à inversão da ordem de termos na sentença, para 

torná-la mais clara.  
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 Com a análise das sugestões dos juízes (anexo 2) foi elaborada a versão final 

da tradução do protocolo SPIKES, que foi submetida à avaliação de profissionais de 

saúde que realizaram aprimoramento em cuidados paliativos, em etapa de pré-teste, 

último passo do processo metodológico de tradução e adaptação transcultural36. Por 

trata-se de uma diretriz e não de um instrumento que possibilite mensurar algo, optou-

se pela avaliação da qualidade dos domínios, considerando-se finalidade, clareza, 

apresentação e aplicabilidade por atender os padrões de qualidade de um protocolo 

assistencial.46 Assim, para realizar o pré-teste foram convidados a aplicar e avaliar o 

protocolo traduzido 153 (100%) profissionais capacitados em Cuidados Paliativos pela 

Casa do Cuidar entre os anos de 2012 e 2017. Foram enviados por e-mail convites 

por três vezes para participação da pesquisa, foi estipulado um prazo de acordo com 

o planejamento de tempo para que fosse respondido, este foi prorrogado por mais 

duas vezes e somente após a terceira prorrogação com um reforço da orientadora, 13 

(8,33%) aceitaram participar e responderam às questões solicitadas.  

Com relação à área de formação, o perfil dos participantes foi multiprofissional:   

oito médicos, duas enfermeiras, uma naturóloga, uma nutricionista e uma psicóloga.  

Estes profissionais foram solicitados a responder cinco questões acerca da 

aplicação da versão traduzida do protocolo SPIKES. A Figura 8 mostra as respostas 

à primeira questão, que investigada se o instrumento atendia à realidade situacional 

da comunicação de más notícias.   
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Figura 8 – Percentual de respostas à questão sobre adequação do protocolo à 

realidade situacional da comunicação de más notícias. Guarulhos, 2017. 

 

 

   

Acerca da adequação do protocolo ao atendimento da necessidade destes 

profissionais acerca da comunicação de más notícias nota-se que 8 (62%) concordam 

e 5 (38%) concordam plenamente que o protocolo SPIKES na versão traduzida e 

adaptada atende a realidade situacional que vivenciam de comunicação de más 

notícias. 

 Quando questionados se a versão traduzida do protocolo lhes auxiliou na 

comunicação de uma má notícia, a maior parte 6(46,2%) respondeu concordar, como 

pode ser evidenciado na figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Concordo 
plenamente

38%

2. Concordo;
62%

3. Discordo;
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4. Discordo 
plenamente;
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Figura 9 – Percentual de respostas à questão sobre a possibilidade de o 

protocolo traduzido auxiliar na comunicação de más notícias. Guarulhos, 2017. 

 

 

 

 Para verificar se a versão traduzida do protocolo pode auxiliar na comunicação 

de más notícias pela equipe multiprofissional, os participantes foram também 

questionados. Sua concordância pode ser visualizada na figura 10.  

 Figura 10 – Percentual de respostas à questão relativa à utilização da versão 

traduzida do protocolo por equipe multiprofissional. Guarulhos,2017. 
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Com relação à utilização do protocolo SPIKES traduzido pela equipe 

multiprofissional, 6 (46%) concordam plenamente que as informações contidas no 

protocolo podem ser utilizadas por qualquer profissional de saúde, 4 (31%) concordam 

e 3 (23%) discordam de que esta diretriz pode ser multiprofissional, somente um 

participante justificou sua resposta, relatou que o profissional de psicologia não pode 

ser o portador de notícias sobre a condição de saúde do paciente. Contudo, pode 

acompanhar a equipe nessa função e auxiliar na compreensão e manejo dos aspectos 

abordados. 

 Os profissionais de saúde também foram questionados acerca da clareza da 

formulação das recomendações contidas no protocolo traduzido. Seu percentual de 

concordância pode ser visto na figura 11, sendo 7(54%) concordam plenamente e 

6(46%) concordam.  

Figura 11 – Percentual de respostas acerca da clareza das recomendações 

contidas no protocolo SPIKES. Guarulhos, 2017. 

 

 

 

 Não houve discordância dos participantes no que se refere à clareza na 

formulação das recomendações para comunicação de más notícias contidas na 

versão traduzida do protocolo SPIKES.  Por fim, os profissionais de saúde foram 
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questionados se seria possível utilizar o protocolo em qualquer local e seu percentual 

de respostas este expresso na figura 12. 

Figura 12 – Percentual de respostas sobre possibilidade de utilização do 

protocolo em distintas localidades. Guarulhos, 2017. 

 

 

 

 Dos 13 profissionais de saúde que aplicaram a versão traduzida do protocolo 

SPIKES apenas um (8%) discorda da afirmação de que este instrumento pode ser 

utilizado em qualquer localidade, contudo não registrou a justificativa de sua resposta, 

3 (23%) concordam plenamente e 9 (69%) concordam. 
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6. Discussão 

  

O fato da análise da versão traduzida do protocolo SPIKES ter sido realizada 

por juízes com formação heterogênea na área de saúde é relevante porque permite 

ampliar seu escopo de utilização, não apenas por profissionais médicos, mas pela 

equipe multidisciplinar.    

É importante destacar que não é apenas o médico que transmite más notícias, 

mas enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e demais membros da equipe de 

saúde, uma vez que má notícia não é somente informar diagnóstico e prognóstico de 

doença, mas sim compartilhar informação que muda a perspectiva de vida da pessoa 

causando impacto emocional variável, tanto no paciente quanto no profissional de 

saúde.  

Esta ferramenta é muito utilizada no âmbito dos cuidados paliativos para o 

compartilhamento de informações em situação de finitude. Isto reforça sua 

possibilidade de uso pela equipe multiprofissional, uma vez que a atuação do 

profissional paliativista deve ser interdisciplinar, segundo modelo preconizado pela 

Organização Mundial de Saúde.18 Dividir com outros profissionais de saúde a tarefa 

de compartilhar informações delicadas por seu conteúdo e contexto pode auxiliar 

quem transmite a notícia.   

Embora o protocolo SPIKES tenha sido desenvolvido por um médico 

oncologista como ferramenta para transmissão de más notícias em caso da doença 

oncológica, atualmente vem sendo utilizado em outros contextos para profissionais de 

saúde que carregam a incumbência de transmiti-la.17,19 

No que se refere ao grupo de juízes, além de terem formação heterogênea, alto 

grau de especialidade, tempo elevado de experiência na área de cuidados paliativos 

e consequente conhecimento prévio do instrumento, os juízes atuam em distintas 

regiões do país. Assim, têm contato com diferentes aspectos culturais e variações 

regionais da língua portuguesa brasileira. Acredita-se que isto influenciou a análise 

dos mesmos e as consequentes divergências identificadas pela análise estatística.  

As sugestões dos juízes foram consideradas para cada sentença de cada etapa em 

que houve não equivalência, atentando-se para evitar expressões regionalistas na 

elaboração da versão final traduzida do instrumento (ANEXO 2).  Assim, na etapa de 

preparo (setting up), optou-se por acatar a sugestão de substituição da expressão 

“sala reservada”, que remete à necessidade de ter prévio agendamento de local, por 
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privacidade, termo que melhor reflete a ambiente privativo necessário às conversas 

delicadas. Ainda na etapa de preparo, foi considerada a sugestão dos juízes com 

relação à substituição do termo “representante” por “familiar ou amigo”, uma vez que 

representante remete ao caráter legal e familiar ou amigo às pessoas que são 

importantes para o paciente e, assim, podem prover apoio ao mesmo neste momento. 

Destaca-se que família não se restringe a vínculo consanguíneo, mas também ao 

afetivo.53  

Outras sugestões na etapa do preparo estavam relacionadas à substituição do 

termo “difícil” por “desconfortável”, “conectar-se com o paciente” por “estabelecer 

vínculo” e “avise ao paciente” por “informe ao paciente”. Nota-se o cuidado dos juízes 

com a sugestão de termos que remetem a uma abordagem mais humanística. 

Destaca-se ainda, à consideração quanto à clarificação do termo adequar-se no que 

diz respeito ao gerenciamento do tempo e prevenção de interrupções.   

Esta etapa do preparo para a entrevista ao qual o protocolo se refere relaciona-

se a disponibilizar tempo e privacidade a envolver-se com o paciente. Este preparo 

está diretamente relacionado à comunicação interpessoal, compreendida como troca 

de mensagens nos contextos de interação face a face em pequenos grupos.  A 

comunicação interpessoal possui duas dimensões, a verbal e a não-verbal, por isso, 

também quando se trata de uma má notícia faz-se necessário levar em consideração 

o contexto, o conteúdo a ser transmitido e que os sentimentos fazem parte desta 

interação, podendo tornar esse momento mais suportável e acolhedor.47,48 

Na etapa da percepção (Perception), que explora a percepção do paciente 

sobre sua condição, a maior divergência entre os juízes estava relacionada à definição 

de condição clínica. Assim, os juízes sugeriram substituir “condição clínica” por 

“condição de saúde”, que se refere ao bem-estar global e não apenas à doença e seu 

aspecto fisiopatológico. Também apontaram a necessidade de revisão da sequência 

de palavras na frase, apontando alternativas de reorganização da sentença que 

potencializaram a sua clareza. As estratégias de comunicação no âmbito interacional 

na área de saúde e cuidados paliativos envolvem a percepção, a compreensão e a 

transmissão da mensagem.26  

Na etapa que se refere à obtenção de consentimento (Invitation) as sugestões 

dos juízes também foram acerca de alteração na ordem das palavras nas sentenças, 

além da enfatização do sujeito com o uso de ambos gêneros (ele/ela).   



56 
 

O menor percentual de concordância entre os juízes acerca das sentenças que 

compõem a etapa de consentimento pode estar relacionado ao fato de tratar-se do 

direito do paciente em não querer saber sobre seu diagnóstico naquele momento, 

desejo este muitas vezes não acatado pelo profissional, que se ampara no fato de ser 

seu dever legal compartilhar informações.  Por vezes este momento deve ser 

acompanhado de um familiar ou amigo, pois o medo do conhecimento da doença pode 

causar a piora do estado físico e mental do paciente.11,49,54 

A quarta etapa diz respeito à explicação sobre a condição delicada e teve duas 

sugestões de mudança de termos: “linguajar” por “linguagem”, tendo em vista o caráter 

pejorativo do primeiro termo e, ao invés de “evitar usar frases”, evitar utilizar termos”. 

Nesta etapa, a clareza é fundamental para que a notícia compartilhada possa ser 

compreendida.  

A percepção do profissional em avaliar a compreensão do paciente pode ser 

evidenciada através de estratégias ou técnicas de comunicação verbal que se 

classificam em expressão, clarificação e validação. Na expressão verbal, permite 

expressar-se os pensamentos e sentimentos; na clarificação encontra-se as 

estratégias que auxiliam a compreensão das mensagens recebidas e a validação, que 

se certifica da acurácia da mensagem recebida.26 Uma comunicação eficaz reduz as 

incertezas, os medos e auxilia na adesão ao tratamento, a participação ativa no 

processo de cuidar, minimiza os impactos emocionais de perdas e sofrimento 

futuros.50 

A quinta etapa do protocolo diz respeito ao reconhecimento e validação das 

emoções. Nela, as sugestões acerca da substituição de termos “emoções 

experenciadas pelos pacientes” por “emoções despertadas no paciente” e “razão para 

a emoção” por “motivo para a emoção” foram acatadas, em prol da clareza das 

sentenças. 

   Lidar com as emoções em situação de forte impacto emocional é um dos 

pontos de maior fragilidade dos profissionais de saúde, que compreendem ser o 

sofrimento de seus pacientes algo com o qual não se sentem preparados para lidar.29 

E esta é uma situação desafiadora mesmo para aqueles que desenvolveram e o 

protocolo SPIKES e o utilizam rotineiramente, que recentemente publicaram uma 

reflexão sugerindo a atualização deste instrumento com foco na empatia. Ou seja, 

identificar, validar e acolher a emoção no outro no momento do compartilhamento de 

más notícias continua sendo uma das tarefas mais árduas.51,52  
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 Na sexta e última etapa, relativa à elaboração de estratégia e síntese dos 

aspectos mais relevantes conversados, os juízes apresentaram sugestões acerca da 

alteração da ordem das palavras nas frases, assim como em sentenças anteriormente 

referidas.   

Embora a avaliação da aplicabilidade tenha tido baixa adesão dos profissionais 

convidados a testar e avaliar a versão traduzida do instrumento mostrou alto 

percentual de concordância e concordância total sobre a utilidade do instrumento na 

prática clínica.   

A tradução do protocolo para utilização em outros idiomas fortalece a evidência 

de sua utilidade na prática clínica pelos profissionais de saúde.27,55-59 
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7. Conclusão 

 

O presente estudo de tradução e adaptação transcultural do protocolo SPIKES 

para a língua portuguesa do Brasil apresentou equivalências percentuais satisfatórias 

da versão traduzida quando comparada à versão original na língua inglesa, no que se 

refere às seis etapas do protocolo avaliadas pelos juízes. Em pré-teste realizado por 

profissionais de saúde paliativista o instrumento mostrou-se aceitável para o processo 

de comunicação de más notícias, no contexto paliativista brasileiro. 

A utilização do protocolo SPIKES traduzido pode fortalecer a atividade da 

prática clínica da equipe multiprofissional no que se refere à comunicação de más 

notícias, à medida que pode ser utilizado por profissionais de saúde de distintas 

formações. No contexto dos cuidados oncológicos e paliativos, em que há 

complexidade do tratamento e relação próxima com terminalidade da vida, esta 

ferramenta pode auxiliar na transmissão da informação, podendo influenciar o 

estresse emocional de quem comunica e a segurança das informações acerca do 

tratamento de quem a recebe. Assim, os resultados desta pesquisa mostram-se 

extremamente relevantes à prática clínica paliativista. 

As limitações do estudo devem-se principalmente à alta especificidade dos 

juízes e à baixa adesão dos profissionais de saúde recrutados para a etapa 

metodológica de avaliação pré-teste do estudo. Finalmente, o assunto ainda é pouco 

abordado na literatura, sendo de extrema importância o estímulo à pesquisa na 

aplicação do protocolo e utilização por outros profissionais e em distintos contextos, 

de modo que as evidências científicas fortaleçam a inserção da temática, inclusive na 

academia, com simulações realísticas de como comunicar más notícias. Desta forma, 

a comunicação de más notícias poderá oficialmente integrara a matriz curricular na 

formação dos profissionais de saúde, fortalecendo a prática dos mesmos e, assim, 

proporcionar maior qualidade na assistência prestada aos pacientes e familiares em 

situações delicadas, nas quais notícias difíceis precisam ser compartilhadas. 
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9. Apêndices 

 

Apêndice A - Protocolo SPIKES 
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S P  I  K  E  S   P r o t o c o l 

S Setting up 
STEP 1 – S: 

SETTING UP the 
interview 

 Arrange for some privacy; 
An interview room is ideal, but, if one is not 
available, draws the curtains around the 
patient´s bed. Have tissues ready in case the 
patient becomes upset. 

 Involve significant others; 
Most patients want to have someone else with 
them but this should be the patient´s choice. 
When there are many family members, ask the 
patient to choose one- or two-family 
representatives. 

 Sit down; 
Sitting relaxes the patient and is also a sign that 
you will not rush. When you sit, try not to have 
barriers between you and the patient. If you 
have recently examined the patient, allow them 
to dress before discussion. 

 Make connection with the patient; 
Maintaining eye contact may be uncomfortable 
but is an important way of establishing rapport. 
Touching the patient on the arm or holding a 
hand (if the patient is comfortable with this) is 
another way to accomplish this. 

 Manage time constrains and interruptions; 
Inform the patient of any time constraints you 
may have or interruptions you expect. Set your 
pager on silent or ask a colleague to respond to 
your pages. 

P Perception 

STEP 2 – P: 
Assessing the 

patient´s 
PERCEPTION 

 Ask what he already knows about the medical 
condition or what he suspects. 

 Listen to level of comprehensions. 
 Accept denial but do not confront at this stage. 

I Invitation 
STEP 3 – I: Obtaining 

the patient´s 
INVITATION 

 Ask patient if she/he wishes to know the details 
of the medical condition and/or treatment. 

 Accept patient´s right not to know. 
 Offer to answer questions later if she/he 

wishes. 

K Knowledge 

STEP 4 – k: Giving 
KNOWLEDGE and 
information to the 

patient 

 Use language intelligible to patient. 
 Give to patient’s level – Consider educational 

level, socio-cultural background, current 
emotional state  

 In smallchunks. 
 Check whether patient understood what you 

said. 
 Respond to patients’ reactions as they occur. 
 Give any positive aspects first. 
 Give facts accurately about treatment options, 

prognosis, costs etc. 

E Emotions 

STEP 5 – E: 
Addressing the 

patient´s EMOTIONS 
with empathic 

responses 

 Empathetic response 
 Identify emotion, observe any emotion on the 

part of the patient. This amy be tearfulness, a 
look of sadness, silence or shock. 

 Identify the emotion experienced by the patient 
by naming in to oneself. If a patient appears sad 



67 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

but is silent, use open questions to query the 
patient as to what they are thinking or feeling. 

 Identify the reason for the emotion. This is 
usually connecting to bad news. However, if 
you are not sure, again, ask the patient. 

 After you have given the patient a brief period 
of time to express his or            her feelings, let 
the patient know that you have connect the 
emotion with the reason for the emotion by 
making a connecting statement. 

S 
Strategy 

and 
Summary 

STEP 6 – S: 
STRATEGY and 

SUMMARY 

 Close the interview. 
 Ask whether they want to clarify something 

else. 
 Offer agenda for the next meeting.             
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Apêndice B – Síntese das traduções ou versão pré final do Protocolo SPIKES 
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Apêndice C – Retradução do Protocolo SPIKES 

 

S  P  I  K  E  S   P r o t o c o l 

S 
Set Up 

 

STEP 1 – S: 
Setting Up The 

Interview 
 
 

- Privacy; 
A room with privacy is ideal, but if one is not available, draw 
the curtains around the patient's bed. 
Have tissues ready will be helpful, for the patient may become 
upset. 
- Involve significant people to the patient; 
Most patients want to have someone else with them, but this 
should be the patient's choice. When there are many family 
members, ask the patient to choose one or two significant 
family representative. 
- Sit down; 
Sitting down helps the patient to relax and signs that you will 
not rush. When you sit, try not to have barriers between you 
and the patient. If you have examined the patients, allow them 
to dress before the discussion. 
-Make connection with the patient; 
Maintaining eye contact may be uncomfortable, but it is an 
important way of establishing rapport. Touching the patient on 
the arm or holding a hand (if the patient is comfortable with 
this) areother ways to accomplish making connection with the 
patient. 
- Manage time constraints and interruptions; 
Inform the patient of any time constraints for the discussion, or 
possible interruptions. Set your cell phone on silent or ask a 
colleague to respond to your calls. 

P 
Perception 

 

STEP 2 – P: 
Assessing the Patient's 

Perception 
 

-Before you tell, ask; 
Ask what the patient knows or suspects about the health’s
condition. 
Use open-ended questions and identify how the patient
perceives the medical situation. 
-Be mindful of the patient's understanding; 
Based on patient information you can correct any erroneous
perceptions and be a better guide; 
-Identify if the patient presents any denial of his condition; 
Attention to speeches in which the patient omits important and
negative details of clinical condition, or reports unrealistic
desires and expectations. 

I 

 

Invitation 

 

 
STEP 3 – I: 

Obtaining the Patient's 
Invitation 

 
 

- Ask the patient if there is a desire to know details about
the clinical condition or treatment; 
If the patients do not want to know details, offer to answer any
questions they may have in the future. 
-Accept the right of the patient not wanting to know; 
If the patients don't want to know about their clinical condition,
offer to talk to a family member or friend. 

K 
 

Knowledge 

STEP 4 – k: 
Giving knowledge and 

information to the 
patient 

 
 

- Start communicating in a comprehensively way with the
patient, at the level of comprehension and vocabulary of the
patient; 
Avoid technical terms, use easy-to-understand language. 
Be frank, yet gentle; Excessive frankness can leave the patient
isolated and later angry, tending to blame the messenger of the
bad news. 
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-When the prognosis is poor, avoid using phrases that give
the idea that there is nothing more to be done for the
patient. 

E Emotions 

STEP 5 – E: 
Addressing the 

patient´s emotions with 
empathic responses 

-Offer support and solidarity to the patient, demonstrate
empathy; 
Observe for any emotion on the part of the patient. It may be
weeping, a look of sadness, silence, or shock. 
Identify and tell the emotion you observe on the part of the
patient. If a patient appears sad but is silent, use open questions
to query the patient as to what he or she is thinking or feeling.  
identify the reason for the current emotion, that is usually
connected to the bad news. However, if you are not sure, again,
ask the patient. 
After you have given the patient a brief period of time to express
his or her feelings, tell the patient about  the reason for the
emotion by making a connecting statement with the bad news. 

S 
Strategy 

 
STEP 6 – S:  

Strategy and Summary 

 -Ask the patient if he is ready at that time for such a
discussion. 
-Ask the patient about his fears and concerns. 
Patients may manifest different concerns, such as: Feel pain,
suffer, loss of job and not be able to properly care for the family.
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Apêndice D- Carta Convite aos Juízes 
 

Carta Convite 
 
Prezado (a) Senhor (a)  

  
 Sou Fernando Augusto Machado, enfermeiro e discente do curso de Mestrado 
em Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 
de Guarulhos. Estou realizando um estudo intitulado “Adaptação transcultural e 
validação de conteúdo do protocolo SPIKES para a língua portuguesa do Brasil” e, 
venho por meio desta, convidar vossa senhoria a participar da minha pesquisa como 
juiz especialista. 

 Caso aceite contribuir com o estudo, entregarei um KIT composto por: um 
instrumento que contém o protocolo original e a versão traduzida para ser avaliada 
pelo (a) senhor (a), em relação as equivalências semântica, idiomática, conceitual e 
experimental que estão conceituados no instrumento; o termo de consentimento livre 
e esclarecido; um protocolo que define o processo de tradução e adaptação utilizado 
na presente pesquisa e um questionário de caracterização do perfil dos juízes. Além 
disso, serão disponibilizadas outras versões do protocolo, provenientes das etapas 
iniciais do processo de tradução e adaptação transcultural, para que se possa avaliar 
alguma inconsistência. 

 O comitê de juízes a qual lhe convido a participar será formado por cinco 
profissionais da área da saúde. Ressalta-se que a formação do comitê é de suma 
importância, visto que, com a contribuição de todos, formaremos a versão pré-final do 
protocolo. 

 Agradeço antecipadamente sua colaboração para o desenvolvimento dessa 
pesquisa e caso tenha alguma dúvida, estou  disponível no telefone: (11) 98487 2647 
e e-mail: feaumac@gmail.com 

 Sua participação é fundamental para a riqueza das discussões e contribuição 
no processo de tradução e adaptação cultural do Protocolo SPIKES para língua 
portuguesa do Brasil. 

 

Fernando Augusto Machado 

Pesquisador 
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Apêndice E– Termo de participação voluntária (Juízes) 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

Sou Fernando Augusto Machado, enfermeiro e discente do Curso de Mestrado em 
Enfermagem na Universidade de Guarulhos-SP, estou realizando um estudo intitulado 
“Adaptação transcultural e validação de conteúdo do protocolo SPIKES para a língua 
portuguesa do Brasil” e venho por meio deste lhe convidar a participar como juiz 
especialista. 

A pesquisa tem como objetivo traduzir, adaptar culturalmente e validar o Protocolo 
SPIKES para a língua portuguesa e uso no contexto brasileiro. Este tem como auxiliar 
na transmissão de informações das más notícias. 

A realização da tradução e adaptação transcultural de um instrumento é um processo 
que exige um grande rigor metodológico, uma vez que se trata de realidades e idiomas 
diferentes. Muitas vezes, faz-se necessário transformar completamente alguns itens 
para capturar os mesmos conceitos propostos na versão original. 

Portanto, caso aceite participar da pesquisa, irei entregar o protocolo na versão 
original e o protocolo traduzido para ser avaliado pelo (a) senhor (a) em relação as 
equivalências semântica, idiomática, conceitual e experiencial que está definido no 
instrumento. Será entregue um instrumento de avaliação, no qual você irá analisar 
cada equivalência e justificar sua opinião. As outras versões do índice que são 
necessárias para o processo de tradução e adaptação também estarão disponíveis, 
caso queira avaliar alguma inconsistência. 

Informo ao (á) senhor (a) que sua participação neste estudo é voluntária. Para sua 
maior segurança, será mantido sigilo em relação ao seu nome e/ou quaisquer outros 
aspectos que possam vir a identificá-lo (a). As informações utilizadas neste estudo 
possuirão a única finalidade de colaborar com a presente dissertação de mestrado 
bem como a divulgação em relatórios e revistas científicas. 

Asseguro que a qualquer momento da pesquisa o (a) senhor (a) poderá recusar a 
continuar participando e, também poderá retirar o seu consentimento, sem que isso 
lhe traga qualquer prejuízo. 

Caso tenha alguma dúvida, procure-me no meu endereço: Rua Luiz Felipe, 68 CEP 
07061 043. Tels.: (11)984872647 e (11) 20873005; e-mail: feaumac@gmail.com 

Espero contar com a sua cooperação e desde já agradeço pela atenção. 

Atenciosamente, 

Fernando Augusto Machado 

Mestrando/Pesquisador  
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Cel. (11) 98487 2647; e-mail: feaumac@gmail.com 

Aceito participar voluntariamente do estudo “ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E 

VALIDADE DE CONTEÚDO DO PROTOCOLO SPIKES PARA LÍNGUA 

PORTUGUESA DO BRASIL, sob orientação da Profª. Drª. Monica M. Trovo, que 

objetiva realizar a validação transcultural do protocolo na língua portuguesa do Brasil. 

Minha participação se fará com avaliação da equivalência da versão traduzida do 

Protocolo SPIKES. Foi-me garantido o sigilo por parte do pesquisador e esclarecido 

que os resultados deste estudo trarão como benefício a disponibilização de uma 

ferramenta para auxiliar na comunicação de más notícias, sendo publicados em 

periódicos e apresentados em reuniões científicas da área de saúde. 

  

Nome: _______________________________________________________ 

RG:_______________________________ 
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Apêndice F - Instruções para análise do instrumento 
 

Segue abaixo as instruções para avaliação do protocolo SPIKES. 

Para auxiliar na avaliação envio em anexo os seguintes documentos: 

 Instrumento original – Protocolo SPIKES. 
 Síntese das traduções – A tradução foi realizada por dois tradutores 

independentes e bilíngues. Após a fase de tradução foi realizada uma 
síntese das duas traduções para obter uma versão comum das traduções. 

Ao analisar as equivalências semânticas, idiomática, cultural e conceitual 
considere as seguintes orientações: 

Equivalência semântica e idiomática: corresponde a equivalência no 
significado (gramática e vocabulário) das palavras e no uso de expressões e 
equivalentes nos dois idiomas. 

Equivalência cultural: corresponde à coerência com as experiências 
vivenciadas pela população a qual o instrumento se destina. 

Equivalência conceitual: corresponde à equivalência dos itens com os 
domínios a qual se pretende medir. 

Para a avaliação das quatro equivalências utilize a escala abaixo: 

Escala de Equivalência 
-1 Não equivalente 
0 Não é possível avaliar / não sei 

+1 Equivalente 
 

Caso assinale, -1 ou 0, por favor faça sugestão quanto às alterações que achar 
pertinentes nas linhas abaixo de cada item. 

 

 

 

Original: STEP 1: S - Setting up – Setting up the Interview 
 

 Arrange for some privacy; 
An interview room is ideal, but, if one is not available, draws the curtains around the patient´s 
bed. Have tissues ready in case the patient become supset. 

 Involve significant others; 
Most patients want to have someone else with them but this should be the patient´s choice. 
When there are many family members, ask the patient to choose one- or two-family 
representatives. 

 Sit down; 
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Sitting relaxes the patient and is also a sign that you will not rush. When you sit, try not to 
have barriers between you and the patient. If you have recently examined the patient, allow 
them to dress before discussion. 

 Make connection with the patient; 
Maintaining eye contact may be uncomfortable but is an important way of establishing 
rapport. Touching the patient on the arm or holding a hand (if the patient is comfortable with 
this) is another way to accomplish this. 

 Manage time constrains and interruptions; 
Inform the patient of any time constraints you may have or interruptions you expect. Set your pager 
on silent or ask a colleague to respond to your pages. 
 
Traduzido:  
 
 
 

Equivalências 
-1 

(não equivalente) 

0 
(não é possível avaliar / 

não sei) 

+1 
(Equivalente) 

Semântica e idiomática    
Cultural    

Conceitual    
Sugestões: 
 

 

Original: STEP 2: P – Perception – Assessing the patient´s 
 Ask what he already knows about the medical condition or what he suspects. 
 Listen to level of comprehensions. 
 Accept denial but do not confront at this stage. 

 
Traduzido:  
 
 
 

Equivalências 
-1 

(não equivalente) 
0 

(não é possível avaliar / não sei) 
+1 

(Equivalente) 
Semântica e idiomática    

Cultural    
Conceitual    

Sugestões: 
 

 

 

 

 

Original: STEP 3: I – Invitation – Obtaining the patient´s invitation 
 

 Ask patient if she/he wishes to know the details of the medical condition and/or treatment. 
 Accept patient´s right not to know. 

Offer to answer questions later if she/he wishes. 
 
Traduzido: 
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Equivalências 
-1 

(não equivalente) 
0 

(não é possível avaliar / não sei) 
+1 

(Equivalente) 
Semântica e idiomática    

Cultural    
Conceitual    

Sugestões: 
 

 

Original: STEP 4: K – Knowledge – Giving Knowledge and information to the patient 
 

 Use language intelligible to patient. 
 Give to patient’s level – Consider educational level, socio-cultural background, current 

emotional state  
 In smallchunks. 
 Check whether patient understood what you said. 
 Respond to patient’s reactions as they occur. 
 Give any positive aspects first. 
 Give facts accurately about treatment options, prognosis, costs etc. 

 
Traduzido: 
 
 
 

Equivalências 
-1 

(não equivalente) 
0 

(não é possível avaliar / não sei) 
+1 

(Equivalente) 
Semântica e idiomática    

Cultural    
Conceitual    

Sugestões: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original: STEP 5: E – Emotions – Addressing the patient´s emotions with empathic 
responses 
 

 Empathetic response 
1. Identify emotion, observe any emotion on the part of the patient. This amy be tearfulness, a 

look of sadness, silence or shock. 
2. Identify the emotion experienced by the patient by naming in to oneself. If a patient appears 

sad but is silent, use open questions to query the patient as to what they are thinking or 
feeling. 
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3. Identify the reason for the emotion. This is usually connecting to bad news. However, if you 
are not sure, again, ask the patient. 

4. After you have given the patient a brief period of time to express his or            her feelings, 
let the patient know that you have connect the emotion with the reason for the emotion by 
making a connecting statement. 

 
Traduzido: 
 
 
 

Equivalências 
-1 

(não equivalente) 

0 
(não é possível avaliar 

/ não sei) 

+1 
(Equivalente) 

Semântica e 
idiomática 

   

Cultural    
Conceitual    

Sugestões: 
 

 

 

 

Original: STEP 6: S – Strategy and Summary 
 Close the interview. 
 Ask whether they want to clarify something else. 
 Offer agenda for the next meeting. 

 
Traduzido: 
 
 
 

Equivalências 
-1 

(não equivalente) 
0 

(não é possível avaliar / não sei) 
+1 

(Equivalente) 
Semântica e idiomática    

Cultural    
Conceitual    

Sugestões: 
 

 
 
 
 
 
 

Apêndice G – Versão Final do Protocolo SPIKES 
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P r o t o c o l o   S  P  I  K  E  S    

S Preparo 
 

ETAPA 1 – S: 
Preparando a 

conversa 
 
 

-Privacidade; 
Uma sala com privacidade é ideal, mas não havendo 
essa possibilidade, feche as cortinas em volta do leito 
do paciente. 
Ter lenços de papel a mão pode ajudar, uma vez que 
o paciente pode se emocionar. 
-Envolver familiares e ou amigos importantes para o 
paciente; 
A maioria dos pacientes quer ter alguém ao lado, mas 
essa decisão deve ser do paciente. Quando há muitos 
familiares, peça ao paciente para escolher um ou dois 
familiares que sejam importantes para ele. 
-Sentar-se; 
Sentar ajuda o paciente a relaxar e sinaliza a ele que 
você não está com pressa. Ao se sentar procure não 
ter nenhuma barreira física entre você e o paciente. 
Se acabou de examiná-lo, espere ele vestir-se antes 
da conversa. 
- Estabeleça vínculo com o paciente; 
Manter contato visual pode ser desconfortável, mas é 
importante para estabelecer conexão. Tocar o 
paciente no braço ou segurar sua mão (se o paciente 
se sentir confortável) são outras formas de favorecer 
a conexão. 
-Gerencie limites de tempo e interrupções; 

Informe ao paciente caso tenha algum limite de tempo 
para a conversa, ou sobre possíveis interrupções. 
Coloque o celular no silencioso ou peça a um colega 
para atender as suas chamadas. 

P 
Percepção 

 

ETAPA 2 – P: 
Avaliando a percepção do 

paciente 
 

-Antes de falar, pergunte; 
Pergunte ao paciente o que ele sabe ou suspeita sobre 
sua condição de saúde. 
Use perguntas abertas e identifique de que forma o 
paciente percebe sua condição clínica. 
-Esteja atento a compreensão do paciente; 
Baseado nas informações do paciente você poderá 
corrigir eventuais percepções errôneas e orientá-lo 
melhor; 
-Identifique se o paciente apresenta negação de sua 
condição; 

Atenção para discurso em que o paciente omite
detalhes importantes e negativos de sua condição
clínica, ou relata desejos e expectativas irreais de
tratamento. 

I 
 

Consentimento

ETAPA 3 – I: Obtendo o 
consentimento do 

paciente 
 
 

-Pergunte ao paciente se ele/ela gostaria de saber 
detalhes de sua condição clínica e/ou de seu 
tratamento; 
Caso o paciente não queria saber detalhes, se ofereça 
para, futuramente, respondera qualquer pergunta que 
ele possa ter. 
-Aceite o direito de o paciente não querer saber; 

Se o paciente não quer saber sobre sua condição
clínica, ofereça-se para conversar com um familiar ou
amigo. 
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K 
 

Explicação 

ETAPA 4 – k: Oferecendo 
esclarecimento e 

informação ao paciente 
 
 

- Inicie comunicando-se de forma compreensível ao
paciente, usando linguagem  e vocabulário acessíveis; 
Evite termos técnicos, use linguagem de fácil
compreensão. 
Seja franco, porém gentil; excesso de franqueza pode
deixar o paciente isolado e posteriormente com raiva,
tendendo a culpar o mensageiro. 
-Quando o prognóstico é ruim, evite usar termos que
dão a idéia de que não há mais nada a ser feito por ele.

E Emoções 

ETAPA 5 – E: 
Reconheça e valide as 

emoções do paciente de 
forma empática 

-Ofereça apoio e solidariedade ao paciente, demonstre 
empatia; 
Observe as emoções despertadas no paciente. Pode 
ser que ele chore, mostre-se triste, permaneça em 
silêncio e/ou em choque. 
Identifique e diga a emoção que observa no paciente. 
Se o paciente parece triste, porém permanece em 
silêncio, use perguntas abertas para questionar o que 
ele está pensando ou sentindo.  
Identifique o motivo para a emoção presente, que 
geralmente está relacionada com a má notícia. 
Contudo, caso ainda não tenha certeza, pergunte 
novamente ao paciente. 

Depois de um breve período de tempo dado ao paciente
para expressar seus sentimentos, converse sobre o
motivo para tal emoção e esclareça a relação da
emoção com a má notícia. 

S 
Estratégia 

 
ETAPA 6 – S: 

Estratégia e Síntese 

-Pergunte ao paciente se ele/ela está pronto para 
conversar sobre o tratamento naquele momento. 
-Pergunte ao paciente sobre seus medos e 
preocupações. 
Os pacientes podem manifestar diferentes
preocupações tais como: sentir dor, sofrer, perda de
emprego e não ser capaz de cuidar adequadamente da
família. 
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Apêndice H - Termo de consentimento livre e esclarecido para os profissionais 
de saúde 

 

Prezado profissional de saúde, 

 

Estou desenvolvendo um “ESTUDO DE TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO 
TRANSCULTURAL DO PROTOCOLO SPIKES PARA LÍNGUA PORTUGUESA DO 
BRASIL”, sob orientação da Profª. Drª. Monica M. Trovo, que objetiva realizar a 
validação transcultural para a língua portuguesa do Brasil. Para realização desta 
pesquisa necessito de sua valorosa contribuição avaliando o protocolo SPIKES 
traduzido para a língua portuguesa para comunicar má notícia. 

 Sua participação na pesquisa é voluntária e você tem total liberdade em 
participar ou não do estudo. O risco de sua participação pode ser considerado mínimo, 
referente ao inconveniente de recordar situações vivenciadas na comunicação da má 
notícia e dispender uma parcela do seu tempo na resposta ao questionário. O 
benefício de sua participação é indireto, relativo a contribuição para o aprimoramento 
de um instrumento que pode ser útil na prática paliativista, colaborando com o 
crescimento do conhecimento na área do cuidado a pessoas com doenças 
avançadas.  

Informo que você não terá despesas, nem prejuízo e compensações; e que seu 
nome não será citado diretamente no trabalho, garantindo sua privacidade. Será 
respeitada a privacidade dos dados e os resultados do estudo serão utilizados 
exclusivamente para fins científicos, apresentados em reuniões científicas e 
publicados em periódicos da área de saúde. Para atender a questão da 
confidencialidade, suas respostas serão identificadas por número e as informações 
obtidas serão analisadas em conjunto, não sendo divulgada nenhuma análise 
individual.  

Você recebera uma via deste TCLE e poderá ter acesso aos dados do estudo 
em qualquer etapa do mesmo, por meio de contato com o principal pesquisador 
Fernando Augusto Machado COREN 106515/SP, por e-mail feaumac@gmail.com, 
celular (11) 984872647 ou com o orientador do estudo, Profª. Drª. Monica M. Trovo 
COREN 107325/SP. e-mails: trovomonica@gmail.com, que pode ser encontrada no 
endereço Praça Tereza Cristina, n.o 229 - Centro, Guarulhos (SP), telefone: 2464-
1758. Informações sobre os aspectos éticos da pesquisa podem ser checadas junto 
ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Guarulhos, pelo email: 
comite.etica@ung.br. 

 
Guarulhos, ______ de __________ de 2016. 

 

 

________________________ 

Fernando Augusto Machado 
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_______________________ 

Profª Drª Monica M. Trovo 

Eu, .................................................................................................................., portador 

do R.G..........................................., acredito ter sido suficientemente informado a 

respeito das informações que li ou que foram lidas para mim sobre a “TRADUÇÃO, 

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DO CONTEÚDO DO PROTOCOLO 

SPIKES PARA LÍNGUA PORTUGUESA DO BRASIL”. Argumentei com Fernando 

Augusto Machado sobre minha decisão em participar da pesquisa, tendo os 

esclarecimentos necessários sobre o projeto. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos da pesquisa, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanente. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso aos dados quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo respondendo ao questionário e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, sem penalidade, prejuízo ou perda de qualquer benefício em meu local de 

trabalho. 

 

Declaro que recebi uma via do presente Termo de Consentimento. 

 

 

 

______________________________________ 

 Assinatura do Participante 

 

 

______________________________________ 

Pesquisador responsável 

Fernando Augusto Machado 

Cel.: (11) 98487 2647 
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10. ANEXOS 
 

Anexo 1 – Permissão para condução do estudo 
 
From: Fernando Machado [mailto:feaumac@gmail.com]  
Sent: Monday, June 08, 2015 3:37 PM 
To: Baile,Walter F; Monica Trovo; Fernando Machado 
Subject: Permission to conduct the Study of Translation, Transcultural Adaptation 
and Validation of SPIKES Protocol to Brazilian Portuguese. 

 
 

 
 Mr. Walter F. Baile, M. D., 
1515 Holcombe St., Box 100, Houston, 
 Texas 77030, USA. 
Email: wbaile@mdanderson.org 
  
Dear Doctor Baile, 
  

My name is Fernando Augusto Machado and I am in a master’s program in 
Nursing at Universidad de Guarulhos - UNG (University of Guarulhos). My line of 
research is on “Delivering Bad News”, and I am mentored by Doctor Monica Martins 
Trovo de Araujo. After reading many scientific articles on the subject, I realized that 
most of them quote yours, SPIKES – A Six-Step Protocol for Delivering Bad News: 
Application to the Patient with Cancer, as a theoretical basis. 

 The reason I am contacting you is to ask your permission to conduct the Study 
of Translation, Transcultural Adaptation and Validation of SPIKES Protocol to Brazilian 
Portuguese. 

  
Best Regards, 

  
Fernando Augusto Machado 

Address: 68 Luiz Felipe st., 
Guarulhos, São Paulo 07061 043 

 Brazil 
E-mail: feaumac@gmail.com 
Phone: (11) 55 + 98487 2647 

(11) 55 + 2087 3005  
 
 
Hello Fernando..please feel free to use the SPIKES protocol. In the next few months 
we will be publishing a bit of an update on it in the Journal The Oncologist. Best 
regards 
  
Walter F. Baile, M.D. 
Professor of Behavioral Science and Psychiatry 
Distinguished Teaching Professor 
Director, Program for Interpersonal Communication 
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and Relationship Enhancement (I*CARE) 
Department of Faculty & Academic Development 
  
PLEASE VISIT OUR WEB SITE AT:  HTTP://WWW.MDANDERSON.ORG/ICARE 

 
The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center 
Mailing Address: PO Box 301402, Unit 1426, Houston Texas 77230-1402 
Deliveries: 1400 Pressler St., FCT7.5044, Houston, TX 77030-3722 
Tel: 713-745-4116 
Fax: 713-794-4236 
  

 
 
 
 
 

Anexo 2 – Sugestões dos juízes 
 

S - SETTING UP 
 I1 I2 I3 I4 I5 I6 

J1 NS NS 

que possam 
representá-lo: 
que sejam 
importantes para 
ele. 
 

dê 
tempo 
para 
ele se 
vestir: 
esper
e que 
ele se 
vista 
 

NS 

Diga ao 
paciente: 
Avise o 
paciente 
 

J2 

está repetido, "mas 
não havendo essa 
possibilidade" 
 

uma 
vez 
que o 
pacie
nte 
pode 
emoci
onar-
se 
 

NS NS 

mas é uma 
importante 
maneira de 
estabelecer a 
conexão 
 

NS 
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J3 

Preparando o 
encontro  
 

Ter 
lenço
s de 
papel 
a mão 
pode 
ajudar
, caso 
o 
pacie
nte 
sinta-
se 
emoci
onado
. 
 

Envolva outras 
pessoas 
significativas 
 

NS 

Manter o 
contato com os 
olhos pode ser 
"desconfortável
" ao invés de 
"difícil"  
 

Informe ao 
paciente 
caso tenha 
alguma 
restrição 
quanto ao 
tempo 
disponível 
para a 
conversa ... 
 

J4 

A palavra conversa 
com se for utilizada 
em relação ao 
paciente está bem, 
mas se for dirigida a 
profissionais de 
saúde, acredito que 
ficaria melhor a 
palavra entrevista, 
pois transmite mais 
formalidade, ou seja a 
entrevista ela é 
pensada, segue 
regras e tem 
objetivos, uma 
conversa muitas 
vezes não. 
 

NS 

Acredito ficaria 
melhor assim: 
escolher um ou 
dois familiares 
com mais 
intimidade, que 
confie, com uma 
relação mais 
próxima ao invés 
de 
representatividad
e 
 

NS 

Estabeleça um 
vínculo com o 
paciente 
 

ou 
interrupções 
esperadas 
 

J5 NS NS NS NS NS NS 

J6 NS NS 

Envolver pessoas 
com 
relacionamento 
significativo com 
o paciente 
 

Sente-
se 
 

Estabeleça um 
vínculo com o 
paciente. 
"Conectar-se" 
pode dar a 
impressão de 
que deve haver 
uma ligação 
física 
 

Gerencie os 
limites de 
tempo e 
interrupções. 
Não é só o 
entrevistador 
que deve 
"adequar-se" 
 

J7 NS NS 

a maioria dos 
pacientes quer ter 
alguém ao lado, 
mas ESSA 
ESCOLHA deve 
ser do paciente. 
Quando HA 
muitos familiares 
(RETIRAR O 
estão presentes), 
peça ao paciente 
para escolher um 
ou dois ... 
 

NS NS 

ADMINISTR
E limites de 
tempo e 
interrupções 
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J8 NS NS NS NS NS NS 
J9 NS NS NS NS NS NS 

       
P - PERCEPTION 

 I1 I2 I3 I4 
J1 Percepção: 

Compreensão 
 

Pergunte o que 
ele sabe ou 
suspeita sobre a 
sua doença. 
Faça perguntas 
que permitam 
que o paciente 
fale livremente e 
à vontade, e 
descubra o 
quanto ele 
percebe sobre a 
sua condição. 
 

Esteja atento à compreensão do 
paciente; 
Baseado nas informações do 
paciente você poderá corrigir 
eventuais percepções errôneas 
e orientá-lo melhor. 
 

Identifique uma 
possível negação, 
por parte do 
paciente, sobre a 
condição da sua 
doença;  
 

J2 

NS 

Use perguntas 
abertas para 
entender como 
o paciente 
percebe/compre
ende sua 
situação médica 
 

NS 

Apresenta 
negação da sua 
condição.  
 

J3 

NS 

Usar perguntas 
abertas e 
identifique de 
que forma o 
paciente 
percebe sua 
CONDIÇÃO 
CLÍNICA. 
 

Corrigir falsas ideias, corrigir 
falsas percepções  
 

-Identifique se o 
paciente apresenta 
alguma variação 
de negação de sua 
condição CLÍNICA 
 

J4 

NS 

Considero 
condição clínica 
melhor que 
situação 
médica, aqui se 
for usar situação 
médica seria 
melhor utilizar 
logo 
diagnóstico. 
Use perguntas 
abertas 
(escolher plural 
ou singular) 
 

NS NS 

J5 NS NS NS NS 
J6 

NS 

Use perguntas 
abertas 

Esteja atento ao nível de 
compreensão do paciente. Com 
base nas informações você 
pode corrigir informações 
percebidas erroneamente (ou 
mal compreendidas). 
 

Identifique se o 
paciente apresenta 
algum modo de 
negação de sua 
condição. Atenção 
para o discurso em 
que o paciente... 
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J7 

NS 

Perguntas 
abertas .... 
Percebe sua 
situação DE 
SAÚDE 
 

NS NS 

J8 NS NS NS NS 
J9 

NS NS NS 

Eu substituiria o 
adjetivo 
DESFAVORÁVEL 
por NEGATIVO. 
"Detalhes 
importantes e 
negativos de sua 
condição." 
 

I - INVITATION 
 I1 I2 I3 I4 

J1 NS 

Caso o paciente não 
queira saber detalhes 
nesse momento, 
ofereça-se para 
responder a qualquer 
pergunta que ele possa 
vir a querer fazer no 
futuro. 
 

NS 

Se o paciente não 
quiser saber sobre a 
sua condição, insista 
em conversar com um 
amigo ou familiar. 
 

J2 NS NS NS NS 

J3 NS 

Pergunte ao paciente se 
ela/ele gostaria de saber 
 

ACOLHA o 
direito do 
paciente de não 
querer saber 
 

Se o paciente não 
quer saber sobre sua 
condição CLÍNICA, ... 
 

J4 NS NS 

Aceite o direito 
de o paciente 
não querer 
saber. 
 

NS 

J5 NS NS NS NS 
J6 NS NS NS NS 
J7 NS NS NS NS 
J8 NS NS NS NS 

J9 NS 

Caso o paciente não 
queria saber detalhes, se 
ofereça para, 
futuramente, responder a 
qualquer pergunta que 
ele possa ter. (acredito 
que em português fica 
melhor traduzido nessa 
ordem) 
 

NS NS 

K - KNOWLEDGE 
 I1 I2 I3 
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J1 NS 

Inicie comunicando-se de 
forma compreensível para o 
paciente, ...; 
mensageiro: profissional. 
 

Quando o prognóstico é ruim, evite 
usar termos que possam dar a ideia 
ao paciente que não há mais nada a 
ser feito por ele. 
 

J2 

A tradução literal de 
Knowledge é 
conhecimento, que fica 
estranho em Português. 
Mas tb não gosto de 
esclarecimento pois 
sugere que a 
informação já foi 
passada e não ficou 
clara, portanto precisa 
ser esclarecida.  
 

NS NS 

J3 

ESCLARECIMENTO - 
Oferecendo 
esclarecimento e 
informação ao paciente 
 

NS NS 

J4 NS 

Usando linguagem e 
vocabulário familiares ao 
paciente, tendendo a culpar o 
profissional 
 

Evite usar frases que dão a ideia 
 

J5 NS NS NS 
J6 NS NS NS 

J7 

Etapa 4 - k: 
ESCLARECIMENTO - 
oferecendo 
esclarecimento ... 
 

NS NS 

J8 NS NS 

Quando o prognóstico é ruim, evite 
usar frases sugestivas de que não 
há mais nada a ser feito. 
 

J9 NS 

Substituir LINGUAJAR por 
linguagem (linguajar em 
português tem conotação 
pejorativa) 
 

a ideia (e não a ideias - erro de 
digitação) 
 

E - EMOTIONS 
 I1 I2 

J1 

Reconheça e valide as 
emoções do paciente, de 
forma empática. 
 

Seja solidário e ofereça apoio ao paciente, demonstrando 
empatia; observe as emoções despertadas no paciente. Caso ele 
chore, mostre-se sensível e compreensivo. Permanecer num 
silêncio empático é recomendável. Reconheça a emoção que 
observa no paciente. Caso ele pareça triste, mas silencioso, 
pergunte delicadamente o que ele está sentindo. A sua emoção 
provavelmente vai estar relacionada à má notícia que recebeu; na 
dúvida, pergunte sempre ao paciente. Quando perceber o 
paciente mais calmo, faça-o saber que você compreende a sua 
emoção. 
 

J2 
A tradução literal está 
correta, mas acho que em 
Português fica melhor: 

demonstrando empatia, na 1a frase 
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reconheça e valide as 
emoções do paciente de 
forma empática 
 

J3 NS 

Identifique a emoção EXPERIENCIADA PELO paciente... 
Identifique O MOTIVO da emoção. ESTA geralmente está 
relacionada com a má notícia. 
Depois de um breve período DE TEMPO dado ao paciente ... 
 

J4 NS NS 
J5 NS NS 

J6 

Aborde as emoções do 
paciente com respostas 
empáticas 
 

NS 

J7 NS NS 
J8 NS NS 
J9 NS NS 

S – STRATEGY AND SUMMARY 
 I1 I2 I3 
J1 Estratégia e 

Síntese 
 

NS 

O paciente pode manifestar diferentes 
preocupações: de sentir dor, de sofrer, de 
perder o emprego, de não ser capaz de cuidar 
adequadamente da família, etc. Ajude-o a 
enfrentar essas preocupações.  
 

J2 

NS 

"se ele está pronto está 
correto", mas eu trocaria 
por "se podemos 
conversar sobre o 
tratamento agora" 
 

Pacientes podem apresentar preocupação 
com diferente tipo de problema... 
 

J3 

NS 

Pergunte ao paciente se 
ela/ele está pronta... 
 

OS pacientes podem apresentar diversas 
preocupações QUE SÃO SIGNIFICATIVOS 
PARA ELES, ... 
 

J4 
NS NS 

Apresentar diversas preocupações que são 
importantes para ele, como... 
 

J5 NS NS NS 
J6 NS NS NS 
J7 

NS 
Atenção PONTO FINAL 
ao final da frase e não; 
 

Trocaria sequencia: ... sobre SEUS MEDOS E 
PREOCUPAÇÕES 
 

J8 NS NS NS 
J9 NS NS NS 

Legenda: I= Item ou sentença avaliada; J= Juiz; NS= Não sugeriu. 
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Anexo 3 – Parecer Consubstanciado do CEP 
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