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Introdução: na oncologia, as notícias difíceis são constantemente transmitidas, tanto na 

fase inicial como no estágio terminal da doença. O conceito de má notícia é definido 

como qualquer informação que envolva uma mudança drástica na perspectiva de futuro 

em um sentido negativo, demandando do médico oncologista e da equipe de saúde, o 

desenvolvimento  de  habilidades  voltadas  para  a  comunicação  de  diagnósticos  e  de 

prognósticos  difíceis.  Objetivo:  analisar  o  referencial  teórico  existente  na  literatura 

relacionado  à  comunicação  de  más  notícias  em  oncologia.  Metodologia:  revisão 

sistemática da literatura,  sobre a comunicação de más notícias em oncologia. Foram 

publicados sete artigos nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, entre os anos 

de 2011 a 2016. Cinco artigos compuseram a amostra deste estudo, devido a relação 

com  a  temática.  Resultados:  a  análise  dos  estudos  indica  que  foram  identificadas 

questões relacionadas à dificuldade dos profissionais de lidarem com um diagnóstico 

grave  e  com  prognóstico  ruim;  a  falta  de  capacitação  profissional  frente  a  essa 

comunicação,  a  imprevisibilidade  das  consequências  que  esse  ato  pode  gerar  no 

paciente e na sua família, entendendo a comunicação de más notícias como uma tarefa 

difícil e estressante. Conclusão: Ao analisar as publicações percebe-se a necessidade de 

desenvolver e aprimorar habilidades comunicacionais nos profissionais de saúde, desde 

a  graduação,  incentivar  o  profissional  a  reconhecer  e  perceber  suas  dificuldades, 

buscando soluções para enfrentá-las, utilizar do diálogo e da troca de experiências com 

a equipe multiprofissional para melhor lidar com situações estressantes.
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