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RESUMO: Introdução: Todos os anos, milhares de eventos adversos ocorrem na 

assistência à saúde, sendo que dois terços destes incidentes são causados por erro humano.   A 

questão de saber se os médicos devem divulgar erros médicos para pacientes e suas famílias 

tem sido o assunto de muitos comentários desde o relatório de 1999 de o Instituto de 

Medicina, “To Err Is Human: Building a Safer Health System”, que chamou a atenção do 

público ao problema das mortes de pacientes devido a erros médicos.  Após isso, em 2004, foi 

lançada a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS). O disclosure é umas das conversas mais complexas e difíceis na saúde, um verdadeiro 

desafio para médicos, especialmente em algumas áreas da medicina a qual o contato com os 

pacientes é limitado. Dessa forma, para ter uma comunicação efetiva algumas estratégias são 

essenciais, como por exemplo: terminologias que sejam entendidas pelo paciente e familiares, 

uso da empatia, tempo adequado de conversa, certificar que a informação foi entendida e ser 

compreensivo em relação à linguagem e cultura do paciente. Apesar da obrigação ética, tais 

erros não são comumente divulgados e a prática da comunicação efetiva com pacientes e 

familiares em grande medida é negligenciada.  Objetivo: Analisar o uso do disclosure, como 

ferramenta de gestão da qualidade e segurança, entre profissionais de saúde e pacientes. 

Método: O método utilizado foi revisão sistemática, que propõe identificar estudos e avaliar a 

qualidade e a validade desses. A revisão foi submetida e publicada no Prospero, com o código 

de identificação CRD 160317. Os bancos de dados utilizados foram Pubmed, Scielo, Lilacs e 

Bvs.  Resultados: Foram analisados treze artigos sendo possível evidenciar pontualmente as 

categorias denominadas: erros médicos e segurança do paciente, processos e protocolos e 

estado da arte. Observou-se, portanto, que é necessário para o funcionamento do disclosure: 

prestação de cuidados centrados no paciente; comunicação com os pacientes e familiares; 

consciência da ocorrência, prevenção, gerenciamento e disclosure; segurança entre equipes; 

defesa da ética médica; práticas baseadas em evidências; e conhecimento em tecnologia da 

informação e em estratégias, uma vez que  além de ajudar a fortalecer a confiança do paciente 

no sistema de saúde, prevenir erros médicos e levar ao estabelecimento de uma cultura 

institucional de responsabilidade e correção de erros, essa comunicação pode levar a 

benefícios monetários e legais, como a diminuição de processos, por exemplo, uma vez que a 

falta de comunicação é dos motivos que incentivam pacientes a entrarem com processos 

legais. Conclusão: O processo de disclosure não recebe atenção suficiente na comunidade 

científica ou em instituições de saúde do mundo, considerando-se que poucos países 

apresentam práticas formalizadas e institucionalizadas por meio de protocolos ou guidelines 

sobre essa técnica de comunicação.  Percebe-se, portanto, que os sistemas de saúde e a 

interação humana não estão em sintonia, de forma que, é importante ressaltar a hora e vez do 

despertar da cultura de segurança que trataria o disclosure como parte intrínseca de um 

processo de qualidade com abordagem multifacetada que tornasse a prática mais 



sistematizada e principalmente humanizada. Além disso, vale pontuar a importância da 

educação como uma forma de promover oportunidade de aprendizado por meio dos erros, 

com melhorias na comunicação médico-paciente desde a graduação, promovendo uma 

comunicação eficaz com os pacientes e seus familiares, melhoria no trabalho interdisciplinar e 

uso de práticas baseadas em evidências.  
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