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RESUMO:  

INTRODUÇÃO: A realização de Conferências Familiares (CF) com pacientes e 
familiares está presente em diversos cenários da prática médica: ao abordar 
pacientes em cuidados paliativos, terminalidade e final de vida (FDV), morte encefálica, 
revelação de eventos adversos e em diagnósticos de prognóstico restrito. São 
conferências consideradas como de alto risco, nas quais experimentam-se reações 
imprevisíveis por parte das famílias e pacientes. Estabelecer modelos eficazes de 
comunicação aberta com a família permanece como um desafio universal, uma vez que 
exige uma transparente compreensão das diferentes perspectivas (paciente, familiar e 
profissionais de saúde) diante dos diversos dilemas (técnicos, emocionais e bioéticos) 
que surgem durante a assistência. Assim, o encaminhamento das decisões deve sempre 
ser realizado de forma compartilhada. Familiares de pacientes internados consideram a 
capacidade de comunicação dos profissionais de saúde como tão relevantes quanto 
sua capacidade técnica de tratamento de enfermidades (1998). O emprego de modelo 
de metodologia estruturada e proativa (MEP) para CF impacta positivamente em 
desfechos clínicos dos pacientes e suas famílias, reduzindo a ocorrência de síndrome de 

estresse pós traumático, e dos escores de ansiedade e depressão pós-evento. Profissionais 
treinados para uso de MEP transmitem confiança à família e são capazes de lidar com 
reações inesperadas (tristeza, raiva, oposição, etc.). OBJETIVOS: Avaliar a incorporação 

de método de ensino de MEP para conferências familiares em cenários de simulação realística 

em FDV e revelação de eventos adversos. MÉTODOS: O método PEDCONF foi elaborado 

dentro conceito de MEP, surgindo a partir da necessidade de sistematizar a conferência 

familiar, incorporando habilidades de comunicação, atitudes verbais e não verbais por meio 

de um modelo mental. Possui 5 etapas sequenciais (fig 1), contendo habilidades que 

impactam significativamente na experiência do profissional e da família, a partir de dados de 

literatura em comunicação em saúde. 



 
Fig 1 – etapas sequenciais e habilidades do método estruturado e proativo PEDCONF. 

 

Neste MEP para CF, é reservado um espaço de destaque para a ESCUTA, contemplada tanto 

nas habilidades desenvolvidas quanto em uma etapa específica onde é oferecido às famílias 

um momento para acolhimento tanto de suas percepções quanto à evolução clínica, mas 

também para compartilharem suas dúvidas e sentimentos ali expostos. Foram ministrados 
workshops com profissionais de saúde, cada um com dois momentos: no primeiro, foi 
apresentada uma revisão da literatura em cuidados de FDV e conceitos de comunicação 
em saúde, finalizado com o modelo teórico do PEDCONF. No segundo momento, os 
profissionais participaram de uma simulação realística com a aplicação da sequência 

PEDCONF, com atores treinados para performar as diferentes reações (negação, raiva, 

barganha e resignação) nestes cenários. Uma avaliação pós-simulação foi então realizada para 

estudar as percepções do profissional com o seguinte pergunta aberta: "o que você aprendeu 

hoje?" RESULTADOS: Foram realizados sete workshops em turnos de 4 horas com um 
total de 65 profissionais treinados, totalizando 24 horas de treinamento (individual e 
coletivo). 
Participaram dos workshops: médicos, enfermeiros, gestores (inclui enfermeiros e 
médicos), profissionais da área de humanização, psicologia e ensino. Médicos e 
enfermeiros compreenderam 80% dos participantes. 
Do total de profissionais treinados, 22 respostas (taxa de resposta = 34%) à avaliação 
pós workshop foram analisadas e, assim, foram identificadas duas categorias de falas 
(dimensões) de aquisição de habilidades após os workshops: 

1- Atitudes empáticas - observamos atitudes empáticas em todas respostas, 

aparentemente por utilizar habilidades em expressões empáticas (verbais e não verbais) 

que traduzem seus sentimentos recém-adquiridos. 

2- Estratégia para as conferências - os residentes, mesmo que estejam começando a 

vivenciar a pediatria, realizam com facilidade, acompanhando com grande aderência à 

metodologia e uso das habilidades. 

A resposta mais frequente foi a aquisição de confiança pessoal para atender uma família tão 

difícil conferências. As expressões mais citadas capturadas no as respostas foram “empatia” e 

“escuta”. “Eu aprendi muito claro estratégias para passar notícias e o valor do momento de 

ouvir, algumas frases que até anotei para usar ”; "Isto melhora a empatia, ajuda a se colocar 

no lugar da família sem perder a firmeza e o propósito do encontro ”. As expressões mais 
citadas capturadas por meio do word cloud nas respostas foram empatia, difíceis, 
família, escuta, situações e comunicação. (fig 2). 



 
Fig 3 – Word cloud das palavras encontradas em análise pós workshop. 

 

CONCLUSÕES: Profissionais de saúde treinados em uma metodologia estruturada e 

proativas para conversas de alto risco por meio de Workshop de 4 horas são capazes de reter 

conhecimento referente a MPE estudada. O PEDCONF é uma Metodologia Estruturada e 

Proativa ensinável para profissionais de saúde como parte de treinamento institucional, 

atingindo os objetivos pretendidos entre os colaboradores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação em saúde, conferências familiares, conversas difíceis. 
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