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RESUMO 
 

CONTEXTO: As demências são doenças incapacitantes, incuráveis e 
estigmatizantes, ocasionando impacto devastador à identidade pessoal do 
paciente e seus cuidadores. Constitui-se um dos diagnósticos mais temidos na 
atualidade. Existem muitos entraves para a adequada comunicação deste 
diagnóstico ao paciente, entre os quais o medo de reações psicológicas, a 
incerteza do médico quanto ao diagnóstico e a objeção dos familiares, além de 
escassos treinamentos em habilidades de comunicação nos cursos de 
graduação. É crucial a implementação de estratégias que formem no estudante 
de Medicina as múltiplas habilidades para uma apropriada relação entre o 
médico, o indivíduo com demência e seus familiares, inclusive na comunicação 
do diagnóstico. O protocolo SPIKES é uma ferramenta didática para comunicar 
más notícias e tem sido utilizada em várias situações clínicas. Entretanto, o 
comprometimento cognitivo inerente às síndromes demenciais requer 
adaptações neste modelo, que foram realizadas após revisão da literatura. 
OBJETIVO: Desenvolver uma atividade educacional para aprimorar as 
habilidades de comunicação do estudante de Medicina, a partir de um protocolo 
de comunicação de más notícias adaptado a demências. METODOLOGIA: 
Estudo intervencionista, seccional, randomizado, realizado com os estudantes 
do 3º. ano do curso de Medicina da Universidade federal do Rio Grande do Norte, 
nos semestres 2016.2 e 2017.1. Um total de 86 alunos participaram, sendo 
divididos em GI (34 alunos treinaram o protocolo antes das aulas sobre 
demências), GII (36 alunos treinados após o referencial teórico) e GIII (16 alunos 
não submetidos ao treinamento). Os alunos dos grupos GI e GII foram 
submetidos, além do treinamento, a duas OSCEs (Objective Structured Clinical 
Examination). Os alunos do GIII realizaram apenas a 2a. OSCE. RESULTADOS: 
A participação no treinamento resultou em melhor desempenho na 2a. OSCE nos 
grupos GI e GII, quando comparados ao GIII (GI:7,56±1,22, GII: 7,47±1,09, GIII: 
6,42±1,68, p<0,001). Os alunos do GI mostraram melhor desempenho nesta 
avaliação em comparação aos alunos do GII (p<0,001). Os grupos GI e GII 
apresentaram ganho de desempenho ao longo das duas avaliações (GI OSCE1: 
6,38±1,34, GI OSCE2: 7,56±1,22, p<0,001; GII OSCE1: 5,31± 1,36, GII OSCE2: 
7,47± 1,09, p<0,001). Os resultados mostram ganho de habilidade de 
comunicação nos estudantes que participaram do treinamento, que foi 
independente da exposição prévia aos conteúdos teóricos sobre as síndromes 
demenciais. Houve crescente desempenho na OSCE à medida que os alunos 
repetiram a prática da simulação. O treinamento foi bem aceito pelos estudantes 
de Medicina e a maioria deles (98%) concorda que é importante para a futura 
prática profissional participar de um treinamento sobre a comunicação do 
diagnóstico de demência. CONCLUSÃO: As adaptações sugeridas ao protocolo 
SPIKES parecem seguir as diretrizes atuais sobre a comunicação do diagnóstico 
de demências, mantendo sua abordagem didática. O treinamento em 
comunicação de más notícias adaptado à indivíduos com demência promoveu 
melhoria na habilidade de comunicação dos estudantes do quinto período do 
curso de Medicina foi bem aceito pelos mesmos. O modelo de treinamento, 
assim como o protocolo adaptado, podem representar estratégias replicáveis em 
outros componentes curriculares como forma de aprimoramento da habilidade 
de comunicação dos cursos da saúde.  
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ABSTRACT 
 

BACKGROUND: Dementia is a life threatening, incurable and stigmatized 
condition, with devastating impacts on patient’s personal identity and their 
caregivers. It is currently one of the most fearsome diseases. There are many 
barriers to an effective diagnosis disclosure to dementia patients, including fear 
of causing distress, uncertainty of the diagnosis, caregivers objection and lack of 
training on communication skills in undergraduate medical school. Therefore, it 
is crucial to implement strategies to help medical students to build up multiple 
skills for an appropriate relationship between doctor, patient and family, including 
the ability of disclosing the diagnosis. The SPIKES protocol is a didactic approach 
to deliver bad news and it has been used in a variety of clinical settings. The 
cognitive impairment on Alzheimer disease and other dementias require a few 
adaptations on this model, which were made after reviewing the current literature 
on dementia diagnosis disclosure. OBJECTIVE: To develop an educational 
intervention based on the suggested protocol and evaluate if it could help to 
improve medical students’ communication skills. METHODS: Interventional, 
cross-sectional, randomized study with third year medical students from 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, along the 2nd semester 2016 and 
the first semester 2017. The sample consisted of 86 students, divided into three 
groups: GI (trained protocol in the beginning of the Geriatrics clerkship), GII 
(trained protocol after lectures about dementias) and GIII (did not join the 
protocol). Students on GI and GII were analysed by two similar OSCEs (Objective 
Structured Clinical Examination); students on GIII only took part at the second 
OSCE. RESULTS: Groups GI and GII showed better results on the second 
OSCE comparing to GIII (GI:7,56±1,22, GII: 7,47±1,09, GIII: 6,42±1,68, p<0,001). 
Students on GI performed better on this assessment than students on GII 
(p<0,001). Groups GI and GII exhibited increasing scores along the two OSCEs 
(GI OSCE1: 6,38±1,34, GI OSCE2: 7,56±1,22, p<0,001; GII OSCE1: 5,31± 1,36, 
GII OSCE2: 7,47± 1,09, p<0,001). The results show an improvement on the 
communication skills of the medical students who joined the training, which was 
independent of previous theoretical lectures about dementia. The more the 
students practiced these skills on a simulation, the better were the scores on 
OSCEs. The training was well accepted by the medical students and most of 
them (98%) agreed that a training on communicating the diagnosis of dementia 
is important for their career development. CONCLUSION: Suggested 
adaptations to SPIKES protocol seem to encompass current guidelines about 
communication of the diagnosis of dementia, keeping its didactic approach. This 
model of training, as well as the adapted protocol, may represent replicable 
strategies for other curriculum elements in a way of improving communication 
abilities on medical schools. 

Keywords: Delivering bad news; Diagnosis disclosure; Dementia; Teaching; 
Medical Education. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O envelhecimento populacional constitui um fenômeno global, com 12% 

da população mundial composta de idosos.1 O censo brasileiro de 2010 apontou 

que o contingente de idosos atingia 15 milhões, representando 8,6% da 

população, sendo o Brasil o sexto país em velocidade de envelhecimento no 

mundo. As projeções indicam que este grupo populacional ultrapassará 30 

milhões em 2030, representando 13% dos brasileiros em pouco mais de uma 

década.2  

Com elevada prevalência nessa população, atualmente estima-se que 47 

milhões de pessoas sejam acometidas por demência em todo o mundo, com a 

expectativa de 131 milhões de pessoas em 2050. A maioria dos indivíduos com 

essa patologia não recebem diagnóstico, dificultando o acesso aos cuidados e 

tratamento adequados.3 As condições socioeconômicas e educacionais mais 

desfavoráveis na população idosa da América Latina contribuem para uma maior 

incidência de doenças crônicas, entre elas, as síndromes demenciais.4 Não 

obstante, estudos populacionais demonstram uma prevalência global de 

demência na América Latina de 7,1%, semelhante aos países desenvolvidos.5 

Define-se demência como uma síndrome caracterizada por deterioração 

progressiva de duas ou mais funções cognitivas superiores, com intensidade 

suficiente para causar prejuízo funcional e/ou social do indivíduo em relação ao 

seu nível prévio.6 A Doença de Alzheimer (DA) constitui a principal causa de 

demência em todo o mundo, sendo responsável por 50-60% dos casos, 

prevalência confirmada em estudos epidemiológicos brasileiros e em demais 

países da América Latina.4,7 

Sob o peso dessa estatística desafiadora, um número cada vez maior de 

idosos, familiares e profissionais da saúde serão envolvidos no processo do 

diagnóstico e tratamento. Por tratar-se de uma doença incurável, incapacitante 

e estigmatizada, a Doença de Alzheimer é uma das mais temidas pela população 

em geral. Todavia, a revelação deste diagnóstico ao paciente e familiares é 

apontada pelos médicos como um dos maiores desafios em seu manejo clínico. 
8,9  

Estudo realizado no Brasil com médicos geriatras, neurologistas e 

psiquiatras demonstrou que apenas 44,8% dos médicos especialistas no manejo 
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das síndromes demenciais comunicam aos seus pacientes o diagnóstico clínico 

da DA. A despeito dessa prática insuficiente, 76,8% dos médicos entrevistados 

desejariam receber informação de tal diagnóstico caso fossem acometidos pela 

DA no futuro.10  

Apesar de estudos ainda demonstrarem alguma resistência dos familiares 

à revelação do diagnóstico diretamente aos pacientes,11,12 amostras de idosos 

cognitivamente normais13 e até idosos em fases iniciais de DA reforçam o desejo 

destes em receberem precocemente o diagnóstico de DA.14 

Dentre os principais desafios relatados pelos médicos para a adequada 

comunicação estão a incerteza quanto à confirmação diagnóstica, o medo de 

causar reações emocionais desfavoráveis no paciente, a possível limitação de 

compreensão do diagnóstico decorrente da disfunção cognitiva e a autonomia 

em recusar o conhecimento de seu diagnóstico.15-17  

Por outro lado, argumentos a favor da revelação do diagnóstico de DA 

incluem a possibilidade de planejamento futuro, decisões sobre segurança do 

paciente, adesão a tratamentos que retardam a progressão da doença, 

participação em ensaios clínicos e ajuste psicológico após conhecimento de sua 

patologia.15,16,18,19 Ademais, o Código de Ética Médica reforça em seu artigo 34, 

que é vetado ao médico: 

“Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e 

os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe 

provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante 

legal”.20 

Má notícia pode ser compreendida como aquela que altera drástica e 

negativamente a perspectiva do paciente em relação ao seu futuro.21 Outra 

definição indica que é toda comunicação relacionada com o processo de atenção 

médica, que traz uma ameaça ao estado mental ou físico do paciente e um risco 

deste ver superado seu estilo de vida já estabelecido.22,23 Portanto, uma má 

notícia não está relacionada somente a um diagnóstico terminal, mas também a 

doenças crônicas como diabetes mellitus, doença de Parkinson ou esclerose 

múltipla. Entre estas, destaca-se a Doença de Alzheimer, caracterizada 

principalmente por alterações cognitivas e comportamentais que comprometem 

não apenas a personalidade e identidade pessoal do paciente, mas também 
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causam progressiva perda funcional, com grande impacto emocional e financeiro 

sobre o paciente, familiares e amigos. 

A qualidade da transmissão de uma má notícia pode modificar a 

perspectiva de um paciente sobre sua doença, contribuindo para o 

fortalecimento da relação médico-paciente e por conseguinte, melhor aderência 

terapêutica, satisfação e qualidade de vida do paciente, além de reduzir 

questões relacionadas à má prática da Medicina. 24-26 

A discussão sobre a importância da comunicação de más notícias (CMN) 

teve início em meados do século passado, onde a maioria dos médicos não 

comunicava o diagnóstico de câncer a seus pacientes. No início da década de 

1960, um questionário foi aplicado a 219 médicos de uma cidade norte-

americana e demonstrou que 90% destes não revelava o diagnóstico de câncer 

aos seus pacientes.27 Passados vinte anos, o mesmo questionário foi aplicado a 

699 médicos de hospitais universitários americanos e encontrou uma mudança 

atitudinal radical, onde 97% dos mesmos afirmava comunicar más noticias aos 

seus pacientes. Os motivos encontrados para tal resultado foram as iniciativas 

nas escolas médicas e os treinamentos intra-hospitalares.28  

Vários protocolos foram publicados no intuito de aprimorar a CMN. Entre 

eles, destaca-se o protocolo SPIKES, atualmente utilizado em diversas 

especialidades.29,30 O mesmo consiste em um plano de ação sequencial, onde o 

acrônimo SPIKES refere-se a cada uma das etapas da comunicação. O primeiro 

passo (Setting) refere-se à preparação de um ambiente próprio para a 

comunicação, acolhedor e livre de interferências, onde o profissional 

devidamente preparado possa transmitir a notícia. No segundo passo 

(Perception), deve-se investigar o que o paciente percebe de sua condição 

clínica, analisando suas expectativas e medos. Na terceira etapa (Invitation), 

pergunta-se ao paciente se ele deseja saber seu diagnóstico. Na quarta etapa 

(Knowledge), a informação é transmitida em porções através de linguagem clara, 

sem termos técnicos e ajustada ao nível cultural do paciente. É importante haver 

receptividade para dúvidas e questionamentos. Na quinta etapa (Emotions), 

entende-se as reações emocionais do paciente frente à má notícia, tentando 

ajudá-lo a compreender seus sentimentos e demonstrando empatia. No último 

passo (Strategy and Summary), finaliza-se a consulta com o resumo das 
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informações passadas e um plano de seguimento e tratamento. É importante 

envolver o paciente na tomada de decisões.29,30 

Pelo seu caráter didático e facilmente aplicável na prática clínica, 

iniciativas estão se desenvolvendo nos cursos de graduação e residência médica 

com o objetivo de capacitar os estudantes no uso do protocolo SPIKES. As 

modalidades de treinamento listadas na literatura incluem aula expositiva 

dialogada, apresentação de vídeos, workshops, role playing, uso de pacientes 

simulados, além de avaliações utilizando OSCE (Objective Structured Clinical 

Examination).24,26,31-34  

A avaliação tipo OSCE foi introduzida em 1975 no Reino Unido, como 

uma ferramenta padronizada para avaliar, de forma objetiva, competências 

clínicas, incluindo realização da anamnese e exame físico, interpretação de 

resultados clínicos, habilidades de comunicação, atitudes, entre outros. Desde 

então, é aplicada em todo o mundo para avaliação de estudantes e residentes 

em Medicina e em outros cursos da área da saúde. Consiste em uma avaliação 

composta de circuito de estações onde o estudante deve desempenhar uma 

determinada tarefa em cada estação. O formato de pontuação se dá através de 

preenchimento de checklist previamente estruturado, possuindo caráter 

somativo e formativo, uma vez que proporciona aos estudantes, através do 

feedback, insight sobre elementos de sua competência clínica - pontos fortes e 

fragilidades - que devem ser valorizados ou aprimorados.35,36  

Apesar da relevância do tema e da recomendação das últimas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Medicina,37 as 

habilidades de CMN ainda são pouco abordadas nos cursos de medicina do 

Brasil31,38 e do mundo.24,26 A maioria dos médicos utiliza sua experiência clínica 

para decidir como se comportar ao transmitir uma notícia difícil, uma vez que, 

enquanto estudantes, tiveram escassas oportunidades de aprofundamento 

nessa habilidade.  

Recente estudo investigou a realidade sobre o ensino de habilidades de 

comunicação nas escolas médicas do Brasil. Entre 237 escolas existentes, 162 

responderam o questionário da pesquisa. Destas, 64% oferecem treinamento 

formal de tal aptidão, especialmente nos anos pré-clínicos da graduação. O 

ensino dessa habilidade em situações especiais como a de más notícias foi 

reportado em apenas 41 instituições brasileiras, estando ausente na maioria das 
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matrizes curriculares.38 Avaliando a escassa literatura nacional sobre o ensino 

em CMN, deduzimos que a maioria dos treinamentos atuais são iniciativas de 

disciplinas como Bioética, Habilidades Médicas e Ciências Sociais, geralmente 

dispostas nos anos iniciais da graduação.  

No contexto da UFRN, contamos com a disciplina de Comunicação e 

Relação Interpessoal na Prática Médica desde o ano 2016, sendo ofertada no 

segundo semestre acadêmico do curso de Medicina, com carga horária de 30 

horas-aula. Um dos momentos da disciplina contempla a CMN, onde o protocolo 

SPIKES é apresentado e os alunos são submetidos à prática através de 

exercícios de role playing. Outros componentes curriculares abordam a 

comunicação de notícias desagradáveis através de aulas teóricas isoladas, 

como a Pediatria e a Nefrologia. Iniciativas em projetos de extensão como o 

“Dying” e o “Comunicando Más Notícias”, do PET Medicina (Programa de 

Educação Tutorial), oferecem treinamentos a grupos menores de alunos acerca 

dessa temática, com apresentação de vídeos, discussão em pequenos grupos, 

role-playing, feedback e avaliação através de OSCE.  

O ensino de conteúdos próprios do envelhecimento humano assume 

caráter indispensável na formação acadêmica dos cursos de graduação em 

Medicina e demais cursos da área da saúde. O futuro médico precisa 

compreender os principais aspectos da Doença de Alzheimer e demências mais 

prevalentes; identificar os achados clínicos precocemente e formular o 

diagnóstico, para então possibilitar o tratamento adequado do paciente. 

Iniciativas que contemplem aprofundamento nessa temática são do mesmo 

modo bem-vindas na residência médica.  

A formação de futuros médicos competentes para lidar com o panorama 

de envelhecimento atual e futuro engloba habilidades, atitudes e valores que 

extrapolam a aquisição de conhecimento técnico. Serão base para o 

aperfeiçoamento da relação entre o médico, o indivíduo com demência e seus 

familiares, fortalecendo a humanização na Medicina. A revelação do diagnóstico 

de DA ou outra demência é um dos passos cruciais na construção deste vínculo, 

devendo ser realizado de forma empática e eficiente.  

Desta forma, desenvolvemos uma estratégia educacional para o 

treinamento de tais habilidades nos estudantes de graduação do curso de 

Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
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2. OBJETIVOS 
 
 Geral:   Desenvolver uma atividade educacional visando ao 

aprimoramento das habilidades de comunicação do estudante de Medicina, a 

partir de um protocolo de más notícias adaptado a demências. 

 

 Específicos: Desenvolver uma proposta de adaptação do protocolo de 

comunicação de más notícias, SPIKES, a casos de demência; aplicá-la na 

intervenção em questão. 

 Construir um checklist específico para OSCE em 

comunicação de diagnóstico de demências. 

 Registrar a percepção do estudante de Medicina diante de 

situações de comunicação de más notícias. 

 Identificar o olhar discente sobre a importância do 

treinamento de comunicação de más notícias adaptado para demências.  

 Avaliar se o conteúdo teórico sobre as síndromes 

demenciais influencia no desenvolvimento de habilidades de comunicação dos 

estudantes de Medicina diante de indivíduos com deficit cognitivo. 

 

 

3. MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo intervencionista, seccional, randomizado, 

realizado com os estudantes do 5o. período acadêmico (3º. ano) do curso de 

Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), nos 

semestres acadêmicos 2016.2 e 2017.1. O desenho da intervenção pode ser 

observado na Figura 1. 
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Figura 1. Desenho da intervenção. 
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3.1 - Seleção dos participantes 

Foram convidados a participar todos os alunos devidamente matriculados 

no componente curricular de Geriatria, disciplina optativa com carga horária de 

90 horas-aula, inserida no 5º. período letivo do curso de Medicina da UFRN. A 

temática das Síndromes Demenciais, através de suas aulas teóricas e práticas, 

é abordada com ênfase na disciplina.  

Os critérios de exclusão foram a ausência de concordância com o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Anexo A) e a ausência nos dias 

de intervenção ou avaliação. Os alunos que assinaram o TCLE e que faltaram 

ao treinamento presencial e primeira OSCE mas participaram da avaliação final 

foram agrupados no grupo controle (GIII). Aos estudantes foi facultado o 

abandono ao estudo a qualquer momento, sem prejuízo aos mesmos. 

 

3.2 – Atividades 
 

3.2.1 – Processo de adaptação do protocolo SPIKES para indivíduos com 
demência (SPIKES-D)  

Previamente às intervenções foram selecionadas algumas referências 

bibliográficas que tratam sobre a comunicação do diagnóstico de Doença de 

Alzheimer e outras demências aos pacientes e familiares, a fim de embasar as 

adequações necessárias ao protocolo SPIKES para aplicá-lo a indivíduos com 

demência. 

A primeira etapa do protocolo aborda o planejamento do médico e do 

ambiente para a comunicação da má notícia. Como o declínio cognitivo pode 

limitar a compreensão do paciente sobre seu diagnóstico e implicações, deve-se 

convidar um familiar próximo para que o diagnóstico seja comunicado em sua 

presença.16,39,40 Outra adaptação necessária consiste em esclarecer, no 

momento inicial, o objetivo da consulta, uma vez que conversas distratoras 

podem dificultar o entendimento posterior do diagnóstico pelo paciente.39 

A segunda etapa do protocolo SPIKES sugere que avaliemos a percepção 

do paciente sobre a sua condição. Tratando-se de um paciente com deterioração 

cognitiva, é importante conhecer o estágio em que se encontra.15,16,19,39-41 A 

comunicação torna-se mais eficaz quando o paciente está na fase de 

Comprometimento Cognitivo Leve ou demência em estágio inicial. Fase 
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moderada ou avançada de deficit intelectual limitará de forma importante a 

compreensão do diagnóstico, tornando-se fútil sua revelação ao paciente. Outro 

ponto que merece ressalva consiste em que o médico comunique-se 

prioritariamente com o paciente, pois é frequente, em situações de atendimento 

de indivíduos com síndrome demencial, a comunicação direta com familiares e 

cuidadores, negligenciando o mesmo.16,39  

Na terceira etapa do protocolo realiza-se o convite ao conhecimento do 

diagnóstico. Devemos explicar-lhe que, a partir dos achados clínicos, testes 

cognitivos e exames complementares, já existe uma hipótese diagnóstica para 

suas queixas cognitivas. Pergunta-se, então, se é sua vontade conhecer o 

diagnóstico.15,16,19  

A informação do diagnóstico ocorre apenas na quarta etapa do protocolo. 

É importante que o paciente e familiar compreendam que existe uma 

continuidade entre o processo de senescência cognitiva, declínio cognitivo 

subjetivo, comprometimento cognitivo leve e demência. Torna-se imprescindível 

conceituar a demência, diferenciando-a de queixas próprias do envelhecimento, 

para em seguida comunicar o diagnóstico.39,41 Nesse momento faz-se a exclusão 

de causas reversíveis de deficit cognitivo a partir dos exames complementares 

do paciente. Cumpre reforçar alguns aspectos positivos da doença, como seu 

curso habitualmente lento, a terapêutica farmacológica e não farmacológica 

disponível, o estímulo à manutenção da autonomia do paciente, além das 

inúmeras pesquisas em andamento mundialmente.16 

Reações emocionais após a revelação diagnóstica são esperadas nesta 

quinta fase, devendo ser identificadas e respeitadas, através do silêncio e 

demonstração de empatia, utilizando-se de comunicação verbal e não verbal.16 

O paciente com disfunção cognitiva pode necessitar maior auxílio do profissional 

para conseguir interpretar suas emoções. É imperativo oferecer suporte 

emocional também ao cuidador, que por vezes sofrerá mais que o próprio 

indivíduo com demência.19,39 

Finalizando a consulta, na sexta etapa devemos resumir os principais 

pontos e envolver o paciente na continuidade do acompanhamento.40,41 Além de 

mencionar os tratamentos farmacológicos existentes, devemos expor as 

diversas opções de estimulação e reabilitação disponíveis, além de centros de 

convivência para atividades de lazer e socialização. Na oportunidade também 
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poderemos oferecer material educacional de suporte sobre a Doença de 

Alzheimer, bem como referenciar o cuidador para grupos de suporte online ou 

na comunidade.19,40,41 

Contactamos devidamente o autor principal do Protocolo SPIKES, Dr. 

Walter Baile, através de correio eletrônico, informando-o sobre o nosso interesse 

em propor adaptações ao protocolo original para adequá-lo aos pacientes com 

demência. As sugestões traduzidas para a língua inglesa lhe foram enviadas e, 

sem críticas à proposta apresentada, a continuidade do nosso projeto foi por ele 

incentivada. As mensagens eletrônicas trocadas com o Dr. Walter Baile e a 

proposta de adaptação em inglês encontram-se nos Anexos B e C, 

respectivamente. 

Denominamos nossa proposta de adaptação de Protocolo SPIKES-D. Tal 

proposição carece, todavia, de estudo complementar e posterior validação. 

 

3.2.2 – Construção do checklist para OSCE 
Foi elaborada uma OSCE relativa a uma situação ambulatorial de 

revelação do diagnóstico de DA em fase inicial a um paciente e familiar, onde 

estudantes de Medicina de distintos semestres acadêmicos da intervenção 

participaram como atores voluntários e foram devidamente treinados para o 

processo de dramatização. Foi construído um checklist estruturado seguindo os 

passos do protocolo SPIKES, considerando-se as adaptações necessárias a 

situações de demências (Anexo D). No checklist foram contempladas as etapas 

do referido protocolo: Planejar a entrevista (itens 1 e 2), Percepção do paciente 

(item 3), Convite à revelação do diagnóstico (item 4), Transmitir a notícia (itens 

5, 6, 7, 8 e 9), Emoção (itens 10 e 11), Resumo e Seguimento (itens 12, 13, 14, 

15, 16, 17 e 18). Os professores do componente curricular em questão foram 

treinados pelo pesquisador para atuarem como avaliadores da OSCE. 

 

3.2.3 – Estrutura da atividade educacional 
Todos os participantes foram submetidos a um teste de múltipla escolha 

que abordava mitos e realidades acerca da revelação do diagnóstico da Doença 

de Alzheimer, bem como uma questão discursiva sobre os passos do protocolo 

SPIKES (Anexo E). Essa avaliação foi aplicada antes da primeira intervenção 

(teste pré-intervenção), no decorrer do estudo (teste inter-intervenções) e ao final 
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das atividades (teste pós-intervenção), com o objetivo de proporcionar ao 

estudante a internalização da temática abordada.  

Após a realização do teste pré-intervenção, todos os participantes que 

assinaram o TCLE foram randomizados através do programa online random.org, 

para a formação de dois grupos, GI (Grupo I) e GII (Grupo II). 

Dois artigos que tratam sobre orientações para adequada comunicação 

do diagnóstico de demências foram enviados aos alunos do GI na semana prévia 

ao treinamento para embasamento teórico, através do Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas da UFRN (SIGAA).39,40 O primeiro grupo (GI) 

foi convocado a receber o treinamento presencial. No momento inicial, GII não 

sofreu qualquer intervenção.  

Para o treinamento presencial foram utilizadas metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem, como aprendizagem mediada por vídeo, aula expositiva 

dialogada e discussão ativa em pequenos grupos. Foram extraídos da rede 

mundial de computadores vídeos demonstrativos de adequados e inadequados 

exemplos de CMN, que, após serem apresentados ao grupo, motivaram 

discussão ativa em pequenos subgrupos42-45. A seguir, foi utilizado o 

PowerPointÒ para revisar o conhecimento prévio dos estudantes sobre o 

protocolo SPIKES, através de aula dialogada. Sequencialmente, as adaptações 

propostas, aqui nominadas SPIKES-D, foram apresentadas à turma.  

Após a realização do treinamento do GI, todos os alunos atenderam às 

aulas teóricas relacionadas às Síndromes Demenciais, ministradas 

regularmente no componente curricular da Geriatria. Nessas aulas, foram 

abordados aspectos epidemiológicos e clínicos sobre a Doença de Alzheimer e 

outras demências, porém não foi oferecida qualquer orientação sobre habilidade 

de comunicar o diagnóstico ao paciente. 

Em seguida, todos os estudantes foram submetidos a uma primeira OSCE 

decorridas duas semanas do treinamento de GI, com simulação de um caso 

clínico onde o aluno deveria comunicar o diagnóstico de DA ao paciente e seu 

familiar, a fim de comparar o desempenho entre os grupos nas diversas 

habilidades e atitudes esperadas. Tais personagens foram desempenhados por 

estudantes de Medicina voluntários que já haviam cumprido o componente 

curricular da Geriatria e que foram devidamente treinados para tal. A 

quantificação do desempenho na OSCE se deu através de preenchimento do 
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checklist por quatro professores da disciplina de Geriatria, que desconheciam os 

grupos aos quais os alunos pertenciam. Após a primeira OSCE, todos os alunos 

receberam um feedback sobre seu desempenho geral. 

O segundo grupo (GII) recebeu posteriormente os mesmos artigos e o 

treinamento presencial idêntico ao GI. Nova OSCE foi realizada ao final do 

semestre com toda a turma, envolvendo a mesma vinheta clínica e os mesmos 

avaliadores. Encerrado o segundo processo de avaliação, novo feedback foi 

discutido com os participantes. 

Ao término da segunda avaliação, os alunos responderam um 

questionário sobre a percepção diante da comunicação de más notícias, através 

de questões fechadas e utilizando-se a escala Likert.46 Também lhes foi 

solicitado responder, de forma aberta (descritiva), as fortalezas e fragilidades 

referentes ao treinamento a que foram submetidos (Anexo F).  

Alguns alunos, apesar de terem sido randomizados para o grupo GI ou 

GII, não compareceram ao treinamento e à primeira OSCE, participando 

exclusivamente da segunda OSCE. Tais participantes foram classificados como 

o terceiro grupo (GIII). Alunos que participaram das intervenções propostas de 

maneira incompleta, isto é, compareceram apenas ao treinamento ou à primeira 

OSCE, foram excluídos do estudo.  

Em relação à exposição do estudante ao conteúdo teórico regularmente 

ministrado pela disciplina sobre síndromes demenciais e o treinamento da 

habilidade de comunicação, o primeiro grupo (GI) vivenciou inicialmente a 

intervenção para, em seguida, receber a teoria. Já o segundo grupo (GII), 

experienciou as etapas na sequência inversa. O terceiro grupo (GIII) teve acesso 

ao conteúdo teórico de forma semelhante aos dois grupos, porém não passou 

pelo treinamento oferecido nem pela primeira OSCE e seu feedback. 

 

3.3 – Análise dos dados 
 
3.3.1 - Análise estatística 

Todos os procedimentos estatísticos foram realizados por meio do 

software SPSS versão 17.0 para Windows. A normalidade de distribuição dos 

dados foi verificada por meio do teste Kolmogorov-Smirnov, sendo observada 
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uma distribuição normal para as variáveis. Foi realizada a análise descritiva dos 

dados com descrição de média, mediana e desvio padrão. Procedeu-se à análise 

inferencial, através do teste t de Student, para comparar as médias dos grupos 

num dado momento. Além disso, utilizou-se o teste t pareado, a fim de comparar 

a evolução do desempenho de cada grupo (GI e GII) nas duas OSCEs.  

Foram verificadas correlações entre as variáveis quantitativas, por meio 

da Correlação de Spearman (r). Os coeficientes de correlação linear 

expressam tanto a força quanto o sentido da correlação e oscilam entre -1,00 

e +1,00, sendo que o valor zero indica que não existe correlação entre as 

duas variáveis (a correlação é nula), de acordo com Levin.47  

Para todas as análises estatísticas foi adotado um nível de significância de 

5% (p<0,05). 

 

3.3.2 - Análise da questão aberta e do questionário semiestruturado 
Além da análise descritiva dos dados, as respostas abertas foram 

analisadas e representadas pelo Wordle®, que consiste em um diagrama de 

palavras, onde o tamanho das palavras e/ou expressões representa o 

quantitativo de vezes em que estas foram citadas pelos participantes. A opinião 

dos alunos sobre a comunicação de más notícias foi avaliada através de 

questões fechadas utilizando a Escala Likert.46 
 

3.4 - Aspectos éticos 

O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (CEP/HUOL), sob o parecer de número 1.663.944 e 

CAAE número 57931516.1.0000.5292 (Anexo G). Todos os participantes do 

estudo receberam as devidas informações sobre os objetivos da pesquisa e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 – Resultados 

Do total de 100 alunos recrutados, foram excluídos 14, por terem 

participado das intervenções de forma incompleta. A amostra apresentou média 

etária de 22,73 ± 2,84 anos e mediana de 22 anos, sendo a maior parte do sexo 

masculino (59,3%). Os grupos foram distribuídos em GI (n=34), GII (n=36) e GIII 

(n=16).  

A média de rendimento acadêmico de cada grupo está descrita no Gráfico 

1.  

 

 
Gráfico 1. Média do Índice de Rendimento Acadêmico dos grupos  
Resultados expressos em média ± desvio padrão. 
* Teste t de Student para análise inferencial entre as médias do índice de rendimento   
   acadêmico (IRA) entre os três grupos. 
 

 

A média de pontuação dos grupos GI e GII no checklist da primeira OSCE 

está representada no Gráfico 2.  
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Gráfico 2. Desempenho na primeira avaliação (OSCE 1) entre GI e GII.  
 Resultados expressos em média ± desvio padrão. 
 * Teste t de Student para análise inferencial entre as médias de pontuação dos grupos GI e   
    GII na primeira OSCE. 
 
 

O Gráfico 3 representa a comparação das médias de pontuação entre GI 

e GII na segunda OSCE, bem como a comparação das médias dos grupos GI e 

GII com GIII.  

 
Gráfico 3. Desempenho na segunda avaliação (OSCE 2) entre os três grupos.  
 Resultados expressos em média ± desvio padrão. 
 * Teste t de Student para análise inferencial entre as médias de pontuação dos grupos na   
    segunda OSCE.    
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Foi analisada a comparação entre os resultados de pontuação de cada 

um dos grupos submetidos ao treinamento (GI e GII), ao longo das duas 

avaliações, conforme descrito no Gráfico 4. 

 

 

 
Gráfico 4. Desempenho ao longo das avaliações (OSCE 1 e OSCE 2) entre os 
grupos GI e GII.  
 

Resultados expressos em média ± desvio padrão. 
* Teste t pareado para análise inferencial entre as médias de pontuação dos grupos nas duas   
   OSCEs. 
 

 

A análise das questões fechadas utilizando a Escala Likert revelou, 

quanto à opinião dos alunos sobre a comunicação de más notícias, que 48,2% 

destes se sentem desconfortáveis ou muito desconfortáveis com esta tarefa. Dos 

alunos que receberam o treinamento, a maioria (68,1%) relatou familiaridade 

com o protocolo SPIKES ao término das intervenções. A quase totalidade dos 

alunos envolvidos na pesquisa (98,8%) concorda que é importante para sua 

formação receber um treinamento para comunicar o diagnóstico de demências.  

A análise das respostas abertas revelou o grau de satisfação dos alunos 

em participar do treinamento, enxergando-o como muito bom, excelente ou 

extremamente proveitoso. Muitos estudantes acreditam que esse treinamento 

6,38 ± 1,34

5,31 ± 1,36

7,56 ± 1,22
7,47 ± 1,09

0

1

2

3

4

5

6

7

8

G1 G2

Po
nt
ua
çã
o	
do
	ch
ec
kl
ist
na
s	O
SC
E

OSCE	1 OSCE	2

p<0,001* p<0,001* 



30	

	

ajuda a preencher uma lacuna na grade curricular do curso de Medicina em 

questão, referindo-o como a primeira ou uma das únicas oportunidades de 

aprofundamento sobre habilidades de comunicação em más notícias. Entre os 

pontos fortes do treinamento, foram apontados os vídeos ilustrativos, os artigos 

para estudo prévio, a aula expositiva dialogada e principalmente a OSCE e seu 

feedback, que contribuiu de forma significativa para a aquisição de habilidades. 

A oportunidade de ganho de aprendizado ao longo das intervenções foi apontada 

como uma das fortalezas do estudo. Os estudantes relataram familiarização com 

o protocolo SPIKES e acreditam que tal treinamento deveria ser aplicável ao 

longo do curso médico. Por fim, muitos afirmaram sua relevância para o 

aprendizado e futura prática profissional. Os resultados referentes aos pontos 

fortes da estratégia estão representados na Figura 2. 

 

 
Figura 2. Pontos fortes do treinamento do protocolo de comunicação de más 

notícias adaptado para pacientes com demência. 

 

Quanto às fragilidades, foram citadas a existência de aula expositiva 

como parte do treinamento e o escasso número de práticas. Outrossim, 

questionou-se a restrição do referido treinamento à disciplina de Geriatria, bem 

como o enfoque à comunicação do diagnóstico de demência. Ademais, alguns 

estudantes apontaram o curto tempo total de treinamento em oposição ao longo 

intervalo entre as intervenções. Tais resultados podem ser observados na Figura 

3. 
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Figura 3. Fragilidades do treinamento do protocolo de comunicação de más 

notícias adaptados para pacientes com demência. 

 

4.2 – Discussão 
Tomando como pressuposto básico a temática enfocada nesta 

dissertação, desenvolvemos uma estratégia educacional para o ensino da 

comunicação do diagnóstico de demências, que obteve êxito na promoção de 

ganho de tais habilidades para o estudante de Medicina. O treinamento foi bem 

aceito pelos alunos, sendo considerado por muitos a primeira ou uma das únicas 

oportunidades de aprendizagem sobre o protocolo SPIKES e habilidades em 

comunicação de más notícias. Dentre as fortalezas da estratégia na visão 

discente, consta o incentivo ao estreitamento da relação médico-paciente, parte 

da formação ética do estudante de Medicina. O uso de metodologias ativas de 

ensino e avaliação foram igualmente valorizados, contribuindo para o 

aprendizado do estudante, conforme estudos que revisam as melhores 

estratégias para ensino de habilidades de CMN.26  

A análise da questão aberta também nos permitiu constatar o entusiasmo 

do estudante em participar da OSCE e seu feedback. Outro aspecto valorizado 

consistiu na possibilidade do mesmo envolver-se em duas OSCEs semelhantes, 

proporcionando o aprimoramento adicional de suas habilidades.  

Semelhantemente a estudos envolvendo o protocolo SPIKES, a maior 

parte dos alunos que participaram do nosso treinamento relatou familiaridade 

com o mesmo ao término das intervenções, o que servirá de apoio para a 

transmissão de notícias desagradáveis em inúmeras situações clínicas de sua 

vida acadêmica e profissional.24,33,34,48  
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Treinamentos em CMN exigem tempo prolongado, corpo docente 

experiente, equipe de apoio, suporte institucional, além de recursos para a 

contratação de pacientes simulados e preparação de cenários de 

prática.25,26,32,33,49 Não obstante, conseguimos a inserção de nossa estratégia na 

programação do componente curricular da Geriatria, sem necessidade de impor 

aos alunos, cuja carga horária já é tão extensa, turnos adicionais de atividades. 

Apesar do limitado tempo disponível, o excelente diálogo entre o pesquisador e 

o corpo docente da disciplina, aliado ao caráter dinâmico da intervenção, 

favoreceram a fácil integração.  

Apresentamos uma versão preliminar de adaptação do protocolo SPIKES 

direcionado a indivíduos com demência, denominado nesse trabalho de 

SPIKES-D. Embora trate-se de uma versão preliminar, observamos na prática 

que tal proposta foi bem compreendida pelos alunos, prontamente incorporada 

durante os treinamentos e aplicada durante as OSCEs. À luz dessas 

adequações, construímos um checklist a ser empregado em nossas avaliações 

que se assemelhou estruturalmente ao descrito em estudo nacional recente 

durante uma estratégia educacional em CMN.25 

Diferentemente ao ocorrido em uma comunicação de notícia difícil 

utilizando o SPIKES em outros contextos e para outros públicos,33,34,50 ao 

informarmos um diagnóstico de síndrome demencial, precisamos considerar o 

acometimento do conjunto de funções cognitivas necessárias à plena 

compreensão e tomada de decisões, fazendo-se necessários ajustes no 

momento da revelação. Assim, sugestões de melhoria para a comunicação do 

diagnóstico de doença de Alzheimer, respeitando as particularidades desses 

pacientes, foram incorporadas ao protocolo tradicional.15,16,19,39-41 

Recentemente, pesquisadores ingleses publicaram o desenvolvimento de uma 

ferramenta para comunicar o diagnóstico de demências. A partir de estudo 

qualitativo, foi desenhado um novo instrumento que contempla a participação 

ativa do paciente com demência e seu familiar no momento do anúncio do 

diagnóstico. Tais diretrizes não foram ainda publicadas, sendo necessários 

dados futuros decorrentes de sua implementação prática para avaliarmos a 

aceitação e viabilidade da mesma.51 

A escolha da OSCE como instrumento de avaliação permite análise de 

atitudes, habilidades e conceitos clínicos, com a vantagem de contribuir, de 
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modo formativo, através do feedback. Alguns estudos em CMN utilizaram a 

mesma ferramenta avaliativa que o nosso, constituindo um diferencial àqueles 

onde se utilizam apenas questionários para mensurar resultados de satisfação 

ou mudanças de atitudes. 25,26,50,52,53 Quando viável, a filmagem dos alunos 

durante seu desempenho para posterior apresentação e discussão em grupo 

pode enriquecer seu caráter formativo. 48,52 

Observamos que os grupos que participaram da intervenção, assistindo 

ao treinamento e participando de ambas as avaliações, mostraram melhora 

estatisticamente significante do desempenho nas OSCEs em relação ao grupo 

controle. Percebemos ainda escores progressivamente superiores na segunda 

avaliação entre os grupos participantes, sugerindo que a prática repetida, 

seguida de feedback, pode ser importante para o aprendizado de habilidades de 

comunicação.26,54 

Não obstante a realização de estratégias semelhantes, participantes do 

GI atingiram, ao final do estudo, resultados estatisticamente superiores aos do 

GII, a despeito de apresentarem um menor índice de rendimento acadêmico. 

Uma possível explicação para este fato consiste em que menor tempo foi 

transcorrido, no primeiro grupo, entre o treinamento e a primeira oportunidade 

de praticar as técnicas de comunicação aprendidas, ressaltando a importância 

da proximidade entre teoria e prática, especialmente na aquisição de habilidades 

e atitudes. A exposição às aulas teóricas regulares sobre síndromes demenciais 

antecedendo o treinamento não influenciou positivamente o desempenho de GII. 

O terceiro grupo atingiu os piores resultados na OSCE final, além das 

médias mais baixas do IRA. Entre as possíveis explicações para tal, destacamos 

a falta de participação nas etapas da intervenção educacional. Entretanto, outros 

questionamentos emergem ao avaliarmos os resultados de GIII. O que levou os 

estudantes desse grupo a não se engajarem na atividade educacional proposta? 

Estariam sobrecarregados com atividades curriculares e extracurriculares? Já 

vivenciaram outro treinamento em CMN ao longo da graduação? Seriam 

estudantes com baixo interesse na temática? Preferem aulas tradicionais a 

novas metodologias? O menor IRA teria relação com o desempenho na OSCE 

ou com a opção de não participar do treinamento proposto?  

O Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) constitui um indicador de 

desempenho calculado ao término de cada período letivo, levando em 
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consideração a nota final de cada disciplina, sua carga horária, o período em que 

foi cursada com relação à previsão da integralização curricular e a ocorrência ou 

não de trancamentos no curso. Pode ser utilizado na classificação de alunos 

para a obtenção de prêmios, bolsas, estágios e residência médica. Ao 

encontrarmos médias distintas de tal índice entre os três grupos avaliados pelo 

nosso estudo, conseguimos afirmar que, nesse nível do curso de graduação em 

Medicina, alunos do GII alcançaram melhores escores em desempenhos nas 

avaliações tradicionalmente realizadas pelos componentes curriculares de 

nosso curso, seguidos do GI e finalmente do GIII. Ponderamos, contudo, que as 

notas utilizadas nesse cálculo habitualmente são oriundas de testes cognitivos, 

ignorando a avaliação de habilidades e atitudes, indispensáveis à competência 

do estudante de Medicina. No cálculo da média final de nossa disciplina, 

utilizamos o desempenho em avaliações como OSCE, valorizando o 

desenvolvimento integral da competência do futuro médico. 

Ao longo de nossa estratégia, percebemos com entusiasmo as 

transformações sobre os participantes do estudo. O feedback sequencial à 

primeira avaliação tipo OSCE funcionou como importante motivador para o 

aperfeiçoamento das habilidades, uma vez que nessa etapa o estudante se 

deparou com suas fragilidades diante da simulação de comunicação de uma 

notícia difícil. Na segunda OSCE, conseguimos observar, por parte do aluno, 

maior confiança e desenvoltura diante da comunicação, reflexo da aquisição de 

habilidades e atitudes esperadas. Outro impacto positivo recaiu sobre a equipe 

de docentes da disciplina de Geriatria que, ao assistirem o treinamento e 

participarem da avaliação das OSCEs, gradualmente aprimoraram, em suas 

práticas clínicas diárias, a comunicação do diagnóstico de demência aos seus 

pacientes, conforme relatado. 

Uma das limitações do nosso estudo consistiu na utilização de um 

protocolo ainda em adaptação. Por outro lado, não apresentamos mudanças na 

estrutura do SPIKES, evitando prejuízos à assimilação pelos alunos. 

Desconhecemos até o momento outra iniciativa em adaptar tal protocolo a casos 

de demência. 

Outra limitação deu-se pela ausência de prática através de exercícios de 

simulação antes da OSCE, o que poderia acrescentar maior segurança, 

habilidades e mudanças de atitudes nos alunos.25,26 Apesar dos resultados 
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satisfatórios em ganhos de habilidade após o treinamento, não podemos 

confirmar sua retenção a longo prazo, uma vez que tratou-se de estudo 

transversal. Encontramos poucos dados na literatura avaliando a retenção de 

habilidades de CMN após intervenções.49,53 

O escasso número de discentes pressupôs um balizamento ao nosso 

estudo, uma vez que nossa estratégia foi aplicada em um único componente 

curricular e dispusemos apenas de dois semestres acadêmicos para recrutá-los.  

Acreditamos que a estratégia de ensino apresentada poderá ser adaptada 

a outros cenários e inserida em outros componentes curriculares como ocorreu 

na disciplina de Geriatria, contribuindo para o aprimoramento da habilidade de 

comunicação de más notícias na formação médica.  

 

 

5. PRODUTOS 
 
	 Este estudo resultou na elaboração de uma proposta de adaptação do 

protocolo SPIKES para indivíduos com demência, na produção de um artigo 

científico para a seção Really Good Stuff da revista Medical Education e na 

submissão e aceitação de um trabalho para apresentação em pôster no 

congresso internacional de Educação Médica – AMEE 2018 – a ser realizado em 

agosto, na cidade de Basel, Suíça.  

 

5.1 - Protocolo  

 

 

 
   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
                    CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE - MPES 
 

 

PROTOCOLO SPIKES-D  
PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DO POTOCOLO SPIKES* PARA INDIVÍDUOS 

COM DEMÊNCIA 
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ETAPA 1: Planejando a Entrevista (S – Setting Up the Interview)  

• Prepare-se para esta tarefa; 
• Organize um ambiente com privacidade e sem interferências; 
• Planeje o tempo; 
• Sente-se; 
• Estabeleça rapport com paciente e familiares; 
• Faça uso de comunicação não verbal; 

Convide um familiar próximo para este momento; 

Evite conversas distratoras.  

Estabeleça o objetivo da consulta. 
 
 
ETAPA 2: Avaliando a Percepção do Paciente (P – Perception)  

• Identifique o que o paciente já sabe ou suspeita sobre sua condição;  
• Compreenda suas expectativas e esperanças; 

      Conheça o estágio do deficit cognitivo do paciente. A comunicação  
            torna-se mais eficaz quando ocorre em fase de Comprometimento  
            Cognitivo Leve ou demência em estágio inicial. 

      Comunique-se principalmente com o paciente, escutando-o com  
            atenção. 

      Exemplos de perguntas introdutórias: 
            “Na sua opinião, qual é a causa dos seus problemas de memória”? 
            “O(A) senhor(a) pensa que eles podem ser decorrentes de uma   
            doença”? 
 
 
ETAPA 3: Obtendo o Convite do Paciente (I – Invitation)  

• Identifique até onde o paciente deseja receber informação sobre sua 
condição médica;  

• Aceite o direito do paciente de não querer saber; 
• Ofereça-se para responder suas dúvidas posteriormente; 

       Uma boa forma de convidar o paciente para o diagnóstico seria: 
             “A partir das queixas que o(a) Sr.(a) apresentou na consulta (anterior),  
             o resultado dos testes de “memória” realizados e os exames  
             complementares, já podemos ter uma ideia do que está acontecendo  
             com a sua memória. O(A) Sr.(a) gostaria de saber?” 
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ETAPA 4: Transmitindo Conhecimento e Informação ao Paciente (K –  
                 Knowledge)  

• Use linguagem clara e adequada (evite jargões); 
• Considere nível educacional, cultural e estado emocional do paciente; 
• Transmita informações em “pequenas porções”; 
• Faça pausas para processamento da informação; 
• Confira se o paciente compreendeu o que você informou; 
• Transmita informações corretas sobre opções de tratamento, 

prognóstico, etc., evitando atitudes de desencorajamento (“não há nada 
mais a ser feito”); 

      Defina DEMÊNCIA e a diferencie do esquecimento subjetivo (evite  
            longas introduções);  

      Exclua causas reversíveis de deficit cognitivo a partir do resultado dos  
            exames; 

      Informe o diagnóstico; 

      Dentre os aspectos positivos da doença, ressalte o curso lento, a  
            terapêutica disponível, as pesquisas em andamento e a relevância do   
            estímulo à manutenção da autonomia e dos vínculos afetivos. 
 
 
ETAPA 5: Abordar as Emoções dos Pacientes com Respostas Afetivas  
                (E – Emotions)  

• Identifique a reação do paciente (tristeza, silêncio, choque, choro, 
negação, raiva, descrença, etc.);  

• Dê tempo para que ele expresse suas emoções. Respeite o silêncio; 
• Demonstre empatia (comunicação verbal e não verbal); 
• Ajude o paciente a nomear suas emoções; 
• Seja solidário; 

      Ofereça suporte emocional também ao cuidador.  
 
 
ETAPA 6: Estratégia e Resumo (S – Strategy and Summary)  

• Finalize a consulta; 
• Ofereça esclarecimento de dúvidas; 
• Envolva o paciente na tomada de decisões; 
• Ofereça um plano de tratamento; 

      Ofereça material educacional de suporte sobre Doença de Alzheimer ou  
            outras demências; 

      Indique grupos de suporte online ou na comunidade, incluindo grupos  
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            para cuidadores (ex.: ABRAz); 

      Garanta a continuidade do acompanhamento; 

      Mostre disponibilidade de contato fora de agendamento, se necessário. 
 
 
Legenda:                 

• sugestões do protocolo inicial          adaptações sugeridas ao protocolo 
 
 
* Baile WB, R. et al. SPIKES - A six-step protocol for delivering bad news - application 
to the patient with cancer. The Oncologist. 2000;5:302-11. 
 
 

PEIXOTO, VGMNP; DINIZ, RVZ; GODEIRO JR., CO. – 2017 
 
 
 

5.2 - Artigo de revista submetido à seção Really Good Stuff da revista 
Medical Education - Qualis A1 (Anexo H). 

IMPROVING MEDICAL STUDENTS’ COMMUNICATION SKILLS WITH 
DEMENTIA PATIENTS  
 
What problem was addressed? Dementia is a life threatening and stigmatized 

condition, with devastating impacts on patient’s personal identity and their 

caregivers. It is currently one of the most fearsome diseases. There are many 

barriers to an effective diagnosis disclosure to dementia patients, including fear 

of causing distress, uncertainty of diagnosis, caregivers objection and lack of 

training on communication skills in undergraduate medical schools. Therefore, it 

is crucial to implement strategies to help medical students to build up multiple 

skills for an appropriate relationship between doctor, patient and family, including 

the ability of disclosing the diagnosis. 

What was tried? The SPIKES protocol is a didactic approach to deliver bad news 

and it has been used in a variety of clinical settings. The cognitive impairment on 

Alzheimer disease and other dementias require a few adaptations on this model, 

which were made after reviewing the current literature on dementia diagnosis 

disclosure. Next, an interventional, cross-sectional, randomized study with third-

year medical students was carried out at a Brazilian university to develop medical 
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students’ ability to communicate bad news to dementia patients. The main goal 

was to evaluate if this protocol could help to improve medical students’ 

communication skills and whether the theoretical content about dementia would 

interfere on the acquisition of these abilities. Active teaching methods like trigger 

videotapes, small group discussion and interactive lecture were applied on the 

protocol training. Eighty-six students joined the study, divided into three groups: 

GI (34 students trained protocol before lectures about dementias), GII (36 

students trained protocol after lectures) and GIII (control group - 16 students did 

not train the protocol). Students on GI and GII were assessed by two similar 

objective structured clinical examinations (OSCE) with standardized patients; 

students on GIII only took part at the second OSCE. A checklist was developed 

to evaluate the communication skills according to the adapted SPIKES protocol. 

What lessons were learned? Groups GI and GII showed better results on the 

second OSCE comparing to GIII (GI:7,56±1,22, GII:7,47±1,09, GIII:6,42±1,68, 

p<0,001). Students on GI performed better on this assessment than students on 

GII (p<0,001). Groups GI and GII exhibited increasing scores along the two 

OSCEs (GI OSCE1: 6,38±1,34, GI OSCE2: 7,56±1,22, p<0,001; GII OSCE1: 

5,31± 1,36, GII OSCE2: 7,47± 1,09, p<0,001). The results show an improvement 

on the communication skills of the medical students who joined the training, which 

was independent of previous theoretical lectures about dementia. The more the 

students practiced these skills on a simulation, the better were the scores on 

OSCEs. The training was well accepted by the medical students and most of 

them (98%) agreed that a training on communicating the diagnosis of dementia 

is important for their career development. Suggested adaptations to SPIKES 

protocol seem to encompass current guidelines about communication of the 

diagnosis of dementia, keeping its didactic approach. This model of training, as 

well as the adapted protocol, may represent replicable strategies for other 

curriculum elements in a way of improving communication abilities on medical 

schools. 
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5.3 - Trabalho submetido e aceito para apresentação em pôster no AMEE 
2018 – Congresso da Associação Européia de Educação Médica (Anexo I). 
 
DEVELOPING MEDICAL STUDENTS' COMPETENCY TO COMMUNICATE 
BAD NEWS TO PATIENTS WITH DEMENTIA. 
 
BACKGROUND: Dementia is a life threatening and stigmatized condition, with 
devastating impacts on patient’s personal identity and caregivers. There are 
many barriers to an effective diagnosis disclosure to dementia patients, including 
fear of causing distress, uncertainty of diagnosis, caregivers objection and lack 
of training on communication skills in undergraduate medical schools. Therefore, 
it is important to implement strategies to help medical students to build up multiple 
skills for an appropriate relationship between doctor, patient and family, including 
the ability of disclosing the diagnosis. SUMMARY OF WORK: First, we adapted 
SPIKES protocol to dementia patients. Then, an interventional, cross-sectional, 
randomized study with third-year medical students at our university was carried 
out. The goal was to evaluate how this protocol could help to improve 
communication skills of the medical students. Eighty-six students joined the 
study, divided into three groups: GI (trained protocol before lectures about 
dementias), GII (trained protocol after lectures about dementias) and GIII (did not 
join the protocol). Students on GI and GII were assessed by two similar OSCE 
(Objective Structured Clinical Examination); students on GIII only took part at the 
second OSCE. SUMMARY OF RESULTS: Groups GI and GII showed better 
results on the second OSCE comparing to GIII (GI:7,56±1,22, GII:7,47±1,09, 
GIII:6,42±1,68, p<0,001). Students on GI performed better on this assessment 
than students on GII (p<0,001). Groups GI and GII exhibited increasing scores 
along the two OSCEs (GI OSCE1: 6,38±1,34, GI OSCE2: 7,56±1,22, p<0,001; 
GII OSCE1: 5,31± 1,36, GII OSCE2: 7,47± 1,09, p<0,001). Most students (98%) 
agreed that training on communicating the diagnosis of dementia is important for 
their career development. DISCUSSION & CONCLUSION: Suggested 
adaptations to SPIKES protocol seem to encompass current guidelines about 
communication of the diagnosis of dementia, keeping its didactic approach. This 
training was well accepted by the medical students and contributed for their 
improvement on communication skills. TAKE-HOME MESSAGES: This model of 
training, as well as the adapted protocol, may represent replicable strategies for 
other curriculum elements in a way of improving communication abilities on 
health schools. 
 

 

6. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE  

 O Mestrado Profissional em Ensino na Saúde auferiu ressignificado à 

prática docente de quase uma década, apresentando uma nova perspectiva ao 

ato de ensinar. A imersão em modelos inovadores de ensino-aprendizagem, 

tanto no tocante ao estudo da literatura especializada quanto à vivência das 
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estratégias abordadas, suscitou a inquietação e o anseio pela inovação – 

atualização de metodologias antes adotadas em sala de aula e elaboração de 

projetos capazes de transformar a realidade do ensino médico em nossa 

universidade. 

 Essa jornada foi enriquecida pelo intercâmbio entre professores e colegas 

de várias profissões da saúde, impulsionando nosso crescimento a partir de 

trocas de experiência e práticas educacionais exitosas nos mais diversos 

ambientes de ensino. 

 O desenvolvimento desta dissertação uniu expressivas áreas da minha 

atuação profissional – a docência e o envelhecimento cognitivo, resultando no 

gratificante desenvolvimento de um projeto em nosso ambiente educacional, 

legando importante contribuição ao aprimoramento de habilidades tão 

importantes quanto as de comunicação de más notícias, especialmente no que 

concerne a pacientes com síndromes demenciais. 

 Como frutos desse trabalho, alcançamos o aceite para apresentar nossos 

resultados no mais importante congresso internacional de Educação Médica, o 

AMEE 2018, ainda esse ano. Ademais, a partir do diálogo com o Dr. Walter Baile, 

autor do protocolo SPIKES, concebemos a possibilidade de prosseguir na 

validação no nosso protocolo, o que demandará estudo, esforço e dedicação.  

 Observamos a necessidade de continuidade deste estudo para 

compreender alguns fenômenos encontrados, especialmente a não participação 

voluntária de alguns estudantes em nosso treinamento.  

	 O modelo de treinamento proposto, por sua dinâmica e curta duração, 

obteve êxito quanto a sua fácil inserção em um componente curricular de nossa 

universidade. Acreditamos que tal estratégia pode ser replicável em outras 

disciplinas do curso de Medicina e de outros cursos da saúde, uma vez que a 

comunicação de notícias difíceis faz-se necessária em todas as áreas de 

atuação dos profissionais da saúde.  
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8. ANEXOS 
 
ANEXO A – TCLE 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE   

DEPARTAMENTO DE MEDICINA CLÍNICA  
 CURSO DE MEDICINA      

 
Você está convidado a participar do estudo Treinamento de um protocolo de 
comunicações de más notícias adaptado para demências no aprimoramento das 
habilidades de comunicação do estudante de Medicina, o qual consiste no Projeto 
de Mestrado da professora Vanessa Giffoni de Medeiros Nunes Pinheiro Peixoto, sob a 
orientação do Professor Doutor Clécio Godeiro.   
 
Apesar da crescente prevalência das síndromes demenciais, menos da metade dos 
novos diagnósticos são comunicados aos pacientes e seus familiares, por razões 
semelhantes à não comunicação dos diagnósticos de neoplasias duas décadas atrás. 
Esta baixa taxa de comunicação ocorre mesmo entre médicos especialistas na doença, 
como neurologistas, psiquiatras e geriatras.   
 
Com o objetivo de avaliar o benefício do treinamento de um protocolo de comunicação 
de más notícias voltado para os casos de síndromes demenciais nos cursos de 
Medicina, o presente estudo propõe uma intervenção no 5o. período do Curso de 
Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em tal período está situado 
o componente curricular da Geriatria, o que justifica a escolha desses alunos como 
população do estudo.   
 
Ao participar do estudo, você receberá um artigo científico para prévia leitura, e será 
convidado a participar de um treinamento presencial em horário reservado para o 
componente da Geriatria. Além do treinamento, você será submetido a três avaliações 
cognitivas e duas avaliações práticas com simulação de casos reais (OSCE). Ao final 
das avaliações, você responderá a um questionário semiestruturado com perguntas 
sobre suas impressões gerais da situação-problema e do treinamento. Todos os 
encontros acontecerão em salas de aula do Hospital Universitário Onofre Lopes, 
ambiente de estudo dos participantes. As capacitações serão ministradas pelo 
pesquisador e as avaliações por professores do componente curricular que tenham 
expertise no assunto.   
 
Os benefícios associados à sua participação na pesquisa consistem no aprofundamento 
desta difícil habilidade, a comunicação de más noticias, que, apesar de pouco discutida 
na grade curricular, tem relevância inquestionável na prática clínica de todos os 
profissionais médicos. Além disso, a possibilidade de poder contribuir com o 
crescimento científico na área da Educação Médica.   
 
Quanto aos possíveis riscos e desconfortos, os alunos participantes terão de dispor de 
um horário extra para a leitura prévia do material teórico(artigo), sendo o treinamento e 
avaliações já inseridos na carga horária da disciplina. Poderão se sentir desconfortáveis 

       

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
       HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  
               GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

 

Hospital Universitário Onofre Lopes - Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis – Gerência de Ensino e Pesquisa - Prédio Administrativo - 3º andar 
CEP 59.012-300 Natal/RN - Fone: (84) 3342-5027 - E-mail: gep_huol@yahoo.com.br 

 

 
MODELO CARTA DE ANUÊNCIA A SER ENVIADA A GEP/HUOL 

Título (CARTA DE ANUÊNCIA) 

Ilmo Sr. Prof. Dr. Nome completo do Diretor 
Gerência de Ensino e Pesquisa – HUOL/EBSERH 
 
 
  Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa 
intitulada Título do projeto de pesquisa a ser realizada no Hospital 
Universitário Onofre Lopes – HUOL, pelo Dr(a.) ou acadêmico ou pós-
graduando ou residente, sob orientação do Prof(a). Dr(a) Nome completo 
do orientador responsável, que utilizará da seguinte metodologia (resumo 
conciso) e objetivos principais, necessitando portanto, ter acesso aos dados 
a serem colhidos no setor de especificar se prontuários, arquivos, 
enfermarias, laboratório, pacientes e demais detalhes(dependendo da 
metodologia do estudo) do HUOL. Ao mesmo tempo, pedimos autorização 
para que o nome deste hospital possa constar no relatório final bem como em 
futuras publicações na forma de artigo científico. 
  Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto 
sigilo de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 
196/96 que trata da Pesquisa envolvendo Seres Humanos. Salientamos ainda 
que tais dados serão utilizados tão somente para realização deste estudo. 
  Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta 
Diretoria, agradecemos antecipadamente a atenção, ficando à disposição para 
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 

Natal,      de                 de 2014. 

________________________________ 

Prof(a). Dr(a) Nome completo  

Coordenador(a)/Orientador(a) do Projeto 
 

 (   ) Concordamos com a solicitação                    (   )Não concordamos com a solicitação  

 

____________________________ 
Prof. Dr. Irami Araujo Filho 

Gerente de Ensino e Pesquisa-HUOL/EBSERH 
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pela metodologia das avaliações; entretanto, tal tipo de avaliação já está inserido no 
cronograma regular da disciplina. Para minimizar qualquer eventual constrangimento, o 
processo será realizado com professores capacitados, utilizando sempre a apreciação 
positiva das respostas obtidas. Assim, a participação na pesquisa poderá trazer 
prejuízos mínimos a algum sujeito. Caso qualquer questão formulada cause algum 
constrangimento ou desconforto para o participante, o mesmo poderá se abster de 
respondê-la, sem nenhum prejuízo para si.   
 
Você tem total liberdade para deixar o estudo quando lhe convier, sendo declarada ou 
não justificativa formal aos organizadores pela sua saída. Nenhum prejuízo será 
causado ao participante que decidir sair do estudo antes de concluída a sua 
participação.   
 
Todas as informações pessoais dos participantes (como resultado do desempenho nas 
avaliações, respostas aos questionários, entre outros) serão mantidas em sigilo e 
guardadas sob a proteção do orientador Dr. Clécio Godeiro, tendo acesso a elas apenas 
o pesquisador e o próprio sujeito. Os resultados da pesquisa serão divulgados em forma 
de dados coletivos, não expondo assim quaisquer informações individuais, de acordo 
com a resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/12, que trata da 
Pesquisa envolvendo Seres Humanos.  
 
A pesquisa foi organizada de forma que os participantes não tenham nenhum gasto, no 
entanto, caso haja alguma despesa, esse gasto será ressarcido pelos organizadores, 
desde que sejam apresentados aos organizadores os comprovantes de custeio e seja 
declarada a eles uma justificativa pertinente para tais gastos. Além disso, quaisquer 
danos provocados aos participantes pela pesquisa também serão devidamente 
indenizados pelos organizadores do estudo.   
 
A instituição ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que surgir a respeito 
desta pesquisa poderá ser perguntada diretamente para o Professor Doutor 
Clécio Godeiro, no endereço Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, Natal/RN, pelo telefone 
(84) 3215- 4281. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas 
ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, no endereço 
Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, CEP: 59012-300, Natal/RN, ou pelo telefone (84) 
3342-5003.   
 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 
e benefícios envolvidos e permito a utilização dos materiais solicitados para a pesquisa 
Treinamento de um protocolo de comunicações de más noticias adaptado para 
demências no aprimoramento das habilidades de comunicação do estudante de 
Medicina.   
   
Natal, ____ de ___________ de 20____.   
 
 
____________________________________________ 
                                                                                                  
         Nome do Participante                                                              Coleta de     
                                                                                                Impressão Datilográfica  
_____________________________________________  
                         Pesquisador Responsável 
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intitulada Título do projeto de pesquisa a ser realizada no Hospital 
Universitário Onofre Lopes – HUOL, pelo Dr(a.) ou acadêmico ou pós-
graduando ou residente, sob orientação do Prof(a). Dr(a) Nome completo 
do orientador responsável, que utilizará da seguinte metodologia (resumo 
conciso) e objetivos principais, necessitando portanto, ter acesso aos dados 
a serem colhidos no setor de especificar se prontuários, arquivos, 
enfermarias, laboratório, pacientes e demais detalhes(dependendo da 
metodologia do estudo) do HUOL. Ao mesmo tempo, pedimos autorização 
para que o nome deste hospital possa constar no relatório final bem como em 
futuras publicações na forma de artigo científico. 
  Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto 
sigilo de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 
196/96 que trata da Pesquisa envolvendo Seres Humanos. Salientamos ainda 
que tais dados serão utilizados tão somente para realização deste estudo. 
  Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta 
Diretoria, agradecemos antecipadamente a atenção, ficando à disposição para 
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 

Natal,      de                 de 2014. 

________________________________ 
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Coordenador(a)/Orientador(a) do Projeto 
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ANEXO B – TROCA DE MENSAGENS COM O DR. WALTER BAILE, AUTOR 
DO PROTOCOLO SPIKES. 
	

	

	

	

De: Vanessa Giffoni vangiff@yahoo.com
Assunto: SPIKES protocol to dementia patients

Data: 25 de janeiro de 2018 16:08
Para: wbaile@mdanderson.org

Dear Mr. Baile,

 

My name is Vanessa Peixoto, I am a Brazilian Geriatrician and also a Medical School teacher at UFRN-Brazil.  I am working on 
the topics of Medical Education, and my research is on an educational intervention to help medical students to improve their 
communication skills on delivering a dementia diagnosis to the patient and family.

In the last 15 years, a lot of research has been made about dementia disclosure. Some papers suggest the way we should 
communicate it to the patient, but no protocol has been published yet.

The SPIKES protocol is a didactic approach to deliver bad news and it has been used in a variety of clinical settings. 
Unfortunately, due to the cognitive impairment on Alzheimer disease and other dementias, it may be necessary to make a few 
adaptations on some SPIKES protocol steps, so it could be used on the dementia setting as well.

I would kindly ask your permission to work on this and send you these suggestions after reviewing the current literature on 
dementia diagnosis disclosure.

Yours sincerely,

Vanessa Peixoto

De: Walter Baile wfbaile2@gmail.com
Assunto: Re: SPIKES protocol to dementia patients

Data: 25 de janeiro de 2018 18:47
Para: Vanessa Giffoni vangiff@yahoo.com

Hello and thanks for your email. I'd be happy to hear more about your adaptation of SPIKES for dementia patients. Please send
me your suggestionsC!

Walter Baile
Professor, Behavioral Science
UT MD Anderson Cancer Center

On Thu, Jan 25, 2018 at 3:10 PM, Vanessa Giffoni <vangiff@yahoo.com> wrote:

Dear Mr. Baile,

My name is Vanessa Peixoto, I am a Brazilian Geriatrician and also a Medical School teacher at UFRN-Brazil.  I am working on 
the topics of Medical Education, and my research is on an educational intervention to help medical students to improve their 
communication skills on delivering a dementia diagnosis to the patient and family.

In the last 15 years, a lot of research has been made about dementia disclosure. Some papers suggest the way we should 
communicate it to the patient, but no protocol has been published yet.

The SPIKES protocol is a didactic approach to deliver bad news and it has been used in a variety of clinical settings. 
Unfortunately, due to the cognitive impairment on Alzheimer disease and other dementias, it may be necessary to make a few 
adaptations on some SPIKES protocol steps, so it could be used on the dementia setting as well. 

I would kindly ask your permission to work on this and send you these suggestions after reviewing the current literature on 
dementia diagnosis disclosure.

Yours sincerely,

Vanessa Peixoto

De: Walter Baile wfbaile2@gmail.com
Assunto: Re: SPIKES protocol to dementia patients

Data: 10 de fevereiro de 2018 19:57
Para: Vanessa Giffoni vangiff@yahoo.com

Dear Vanessa...thank you for sending your protocol. I'll get back to you shortly with some comments. Best regards

Walter Baile

On Sat, Feb 3, 2018 at 4:37 PM, Vanessa Giffoni <vangiff@yahoo.com> wrote:

Dear Mr. Baile,

I appreciate your answer very much. Thank you for giving me the opportunity to present my ideas.

I have attached a preliminary version of the possible adaptions to SPIKES Protocol when giving bad news to a dementia 
patient.

The idea to adapt the protocol came out of an educational gap on Geriatrics teaching. I would like to improve medical students’ 
communicating skills with Alzheimer patients, starting at the disclosure of the AD diagnosis. But after reviewing the literature, I 
haven’t found any didactic protocol, although many papers have been written on this topic.

If you agree, I would like to advance on this project. And if you are interested, I am available to meet you and discuss it either 
presentially or via skype. This would be a great educational opportunity for me.

Yours sincerely,

Vanessa Peixoto

Em 25 de jan de 2018, à(s) 18:47, Walter Baile <wfbaile2@gmail.com> escreveu:

Hello and thanks for your email. I'd be happy to hear more about your adaptation of SPIKES for dementia patients. Please 
send me your suggestionsC!

Walter Baile
Professor, Behavioral Science
UT MD Anderson Cancer Center

On Thu, Jan 25, 2018 at 3:10 PM, Vanessa Giffoni <vangiff@yahoo.com> wrote:

Dear Mr. Baile,

My name is Vanessa Peixoto, I am a Brazilian Geriatrician and also a Medical School teacher at UFRN-Brazil.  I am 
working on the topics of Medical Education, and my research is on an educational intervention to help medical students to 
improve their communication skills on delivering a dementia diagnosis to the patient and family.

In the last 15 years, a lot of research has been made about dementia disclosure. Some papers suggest the way we should 
communicate it to the patient, but no protocol has been published yet.

The SPIKES protocol is a didactic approach to deliver bad news and it has been used in a variety of clinical settings. 
Unfortunately, due to the cognitive impairment on Alzheimer disease and other dementias, it may be necessary to make a 
few adaptations on some SPIKES protocol steps, so it could be used on the dementia setting as well. 

I would kindly ask your permission to work on this and send you these suggestions after reviewing the current literature on 
dementia diagnosis disclosure.

Yours sincerely,

Vanessa Peixoto
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De: Walter Baile wfbaile2@gmail.com
Assunto: Re: SPIKES protocol to dementia patients

Data: 16 de fevereiro de 2018 10:49
Para: Vanessa Giffoni vangiff@yahoo.com

Hello...I am attaching a recent presentation I gave with some updates to SPIKES which I hope are useful in your adapting it to
dementia patients and their families. I hope that this helps your protocol. Best regards

Walter

On Sat, Feb 3, 2018 at 4:37 PM, Vanessa Giffoni <vangiff@yahoo.com> wrote:

Dear Mr. Baile,

I appreciate your answer very much. Thank you for giving me the opportunity to present my ideas.

I have attached a preliminary version of the possible adaptions to SPIKES Protocol when giving bad news to a dementia 
patient.

The idea to adapt the protocol came out of an educational gap on Geriatrics teaching. I would like to improve medical students’ 
communicating skills with Alzheimer patients, starting at the disclosure of the AD diagnosis. But after reviewing the literature, I 
haven’t found any didactic protocol, although many papers have been written on this topic.

If you agree, I would like to advance on this project. And if you are interested, I am available to meet you and discuss it either 
presentially or via skype. This would be a great educational opportunity for me.

Yours sincerely,

Vanessa Peixoto

Em 25 de jan de 2018, à(s) 18:47, Walter Baile <wfbaile2@gmail.com> escreveu:

Hello and thanks for your email. I'd be happy to hear more about your adaptation of SPIKES for dementia patients. Please 
send me your suggestionsC!

Walter Baile
Professor, Behavioral Science
UT MD Anderson Cancer Center

On Thu, Jan 25, 2018 at 3:10 PM, Vanessa Giffoni <vangiff@yahoo.com> wrote:

Dear Mr. Baile,

My name is Vanessa Peixoto, I am a Brazilian Geriatrician and also a Medical School teacher at UFRN-Brazil.  I am 
working on the topics of Medical Education, and my research is on an educational intervention to help medical students to 
improve their communication skills on delivering a dementia diagnosis to the patient and family.

In the last 15 years, a lot of research has been made about dementia disclosure. Some papers suggest the way we should 
communicate it to the patient, but no protocol has been published yet.

The SPIKES protocol is a didactic approach to deliver bad news and it has been used in a variety of clinical settings. 
Unfortunately, due to the cognitive impairment on Alzheimer disease and other dementias, it may be necessary to make a 
few adaptations on some SPIKES protocol steps, so it could be used on the dementia setting as well. 

I would kindly ask your permission to work on this and send you these suggestions after reviewing the current literature on 
dementia diagnosis disclosure.

Yours sincerely,

Vanessa Peixoto

BBN Lecture 
Saudi…(1).key

16,7 MB
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De: vangiff@yahoo.com
Assunto: Re: SPIKES protocol to dementia patients

Data: 19 de fevereiro de 2018 13:06
Para: Walter Baile wfbaile2@gmail.com

Dear	Mr.	Baile,

I	am	very	thankful	for	your	answer.	The	updates	on	SPIKES	protocol	will	surelly	help	me
through	its	adaptaBon		to	demenBa	paBents.
I'll	conBnue	to	work	on	this	project	and	I	will	let	you	know	when	I	reach	the	final	steps.
Kind	regards,
Vanessa	Peixoto

Enviado	do	Email	do	Windows

De:	Walter	Baile
Enviado:	sexta-feira,	16	de	fevereiro	de	2018	10:48
Para:	Vanessa	Giffoni

Hello...I	am	aUaching	a	recent	presentaBon	I	gave	with	some	updates	to	SPIKES	which	I
hope	are	useful	in	your	adapBng	it	to	demenBa	paBents	and	their	families.	I	hope	that
this	helps	your	protocol.	Best	regards

Walter

On	Sat,	Feb	3,	2018	at	4:37	PM,	Vanessa	Giffoni	<vangiff@yahoo.com>	wrote:
Dear	Mr.	Baile,
I	appreciate	your	answer	very	much.	Thank	you	for	giving	me	the	opportunity	to
present	my	ideas.
I	have	aUached	a	preliminary	version	of	the	possible	adapBons	to	SPIKES	Protocol
when	giving	bad	news	to	a	demenBa	paBent.
The	idea	to	adapt	the	protocol	came	out	of	an	educaBonal	gap	on	Geriatrics	teaching.
I	would	like	to	improve	medical	students’	communicaBng	skills	with	Alzheimer
paBents,	starBng	at	the	disclosure	of	the	AD	diagnosis.	But	aaer	reviewing	the
literature,	I	haven’t	found	any	didacBc	protocol,	although	many	papers	have	been
wriUen	on	this	topic.
If	you	agree,	I	would	like	to	advance	on	this	project.	And	if	you	are	interested,	I	am
available	to	meet	you	and	discuss	it	either	presenBally	or	via	skype.	This	would	be	a
great	educaBonal	opportunity	for	me.
Yours	sincerely,
Vanessa	Peixoto

Em	25	de	jan	de	2018,	à(s)	18:47,	Walter	Baile	<wgaile2@gmail.com>
escreveu:

Hello	and	thanks	for	your	email.	I'd	be	happy	to	hear	more	about	your
adaptaBon	of	SPIKES	for	demenBa	paBents.	Please	send	me	your
suggesBonsC!
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ANEXO C – PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DO PROTOCOLO SPIKES EM 
LÍNGUA INGLESA 
	
 
Suggestion for SPIKES adaptation to patients with dementia 

Dementia is a life threatening and stigmatized condition. There are many 

barriers to an effective diagnosis disclosure to dementia patients, including fear 

of causing distress, uncertainty of diagnosis, caregivers objection and lack of 

training on communication skills in undergraduate medical schools 

In the last 15 years some studies have been published about the 

disclosure of dementia diagnosis to patients. Some papers have investigated the 

reasons why most physicians do not inform their patients directly; others have 

studied patients’ and caregivers preferences. Although a few studies have been 

produced on guidelines to help physicians to deliver an Alzheimer disease 

diagnosis, no protocol has been published yet. 

The following suggestions to SPIKES protocol seem to encompass current 

guidelines about the communication of the diagnosis of dementia, keeping its 

didactic approach on breaking bad news. 

 

STEP 1 – SETTING UP THE INTERVIEW 

• It is advised to have a family member present on the disclosure 

meeting. The cognitive impairment may limit the real understanding of the 

diagnosis and its implications (1,2,3,4). 

• Avoid social talk or long introductions. The patient needs to focus 

on the reason of the meeting. These attitudes may confuse the person with 

dementia and it may be difficult for them to concentrate on the actual content of 

the meeting (1,3).   

 

STEP 2 – ASSESSING THE PATIENT’S PERCEPTION  

• It is important to identify the extent of cognitive impairment and 

degree of insight of the patient. An effective communication still occurs in the 

early stages of dementia or MCI (Mild Cognitive Impairment). As dementia 

progresses, the patient loses the decision-making capacity and has limited ability 

to understand the diagnosis and its implications (1-7). 
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• It is important to address the person with dementia directly in the 

disclosure meeting. A common mistake is to communicate mainly with family 

members or caregivers, neglecting the patient with dementia (1,2,3). 

 

STEP 3 – OBTAINING THE PATIENT’S INVITATION  

• Before inviting the patient to know his diagnosis, we should tell him 

that after we have put the cognitive complaints, cognitive assessment and 

laboratory results together, there is a probable hypothesis for his problem. An 

appropriate way to invite him should be: “Mr. ___, we have analysed the cognitive 

tests and the laboratory results you have been through. It seems we already have 

an idea of what is happening to your memory. Would you like to know it”? 

(1,2,5,6). 

 

STEP 4 – GIVING KNOWLEDGE AND INFORMATIONS TO THE 

PATIENT  

• Patient and family should be informed that there is usually a 

continuum along cognitive senescence, subjective cognitive decline, mild 

cognitive impairment and dementia. It is crucial to define dementia and then 

distinguish it from the effects of senescence on memory and other cognitive 

functions (1,3,7). 

• Before communicating the diagnosis, the physician briefly discuss 

the laboratory findings, excluding reversible causes of cognitive deficits. 

• The patient is told the diagnosis. It is appropriate to stress some 

positive aspects of Alzheimer disease (AD) and some dementias, like the slow 

progressive course, pharmacological and non-pharmacological treatments, trials 

on Alzheimer disease and the encouragement to maintain patient’s autonomy 

(1,2). 

 

STEP 5 – ADDRESSING THE PATIENT’S EMOTIONS WITH EMPATHIC 

RESPONSES 

• SPIKES 5th step describes the empathic responses that are also 

adequate for a dementia patient (1,2). 
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• It is important to help the patient to identify his/her own emotions 

after receiving the diagnosis. 

• It is also essential to provide emotional support for the caregiver, 

whose distress may be even greater than the patient’s (1,3,6). 

 

STEP 6 –STRATEGY AND SUMMARY 
• Besides discussing the pharmacological options, the physician 

should comment on the available cognitive and functional rehabilitation, as well 

as living centers for leisure and socialization. 

• It is recommended to offer educational brochures about AD, as well 

as informing about caregiver’s support groups, either online or community based 

(ex. Alzheimer’s Association) (1,4,6,7). 
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ANEXO D – OSCE / CHECKLIST 

	

	
Nome:________________________________________________ Data:___/___/___   
 
TAREFA EXECUTA 

1. Cumprimenta adequadamente paciente e familiar  

2. Desliga equipamentos eletrônicos  

3. Resume principais pontos da consulta prévia  

4. Checa receptividade do paciente / familiar para diagnóstico  

5. Sintetiza resultados dos exames  

6. Diferencia envelhecimento normal e demências  

7. Revela HD - Doença de Alzheimer  

8. Comunica-se diretamente com o paciente  

9. Evita jargões médicos  

10. Respeita a reação do paciente e familiar (silêncio)  

11. Demonstra solidariedade (toque afetivo / proximidade física /   
      verbaliza compaixão)  

12. Responde adequadamente questões do familiar  

13. Pergunta se paciente e familiar tem mais alguma dúvida  

14. Injeta esperança (tratamentos, curso lento...)  

15. Reforça vínculo terapêutico (consultas seguintes)  

16. Explica sucintamente tratamento farmacológico e não   
      farmacológico  

17. Orienta associações de apoio para pacientes e cuidadores DA  

18. Oferece forma de contato para necessidades  

TOTAL:  

67 
 

 
 

APÊNDICE A – Teste Pré e Pós-Intervenção 
 

 
 
Nome (opcional):_____________________ Data:___/___/_____ Cadastro Nº:______ 
 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL 
 

O enunciado abaixo se refere às questões de 01 a 05: 

Você está de plantão no pronto-socorro de um hospital geral quando atende um homem de 65 
anos de idade, trazido por familiares, por apresentar alterações no comportamento há 05 dias. 
Segundo a esposa, ele vem invertendo o ciclo do sono (dorme durante o dia e passa a noite 
acordado). Hoje, começou a falar “coisas sem sentido”. Além disso, notou aumento de volume 
abdominal, com desconforto e redução da aceitação alimentar. Teve febre de 38,5ºC. Nega 
dor, sangramentos ou alterações na cor, consistência ou aspecto das fezes. Não tem 
comorbidades e não faz uso de medicamentos. Nega tabagismo e faz uso de bebidas 
alcoólicas, regularmente, nos finais de semana, cerca de 20 garrafas de cerveja, há mais de 15 
anos, mas está abstêmio há 02 meses. Não consome água tratada. Costuma tomar banhos em 
lagoas. Ao exame físico, encontra-se sonolento, ictérico (+/04+), com presença de aranhas 
vasculares no tórax. Ausculta cardíaca normal. Ausculta respiratória com presença de creptos 
em base pulmonar direita. Abdome em batráquio, com presença de vasos visíveis, de forma 
radiada, na região periumbilical. Não foi palpado o fígado, mas foi possível palpar o baço. 
Apresenta, ainda, tremores em extremidades. Membros inferiores com edema frio, cacifo 
positivo (+/4+) 
 
Baseado no relato acima, responda as questões de 01 a 05. 
1) Os achados clínicos sugerem ser um caso de: 

a) Cirrose Hepática Alcoólica 
b) Hepatite Viral Crônica 
c) Hepatite Transinfecciosa  
d) Esquistossomose Hepatoesplênica. 

2) Os dados clínicos sugerem que o paciente apresenta as seguintes complicações: 
a) Demência, Ascite, Hepatite e Pneumonia 
b) Ascite, Encefalopatia Hepática, Pneumonia e Icterícia 
c) Ascite, Demência, Icterícia e Edema Agudo de Pulmão 
d) Edema Agudo de Pulmão, Ascite, Hepatite e Encefalopatia Hepática. 

3) Em relação ao quadro neurológico do paciente, podemos afirmar: 
a) Trata-se de Encefalopatia Hepática, descompensada por Infecção Pulmonar 
b) Trata-se de Demência Senil, descompensada por Infecção Pulmonar 
c) Trata-se de Demência Alcoólica, descompensada por uma Hepatite 

TREINAMENTO DE UM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS 
ADAPTADO PARA DEMÊNCIAS  

OSCE / CHECKLIST 
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ESTAÇÃO OSCE 
 

Você fará agora a consulta de retorno da Sra. Marta Dantas. Trata-se de uma 
senhora de 72 anos, advogada aposentada, que retorna ao ambulatório com a 
sua filha, Conceição. 
 
A primeira consulta ocorreu há 1 mês, onde foi relatado declínio cognitivo lento 
e progressivo, incluindo dificuldade em lembrar palavras, repetitividade, pequena 
confusão com datas e dificuldades em conduzir suas finanças e tomar seu 
medicamento regularmente. 
 
Naquela consulta, foram realizadas algumas baterias cognitivas de rastreio 
(MEEM 24/30 / Teste Desenho do Relógio 10/15 / Teste de Fluência Verbal 9 
em 1’), todas alteradas para a escolaridade da paciente. Foram excluídos 
sintomas compatíveis com doenças psiquiátricas. Entre seus antecedentes 
patológicos, relata-se apenas Hipertensão Arterial Sistêmica, com uso de 
Losartana 50mg 2x ao dia. O exame físico geral e neurológico foi normal. 
 
Foi explicado à paciente e acompanhante que suas queixas e avaliação cognitiva 
eram incompatíveis com o envelhecimento cerebral normal, então seria 
necessário a realização de exames complementares, tais como uma 
Ressonância Nuclear Magnética Cerebral, hemograma, sorologias e painel 
bioquímico. 
 
Na véspera da consulta você recebe o resultado dos exames: 

ü Hemograma, TSH, vitamina B12, acido fólico, eletrólitos, função hepática 
e renal NORMAIS. 

ü Sorologias para sífilis e HIV negativas. 
ü RNM Cerebral – Discreta atrofia global compatível com a idade da 

paciente, porém mais acentuada nos hipocampos bilateralmente. 
 
Sua hipótese diagnóstica é que a Sra. Marta está com Doença de Alzheimer 
em fase inicial. 
 
ESPERA-SE QUE VOCÊ EXECUTE AS SEGUINTES TAREFAS: 

• Explique a sua hipótese diagnóstica; 
•  Discuta a evolução da doença; 
• Demonstre empatia; 
• Responda os questionamentos da família. 

67 
 

 
 

APÊNDICE A – Teste Pré e Pós-Intervenção 
 

 
 
Nome (opcional):_____________________ Data:___/___/_____ Cadastro Nº:______ 
 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL 
 

O enunciado abaixo se refere às questões de 01 a 05: 

Você está de plantão no pronto-socorro de um hospital geral quando atende um homem de 65 
anos de idade, trazido por familiares, por apresentar alterações no comportamento há 05 dias. 
Segundo a esposa, ele vem invertendo o ciclo do sono (dorme durante o dia e passa a noite 
acordado). Hoje, começou a falar “coisas sem sentido”. Além disso, notou aumento de volume 
abdominal, com desconforto e redução da aceitação alimentar. Teve febre de 38,5ºC. Nega 
dor, sangramentos ou alterações na cor, consistência ou aspecto das fezes. Não tem 
comorbidades e não faz uso de medicamentos. Nega tabagismo e faz uso de bebidas 
alcoólicas, regularmente, nos finais de semana, cerca de 20 garrafas de cerveja, há mais de 15 
anos, mas está abstêmio há 02 meses. Não consome água tratada. Costuma tomar banhos em 
lagoas. Ao exame físico, encontra-se sonolento, ictérico (+/04+), com presença de aranhas 
vasculares no tórax. Ausculta cardíaca normal. Ausculta respiratória com presença de creptos 
em base pulmonar direita. Abdome em batráquio, com presença de vasos visíveis, de forma 
radiada, na região periumbilical. Não foi palpado o fígado, mas foi possível palpar o baço. 
Apresenta, ainda, tremores em extremidades. Membros inferiores com edema frio, cacifo 
positivo (+/4+) 
 
Baseado no relato acima, responda as questões de 01 a 05. 
1) Os achados clínicos sugerem ser um caso de: 

a) Cirrose Hepática Alcoólica 
b) Hepatite Viral Crônica 
c) Hepatite Transinfecciosa  
d) Esquistossomose Hepatoesplênica. 

2) Os dados clínicos sugerem que o paciente apresenta as seguintes complicações: 
a) Demência, Ascite, Hepatite e Pneumonia 
b) Ascite, Encefalopatia Hepática, Pneumonia e Icterícia 
c) Ascite, Demência, Icterícia e Edema Agudo de Pulmão 
d) Edema Agudo de Pulmão, Ascite, Hepatite e Encefalopatia Hepática. 

3) Em relação ao quadro neurológico do paciente, podemos afirmar: 
a) Trata-se de Encefalopatia Hepática, descompensada por Infecção Pulmonar 
b) Trata-se de Demência Senil, descompensada por Infecção Pulmonar 
c) Trata-se de Demência Alcoólica, descompensada por uma Hepatite 
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ANEXO E – TESTE PRÉ, INTER E PÓS-INTERVENÇÃO 
 

 
 

 
As questões objetivas referem-se à comunicação do diagnóstico de Doença de 
Alzheimer. Marque a alternativa mais correta em cada questão: 
 
1. Ao revelarmos o diagnóstico de Doença de Alzheimer a um paciente e seus 
familiares, é útil utilizar o(s) seguinte(s) termo(s):  
 
A) Demência, Doença de Alzheimer  
B) Doença de Alzheimer, Esquecimento senil, Demência 
C) Esquecimento senil, Senilidade, Demência  
D) Falência cerebral da idade, Senilidade, Esquecimento Senil 
 
2. Existe evidência que a revelação do diagnóstico de demência a um paciente 
aumenta: 
 
A) As tentativas de suicídio e a prevalência de transtorno depressivo 
B) Reações de ajuste psicológico e possibilidade de planejamento futuro 
C) A prevalência de transtorno depressivo e tensões dentro da família 
D) Planejamento futuro 
 
3. Diante do conhecimento atual é correto afirmar que: 
 
I - É mais adequado revelar o diagnóstico ao paciente sozinho, por questões éticas 
II - Informar um paciente que ele tem Doença de Alzheimer tem grande chance de 
causar reações catastróficas 
III - A maioria das pessoas gostariam de ser informadas se viessem a ter, no futuro, 
Doença de Alzheimer  
IV - Médicos generalistas não informam seus pacientes sobre o diagnóstico, porém os 
especialistas (neurologistas, psiquiatras e geriatras) o fazem na maioria dos casos. 
V - Pelo grande sofrimento em conviver com pacientes com Doença de Alzheimer, a 
maioria dos cuidadores prefere não serem informados no futuro, caso venham a ser 
acometidos pela Doença de Alzheimer.  

A) II e III estão corretas 
B) I, III e V estão corretas 
C) I, II e IV estão corretas 
D) Apenas a III está correta  

67 
 

 
 

APÊNDICE A – Teste Pré e Pós-Intervenção 
 

 
 
Nome (opcional):_____________________ Data:___/___/_____ Cadastro Nº:______ 
 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL 
 

O enunciado abaixo se refere às questões de 01 a 05: 

Você está de plantão no pronto-socorro de um hospital geral quando atende um homem de 65 
anos de idade, trazido por familiares, por apresentar alterações no comportamento há 05 dias. 
Segundo a esposa, ele vem invertendo o ciclo do sono (dorme durante o dia e passa a noite 
acordado). Hoje, começou a falar “coisas sem sentido”. Além disso, notou aumento de volume 
abdominal, com desconforto e redução da aceitação alimentar. Teve febre de 38,5ºC. Nega 
dor, sangramentos ou alterações na cor, consistência ou aspecto das fezes. Não tem 
comorbidades e não faz uso de medicamentos. Nega tabagismo e faz uso de bebidas 
alcoólicas, regularmente, nos finais de semana, cerca de 20 garrafas de cerveja, há mais de 15 
anos, mas está abstêmio há 02 meses. Não consome água tratada. Costuma tomar banhos em 
lagoas. Ao exame físico, encontra-se sonolento, ictérico (+/04+), com presença de aranhas 
vasculares no tórax. Ausculta cardíaca normal. Ausculta respiratória com presença de creptos 
em base pulmonar direita. Abdome em batráquio, com presença de vasos visíveis, de forma 
radiada, na região periumbilical. Não foi palpado o fígado, mas foi possível palpar o baço. 
Apresenta, ainda, tremores em extremidades. Membros inferiores com edema frio, cacifo 
positivo (+/4+) 
 
Baseado no relato acima, responda as questões de 01 a 05. 
1) Os achados clínicos sugerem ser um caso de: 

a) Cirrose Hepática Alcoólica 
b) Hepatite Viral Crônica 
c) Hepatite Transinfecciosa  
d) Esquistossomose Hepatoesplênica. 

2) Os dados clínicos sugerem que o paciente apresenta as seguintes complicações: 
a) Demência, Ascite, Hepatite e Pneumonia 
b) Ascite, Encefalopatia Hepática, Pneumonia e Icterícia 
c) Ascite, Demência, Icterícia e Edema Agudo de Pulmão 
d) Edema Agudo de Pulmão, Ascite, Hepatite e Encefalopatia Hepática. 

3) Em relação ao quadro neurológico do paciente, podemos afirmar: 
a) Trata-se de Encefalopatia Hepática, descompensada por Infecção Pulmonar 
b) Trata-se de Demência Senil, descompensada por Infecção Pulmonar 
c) Trata-se de Demência Alcoólica, descompensada por uma Hepatite 

TREINAMENTO DE UM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS 
ADAPTADO PARA DEMÊNCIAS. 
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4. Razões comuns pelas quais um médico não comunica o diagnóstico de 
Doença de Alzheimer: 
 
I - Incerteza sobre a etiologia da doença e de seu prognóstico 
II - Os critérios clínicos atuais para Doença de Alzheimer não permitem uma acurácia 
diagnóstica 
III - Medo de desencadear reações catastróficas, como suicídio 
IV - Medo de desencadear transtornos depressivos e reações de estresse 
V - Evitar que o paciente sofra impacto social negativo 

A) I, III, IV e V estão corretas 
B) III, IV e V estão corretas 
C) I, II e V estão corretas 
D) Todas estão corretas 

 

5. Você atenderá o Sr. Gonçalo Dantas, aposentado, 73 anos, que retorna ao 
ambulatório de Geriatria do HUOL, para apresentar os exames laboratoriais solicitados 
na primeira consulta. Concluímos, através dos dados colhidos na anamnese, avaliação 
cognitiva e exames complementares, que trata-se de provável Doença de Alzheimer em 
fase inicial. Sr. Gonçalo ainda apresenta independência em quase todas Atividades 
Instrumentais de Vida Diária e mantém boa capacidade cognitiva. 
 
Você comunicaria ao Sr. Gonçalo seu diagnóstico? Em caso afirmativo, explique 
como o faria (etapas): 
Em caso negativo, por que não revelaria o diagnóstico ao paciente e apenas ao 
seu familiar? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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ANEXO F – QUESTIONÁRIO SOBRE A PERCEPÇÃO DO ESTUDANTE DE 
MEDICINA SOBRE O TREINAMENTO E A COMUNICAÇÃO DE MÁS 
NOTÍCIAS 

	

 

Nome: _________________________________________________Data:___/___/___   
 

1) Marque a alternativa mais adequada: 
 

 
Discordo 

plenamente Discordo 

Não 
discordo 

nem 
concordo 

Concordo Concordo 
plenamente 

1 – Comunicar más notícias 
é uma tarefa tão complexa 
quanto a comunicação de 
outros diagnósticos clínicos. 

1 2 3 4 5 

2 – Sinto-me confortável em 
comunicar más notícias. 1 2 3 4 5 

3 – Tenho familiaridade com 
o protocolo SPIKES. 1 2 3 4 5 

4 – É importante para a 
minha formação receber um 
treinamento em comunicação 
de diagnóstico de 
demências. 

1 2 3 4 5 

5 - Terei muitas 
oportunidades de comunicar 
o diagnóstico de demências 
em meu futuro profissional. 

1 2 3 4 5 

6 – São necessárias algumas 
habilidades diversas das que 
aprendemos na graduação 
para a adequada 
comunicação de más 
notícias. 

1 2 3 4 5 

 
2) O que você achou do treinamento em comunicação do diagnóstico de demências 
aplicado neste semestre? Aponte os pontos positivos e negativos. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

67 
 

 
 

APÊNDICE A – Teste Pré e Pós-Intervenção 
 

 
 
Nome (opcional):_____________________ Data:___/___/_____ Cadastro Nº:______ 
 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL 
 

O enunciado abaixo se refere às questões de 01 a 05: 

Você está de plantão no pronto-socorro de um hospital geral quando atende um homem de 65 
anos de idade, trazido por familiares, por apresentar alterações no comportamento há 05 dias. 
Segundo a esposa, ele vem invertendo o ciclo do sono (dorme durante o dia e passa a noite 
acordado). Hoje, começou a falar “coisas sem sentido”. Além disso, notou aumento de volume 
abdominal, com desconforto e redução da aceitação alimentar. Teve febre de 38,5ºC. Nega 
dor, sangramentos ou alterações na cor, consistência ou aspecto das fezes. Não tem 
comorbidades e não faz uso de medicamentos. Nega tabagismo e faz uso de bebidas 
alcoólicas, regularmente, nos finais de semana, cerca de 20 garrafas de cerveja, há mais de 15 
anos, mas está abstêmio há 02 meses. Não consome água tratada. Costuma tomar banhos em 
lagoas. Ao exame físico, encontra-se sonolento, ictérico (+/04+), com presença de aranhas 
vasculares no tórax. Ausculta cardíaca normal. Ausculta respiratória com presença de creptos 
em base pulmonar direita. Abdome em batráquio, com presença de vasos visíveis, de forma 
radiada, na região periumbilical. Não foi palpado o fígado, mas foi possível palpar o baço. 
Apresenta, ainda, tremores em extremidades. Membros inferiores com edema frio, cacifo 
positivo (+/4+) 
 
Baseado no relato acima, responda as questões de 01 a 05. 
1) Os achados clínicos sugerem ser um caso de: 

a) Cirrose Hepática Alcoólica 
b) Hepatite Viral Crônica 
c) Hepatite Transinfecciosa  
d) Esquistossomose Hepatoesplênica. 

2) Os dados clínicos sugerem que o paciente apresenta as seguintes complicações: 
a) Demência, Ascite, Hepatite e Pneumonia 
b) Ascite, Encefalopatia Hepática, Pneumonia e Icterícia 
c) Ascite, Demência, Icterícia e Edema Agudo de Pulmão 
d) Edema Agudo de Pulmão, Ascite, Hepatite e Encefalopatia Hepática. 

3) Em relação ao quadro neurológico do paciente, podemos afirmar: 
a) Trata-se de Encefalopatia Hepática, descompensada por Infecção Pulmonar 
b) Trata-se de Demência Senil, descompensada por Infecção Pulmonar 
c) Trata-se de Demência Alcoólica, descompensada por uma Hepatite 

TREINAMENTO DE UM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS 
ADAPTADO PARA DEMÊNCIAS. 
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duas ou mais funções cognitivas superiores, com intensidade suficiente para causar prejuízo funcional e/ou
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de demência em todo mundo, sendo responsável por 50-60% dos casos de demência. A prevalência da DA
em adultos entre 60 e 65 anos é de 0,7%, duplicando-se a cada 5 anos de vida e atingindo até 50% dos
nonagenários. As alterações
cognitivas e comportamentais da DA comprometem não apenas a personalidade e identidade pessoal do
paciente acometido, mas também causam progressiva perda funcional, com grande impacto emocional e
financeiro sobre o paciente, familiares e amigos. Pesquisas com adultos jovens revelam que o diagnóstico
de DA é um dos mais temidos, em seguida ao diagnóstico do câncer. Apesar da atual recomendação para
uma
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ANEXO I – TRABALHO SUBMETIDO E ACEITO PARA APRESENTAÇÃO 
ORAL NO AMEE 2018 – CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO EUROPÉIA DE 
EDUCAÇÃO MÉDICA. 
	

	

De: amee amee@dundee.ac.uk
Assunto: AMEE 2018 Abstract Acceptance

Data: 26 de abril de 2018 09:06
Para: vangiff@yahoo.com

Dear	Vanessa	Peixoto
	

AMEE	2018	Abstract	Acceptance

	

Thank	you	for	submi6ng	your	abstract	for	AMEE	2018	in	Basel,	Switzerland	(25-29	August).
	
We	are	very	pleased	to	accept	the	following	abstract	in	the	presentaPon	type	indicated	below.		All	abstract	submissions	were
peer	reviewed	by	a	minimum	of	3	reviewers	and	a	final	decision	was	made	by	the	Programme	CommiTee	based	on	the
reviewers’	scores	and	comments.		Accepted	abstracts	will	be	available	in	the	conference	abstract	book,	available	online	from
end	of	July	and	in	the	conference	app.
	
If	you	have	submi/ed	more	than	one	abstract,	you	will	receive	a	separate	email	rela9ng	to	each	one.	Decision	le*ers	are	being
sent	out	over	the	course	of	the	next	few	days.	If	you	have	not	received	all	your	decisions	by	2	May	please	first	of	all	check	your
junkmail	folder	and	then	contact	us	at	amee@dundee.ac.uk
	
Submission	ID: 554

Abstract	Title: DEVELOPING	MEDICAL	STUDENTS'	COMPETENCY	TO	COMMUNICATE	BAD	NEWS	TO	PATIENTS
WITH	DEMENTIA.

Abstract	Presenter(s): Vanessa	Peixoto	UFRN,	Natal,	Brazil
Presenta?on	Type: Poster
	
PRESENTATION	TYPE

·          Research	Paper:	15	minute	presentaPon	+	5	minutes	for	discussion
·          Doctoral	Report:	15	minute	presentaPon	+	5	minutes	for	discussion
·          Short	Communica?on:	10	minute	presentaPon	+	5	minutes	for	discussion
·          Pa?l	Teaching	Innova?on	Award	Presenta?on:	10	minute	presentaPon	+	5	minutes	for	discussion
·          Mounted	Poster	Presenta?on:	3	minute	presentaPon	+	2	minutes	for	discussion
·          ePoster	Presenta?on:	3	minute	presentaPon	+	2	minutes	for	discussion	–	we	will	contact	you	again	soon	with	more

details
·          Conference	Workshop:	1.5	or	1.75	hours	–	we	will	contact	you	again	soon	with	more	details

·          PechaKucha	20x20TM		Presenta?on:	6	minutes	and	40	seconds	for	presentaPon,	with	2	minutes	20	seconds	for
discussion

·          Point	of	View	Presenta?on:	6	minute	presentaPon	+	4	minutes	for	discussion
·          Fringe:	15	minute	presentaPon	-	we	will	contact	you	again	soon	with	more	details
·          Round	Table:	A	new	format	where	small	groups	of	presenters	are	invited	to	highlight	the	key	messages	from	their

work	in	closely	themed	sessions.	The	majority	of	the	session	consists	of	discussion.
	

Please	refer	to	the	website	hTps://amee.org/conferences/amee-2018/abstracts	for	full	details	of	presenta?on	formats.

	
TERMS	AND	CONDITIONS

·          Please	email	amee@dundee.ac.uk	to	confirm	you	accept	the	presentaPon	awarded,	quoPng	the	Submission	ID	on
your	email;

·          PresentaPons	are	awarded	to	the	abstract	presenter	named	above.	If	you	are	not	the	presenter,	please	ensure	that
he/she	receives	this	email	and	complies	with	the	terms	and	condiPons;

·          Presenters	should	be	available	to	present	at	any	Pme	between	1015	hrs	on	Monday	27	August	and	1015	hrs	on
Wednesday	29	August.		We	are	unable	to	take	requests	for	specific	presentaPon	days;

·          It	is	essenPal	that	the	abstract	presenter	is	registered	and	has	paid	the	registraPon	fee	by	1	June	2018	(or	has
registered	and	made	arrangements	to	pay	the	registraPon	fee	either	prior	to	arrival	or	on	site)	in	order	to	guarantee
inclusion	in	the	programme;

·          Once	the	presenter	has	registered,	confirmaPon	should	be	sent	to	amee@dundee.ac.uk	along	with	the	Reference
Number	and	the	Abstract	Submission	ID;

·          Presenters	agree	to	their	name	and	insPtuPon	being	included	in	the	conference	programme	and	App.	Authors	agree
to	their	names	and	insPtuPons	being	included	in	the	abstract	book	to	be	uploaded	to	the	AMEE	website.

	
To	register	please	go	to	hTps://www.eiseverywhere.com/ehome/285743		The	early	registraPon	fee	applies	unPl	25	May	2018.
AMEE	members	receive	a	significant	discount	and	there	is	also	a	special	rate	for	students,	junior	doctors	and	parPcipants	from
emerging	naPons.
	
The	AMEE	website	hTps://amee.org/conferences/amee-2018		will	be	updated	regularly	with	informaPon	about	the	Conference
and	the	final	programme	will	be	available	online	by	early	July.		If	there’s	anything	else	you	need	to	know	we	will	be	pleased	to
help.	We	look	forward	to	seeing	you	in	Basel.

Kind	regards


