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COMO LIDAR COM PACIENTES E MOMENTOS DIFÍCEIS - A PERSPECTIVA DE UM 

MÉDICO. 
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Nas atividades profissionais ligadas à saúde há uma série de momentos difíceis, pela sua 
natureza ou pelo comportamento do paciente. Por exemplo, sem sempre tudo o que 
dizemos é bom. Somos obrigados a dar notícias ruins: a possibilidade de uma doença 
grave, de sequelas, o final da vida que se aproxima, confirmar a morte a um familiar ou 
uma má-formação ou doença genética em um recém-nascido. Comportamentos dos 
pacientes ou clientes podem trazer dificuldade de manejo: perguntas sobre a vida 
pessoal e íntima do profissional, hostilidade, mentiras, pedidos, silêncio. Profissionais de 
saúde precisam estar preparados para identificar estes momentos e saber como lidar 
com eles e interpreta-los. 

É necessário avaliar a prontidão da pessoa para a notícia, prepara-la, estar num local 
adequado, oferecer apoio emocional, dar informações e colocar-se à disposição.  

É preciso conhecer o modelo explicativo, as influências culturais, regras e história de 
aprendizagem.  

É preciso saber identificar os Comportamentos Clinicamente Relevantes que apontam 
para a presença de  sentimentos, pensamentos e atitudes de relacionamentos 
importantes passados na situação atual. A capacidade de confiar, amar, fazer amizades, 
disponibilidade emocional, tolerância são frutos das contingências.  

Problemas na entrevista surgem do medo e escondem vulnerabilidades: Medo da 
solidão, medo de não ter valor, medo da rejeição, medo do fracasso, medo de perder o 
controle sobre o mundo externo,  medo de perder o controle sobre o mundo interno, 
medo do desconhecido. 

A boa prática na saúde depende de conhecimento científico, boa comunicação e empatia. 

Desenvolver todas é a chave para os momentos e comportamentos difíceis. 
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