
15. LIDAR COM EMOÇÕES FORTES 
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Com o presente capítulo pretende-se destacar o papel que as emoções fortes 

assumem durante a consulta clínica e fornecer aos profissionais de saúde ferramentas 

que contribuam para a sua eficaz abordagem. Tal abordagem passa por observar o 

comportamento verbal e não-verbal do doente, identificar e reconhecer as emoções e 

responder-lhes adequadamente. 

 

Observar o Comportamento Verbal e Não-verbal do Doente 

Para reconhecer as emoções do doente, o clínico é impelido a participar numa 

observação atenta do comportamento não-verbal daquele (por exemplo, alteração da 

linguagem corporal, expressão facial, tom de voz, etc.) e numa escuta activa de “pistas” 

por este fornecidas, isto é, comentários directos e indirectos sobre aspectos da sua vida 

pessoal e das suas emoções.  

 

Reconhecer Emoções Fortes 

As emoções fortes que mais podem surgir durante a entrevista clínica são o 

medo e a tristeza intensos e a raiva extrema. Estas emoções podem ser concebidas como 

tendo origem na experiência ou antecipação de perda, manifestando-se, contudo, de 

modo distinto.  

O medo (ou ansiedade) intenso é uma resposta emocional a uma ameaça e/ou a 

uma possível perda. No contexto clínico, o medo resulta frequentemente da 

preocupação com uma possível dor incontrolável, da impressão de falta de controlo 

sobre o futuro, da sensação de isolamento ou de até de ideias realistas, como por 

exemplo, acerca do diagnóstico. Perante manifestações de medo intenso, há a tendência, 

por parte do clínico, para o apaziguamento imediato, muitas vezes de forma irrealista e 

demasiado optimista (“Vai ver que tudo vai correr bem”). É importante contrariar esta 

tendência, evitando oferecer falsas esperanças (sem as diminuir) ou tentando 

tranquilizar apressadamente o doente. É mais adequado explorar a emoção, encorajando 

o doente a falar (“Em que é que está a pensar, concretamente?”, “O que tem em 

mente?”, “O seu medo é especificamente de que aconteça…”), e agir de modo 

fundamentado, a partir da informação que ele dá, respondendo em empatia à sua 

experiência e oferecendo possíveis soluções. Deste modo, a entrevista pode, por si só, 

fornecer várias formas de ajuda ao doente, por exemplo, diminuindo a sensação de 

isolamento. 



A tristeza intensa nasce da discrepância entre o desejado e o real. Tal como com 

o medo, perante a expressão de tristeza, é importante que o clínico encoraje o doente a 

explicar as suas razões e responda de forma empática e com possíveis soluções práticas, 

como as que incluem a exploração da necessidade de recurso a apoio em redes de 

amigos e familiares, da religião ou de outros clínicos.  

A raiva extrema pode ser uma emoção secundária (por exemplo, ao medo), na 

qual o doente reage com uma ameaça a uma potencial perda. Este tipo de resposta, 

podendo ser considerada normal, pode afastar quem está em condições de ajudar. Uma 

resposta do clínico defensiva ou de retaliação pode intensificar esta emoção. Respostas 

racionais e empáticas são mais adequadas. Deve, no entanto, salvaguardar-se a 

necessidade de colocar limites perante situações extremas de expressão de raiva (por 

exemplo, se está em causa a integridade física do clínico ou a de outros).  

 

Lidar com Emoções Fortes 

Para lidar com as emoções fortes do doente, o clínico procura colocar-se no 

ponto de vista daquele. Demonstra empatia utilizando competências como a reflexão, 

a exploração, a validação, o apoio, o respeito e a aliança. 

Através da reflexão de pistas verbais e não-verbais do doente (“Já vejo que tem 

estado muito preocupado…”), o clínico demonstra interesse ao reconhecer a emoção do 

doente, colocando posteriormente questões que o convidam a relatar as razões que o 

perturbam: exploração (“Quer contar-me o que se passa?” ou “O que o preocupa, 

concretamente?”). Deste modo, faz das preocupações tópicos legítimos da entrevista, 

“autorizando” a sua abordagem na consulta e permitindo, assim, a eventual atenuação 

das emoções negativas.    

Na técnica de validação da emoção, o clínico informa o doente que compreende 

as razões da sua emoção. Fá-lo sentir que a sua emoção tem cabimento no contexto em 

que emerge, isto é, transmite-lhe a ideia de que é legítima face às circunstâncias que a 

desencadeiam (“É natural que ficasse ‘amargurado’, depois do que lhe disseram…”, 

“Seria difícil sentir-se de outra maneira, nessa situação…” ou “Muitas pessoa ficariam 

assim”). Perante um doente que expressa raiva, o clínico pode temer validar esta 

emoção receando potenciá-la. No entanto, esta é desencadeada quando o doente sente 

que não é ouvido. O aumento da expressão de raiva na sequência desta validação é de 

esperar, sendo um primeiro momento necessário para a posterior atenuação da mesma. 

Muitas vezes, a validação no caso da raiva toma a forma de pedidos de desculpa.  

Através do apoio, o clínico reconhece a dificuldade da situação que o doente 

está a vivenciar (“Tudo isto… foi demasiado…” ou “Tem passado por muito…”). 

Ao manifestar respeito, o clínico valoriza os recursos e a coragem demonstrados 

pelo doente (“Tem estado a lidar com isto muito bem!” “Tem sido muito paciente!”). 



A aliança permite estabelecer uma aproximação entre o clínico e o doente, 

condição essencial para que a situação que desencadeou a emoção ou as alternativas 

propostas para a sua resolução sejam trabalhadas em conjunto. Esta técnica tem a 

vantagem de aumentar a motivação do doente para assumir um papel activo na mudança 

do seu próprio comportamento (“Aconteça o que acontecer, cá nos encontraremos os 

dois para ver o que fazer a seguir”, “Vamos os dois ver o que se passa”, “Em conjunto, 

vamos estudar possíveis alternativas”). 

Estas competências comunicacionais constituem um ciclo que pode ser seguido 

pela ordem descrita ou, mediante uma necessidade específica, pode usar-se a mesma 

técnica em momentos distintos da consulta.  

 

Adoptar uma Postura Profissional e Reflectir sobre as Respostas Pessoais 

Além da demonstração de empatia, é importante a adopção de uma postura 

profissional perante emoções fortes. Tal significa aceitar a presença das emoções, 

manter uma atitude calma e evitar reacções de pânico ou irreflectidas, que façam escalar 

a emoção em lugar de a amenizar. Uma preparação prévia ajuda a lidar mais 

adequadamente com o aparecimento de emoções fortes sem que estas constituam uma 

surpresa. Esta preparação inclui a expectativa de que emoções podem surgir em 

entrevista e a reflexão acerca de questões tais como: que acções contribuíram para um 

desfecho positivo/negativo em situações passadas, que emoções são mais difíceis/fáceis 

de identificar, ou com que emoções há maior dificuldade/facilidade em lidar. A postura 

profissional estará, assim, em proporção com o grau de auto-conhecimento do clínico 

(conhecimento das suas qualidades e dificuldades bem como dos seus afectos e 

preconceitos) e com o uso da reacção racional (capacidade de impedir que as emoções 

se sobreponham nas tomadas de decisão). 



FUNDAMENTAÇÃO 

 

O encontro entre um doente e um profissional de saúde constitui o centro da 

actividade clínica.
1
 Nesta interacção emergem frequentemente emoções fortes que, ao 

serem reconhecidas, compreendidas e respondidas adequadamente, contribuem para o 

fortalecimento da relação e para a melhoria da satisfação de clínico e doente. 

As emoções podem desempenhar um papel no processo de cuidados de saúde de 

três formas inter-relacionadas. Clínico e doente têm emoções, sendo influenciados por 

(1) emoções que experienciaram no passado, (2) emoções que resultam da interacção 

actual e (3) emoções que antecipam ter no futuro.
2
 

Existe uma tendência para se considerar que apenas os doentes apresentam 

emoções, mas, na realidade, os clínicos transportam inevitavelmente a sua vida 

emocional para a consulta e apresentam respostas emocionais aos seus doentes.
2
 As 

emoções fortes que emergem numa consulta podem ter origem no doente, no clínico ou 

na interacção entre ambos. O aparecimento de emoções fortes numa relação clínica não 

é considerado positivo nem negativo, mas sim uma consequência natural do lidar com 

acontecimentos de vida na clínica. 

Ao serem reconhecidas, compreendidas e respondidas adequadamente, as 

emoções fortes contribuem para a construção e fortalecimento da relação clínica. De 

outra forma, uma resposta reactiva ou defensiva por parte do clínico pode quebrar ou 

enfraquecer essa aliança, levando à diminuição da satisfação de ambos.  

 

Observar o Comportamento Verbal e Não-verbal do Doente 

Durante a entrevista clínica, os doentes emitem comentários sobre aspectos da 

sua vida pessoal e das suas emoções. Estas pistas surgem em mais de metade das 

consultas de rotina, quer na prática cirúrgica quer ao nível dos cuidados de saúde 

primários, permitindo aceder ao mundo interno do doente e criando uma janela de 

oportunidade empática. Explorando o seu significado, os clínicos podem aprofundar a 

relação terapêutica e, potencialmente, melhorar os resultados clínicos.
3
 

Mais frequentemente, os doentes manifestam as suas preocupações psicológicas 

e sociais sob a forma destas pistas do que através da sua verbalização directa. 

Subtilmente incorporadas num problema biomédico, os doentes esperam que estas 

sejam ouvidas e exploradas pelos clínicos. Por exemplo, um doente pode abordar um 

evento de vida causador de ansiedade quando o clínico comenta os seus valores 

elevados de tensão arterial. Muitos estudos revelam melhoria significativa da qualidade 

dos cuidados de saúde (por exemplo, maior grau de satisfação e adesão terapêutica do 

doente) quando estas preocupações são abordadas.
3
 



Existe pouca informação acerca da forma como os clínicos devem responder a 

estas pistas, verificando-se que estes frequentemente fecham esta janela de 

oportunidade, mudando o foco de atenção das preocupações emocionais do doente para 

um assunto clínico ou mais factual. Por outro lado, constata-se que, mesmo quando 

estas questões são abordadas, os clínicos geralmente não exploraram o seu significado 

mais profundo. Parece ser desnecessário e pouco prático que todas as questões 

emocionais que emergem na consulta sejam exploradas. Contudo, quando um doente 

aborda uma questão pela segunda vez, esta parece constituir uma nova oportunidade 

para discutir um tópico que lhe é relevante.
3
 

Considerando que o cuidado clínico é baseado na interacção interpessoal, todos 

os processos (emocionais e cognitivos) que caracterizam esta interacção são relevantes. 

Uma vez que as emoções e fenómenos relacionados (desejos, humor, sentimentos) 

podem ser divulgados não só por palavras mas também através do comportamento não-

verbal, este assume um papel significativo nos cuidados clínicos.
2
 

O comportamento não-verbal abrange os comportamentos comunicacionais 

destituídos de conteúdo linguístico, incluindo, entre outros, expressão facial, contacto 

ocular, movimentos cefálicos (por exemplo, acenos), gestos das mãos, postura (postura 

corporal aberta ou fechada e inclinação corporal em sentido anterior ou posterior) e 

características paralinguísticas do discurso (por exemplo, velocidade, sonoridade, 

pausas, fluência, etc.).
2
 

Além da carga afectiva e emocional que transporta, o comportamento não-verbal 

pode também auxiliar o clínico acerca da orientação a seguir. Por exemplo, franzir as 

sobrancelhas pode transmitir discordância, um sorriso pode traduzir concordância e uma 

expressão neutra pode comunicar indiferença, aborrecimento ou rejeição.
2
 

O comportamento não-verbal é frequentemente acompanhado por palavras que, 

desse modo, lhe atribuem significado, contribuindo para amplificar ou contradizer a 

mensagem verbal. Desta forma, por exemplo, a interpretação de uma mensagem verbal 

de concordância (“Certamente, parece-me bem…”) será interpretada de forma diferente 

consoante seja acompanhada de um franzir de sobrancelhas, de um sorriso ou de uma 

expressão facial neutra.
2
 

 

 

 

Reconhecer Emoções Fortes 

Ao longo do seu desenvolvimento, a criança aprendeu a conter as suas emoções 

de modo que, na idade adulta, a expressão de uma emoção forte surge perante uma 

situação de crise, em que toda a contenção se revela insuficiente. Na entrevista, o doente 



que chora de tristeza, grita enraivecido ou apresenta um medo intenso, chegou a esse 

ponto.
4
 

Reconhecer e verbalizar o medo é uma estratégia útil do clínico que permite ao 

doente abordar as suas preocupações e ter a oportunidade de se tranquilizar. Muitos 

doentes referem sentir medo quando confrontados com um diagnóstico terminal, 

atribuindo este sentimento a preocupações relacionadas mais com a perda de dignidade 

ou com o sofrimento do que com a morte
5
 (por exemplo, uma mulher, após receber o 

diagnóstico de carcinoma do pâncreas, o mesmo diagnóstico de seu falecido irmão, 

apresentava medo intenso de sofrer, sentimento que relata ter sido atenuado pelo seu 

clínico quando este referiu “… não consigo prolongar a sua vida, mas prometo estar 

consigo em todos os momentos desta caminhada, tornando-a o mais confortável 

possível para si”). Para alguns doentes, o reconhecimento desta emoção mostrou-se 

mais útil e benéfico quando comunicado em sintonia com o seu estado emocional; ou 

seja, apesar de geralmente se considerar que suavizar os medos através de bom humor e 

boa disposição é mais encorajador, os doentes também descrevem situações em que tal 

se revelou inapropriado e inútil.
5
 

A perda de um ente querido, um divórcio recente, um problema de infertilidade, 

o diagnóstico de uma neoplasia maligna e muitas outras situações vivenciadas pelos 

doentes são geradoras de tristeza. 

O diagnóstico de uma neoplasia maligna pode causar no doente uma mescla de 

sintomas, tais como tristeza, ansiedade, anorexia, insónia, dificuldades de concentração 

e pensamentos intrusivos relacionados com a doença. Quando estes sintomas adquirem 

maior intensidade ou se prolongam no tempo podem perturbar o doente e interferir com 

o seu desempenho diário, configurando quadros depressivos.
6 

Mas acontece que os doentes oncológicos revelam poucas vezes as suas queixas 

depressivas de forma espontânea, contribuindo para que o seu sofrimento seja 

subestimado e não tratado, com repercussões negativas a nível da qualidade de vida, da 

adesão terapêutica, da satisfação com o tratamento e da sobrevida, pelo que uma 

comunicação eficaz entre o doente e a equipa terapêutica é essencial para a detecção 

precoce de sintomas depressivos no doente oncológico.
6
 Os clínicos que permitam ao 

doente ventilar as suas emoções e preocupações, numa atmosfera de disponibilidade 

pautada por uma escuta activa, são uma mais-valia na detecção e tratamento precoce 

destes sintomas.
6 

É necessário também salientar a importância do envolvimento precoce de fontes 

de apoio a doentes experienciando situações geradoras de tristeza intensa, 

nomeadamente, família, serviço social, apoio espiritual e apoios da comunidade, com o 

intuito de amplificar o conforto e reduzir possíveis agentes causadores de stress.
6
 

Apesar de comunicar com doentes que expressem uma emoção forte como a 

raiva poder ser uma experiência relativamente comum no dia-a-dia dos clínicos, poucos 

estudos foram conduzidos no sentido de ajudar os profissionais de saúde a lidar com 



esta situação. Os estudantes de medicina e internos de especialidade geralmente 

aprendem a manejar estas situações através da observação directa de outros clínicos, 

sem se questionarem ou se preocuparem com a existência de provas que suportem tal 

abordagem.
7
 

Os doentes apresentam menos estratégias eficazes para lidar com a raiva do que 

com outro estado emocional, nomeadamente o medo, a ansiedade e a tristeza.
8
 A raiva 

pode prejudicar a capacidade de o doente comunicar as suas preocupações, expressando 

este a sua insatisfação através de uma pobre adesão terapêutica.
7
 

A raiva pode surgir nos doentes como consequência dos seus sentimentos de 

vulnerabilidade e impotência, à medida que lutam contra rotinas institucionais 

despersonalizadas e procedimentos invasivos e recebem más notícias relacionadas com 

diagnóstico e/ou prognóstico. O elevado tempo de espera pelas consultas, expectativas 

falhadas, ocorrência de erros clínicos e antecedentes de experiências negativas com 

cuidados clínicos podem igualmente precipitar esta emoção.
8
 

Apesar de existirem doentes com exigências intermináveis, facilmente geradores 

de sentimentos de aversão nos profissionais de saúde, é crucial compreender quais os 

sentimentos subjacentes a estas exigências e a demonstrações de raiva. O sentimento de 

que as suas necessidades foram ignoradas e o medo de abandono estão frequentemente 

presentes, sendo, nestes casos, as demonstrações de raiva respostas legítimas às quais é 

importante que o clínico dê resposta.
8
 Sentimentos de raiva relacionados com aspectos 

negativos da relação motivam mais frequentemente queixas contra os clínicos do que a 

falta de qualidade dos cuidados prestados.
7
 

Perante uma demonstração de raiva, é importante que o clínico permaneça 

calmo, deixe o doente falar, sem interrupções nem justificações, e posteriormente 

converse pausadamente, contribuindo para que o doente compreenda as causas 

subjacentes à sua emoção e aprenda a comunicar as suas preocupações de forma mais 

efectiva.
8
 Contudo, perante demonstrações extremas, com ofensas verbais, ameaças e 

risco de comprometimento de integridade física, devem ser estabelecidos limites e 

tomadas precauções de segurança. Quando a relação for irreversivelmente quebrada e o 

doente já não respeitar a opinião do profissional de saúde, então é prudente e terapêutico 

promover a mudança do mesmo. 

Na Tabela 1 encontram-se mencionadas algumas estratégias que podem auxiliar 

os clínicos a compreender as emoções expressas pelos doentes. 

 

Tabela 1. Estratégias para procurar compreender as emoções dos doentes*.  

Estratégias Recomendadas Motivos 

1. Permanecer calmo e adoptar uma postura 

neutra. 

Desta forma, o clínico assume uma 

atitude mais receptiva. 



2. Evitar avaliar o comportamento do doente. Esta avaliação não contempla o ponto de 

vista do doente. 

3. Ter consciência de que o clínico adiciona 

ou retira  

sempre algo da mensagem do doente.  

O que foi compreendido nunca é 

exactamente o que o doente está a 

vivenciar. Por este motivo, é importante 

que o clínico verifique sempre a 

exactidão da sua compreensão com o 

doente. 

4. Tentar obter a maior quantidade de 

informação 

possível acerca do doente. 

O que os doentes sentem está relacionado 

com o que são e com o seu passado. 

Quanto mais informado o clínico estiver 

acerca do doente, maior a probabilidade 

de a sua compreensão das emoções estar 

em sintonia com a realidade do doente. 

*Adaptado de Lussier, MT et al.
5
 

 

Lidar com Emoções Fortes 

A notícia de uma gravidez indesejada, o diagnóstico de uma neoplasia maligna, 

a ocorrência de um erro clínico e outros cenários propiciadores de emoções fortes 

surgem frequentemente, dia após dia, na consulta clínica. 

Qual deve ser o comportamento do clínico perante um doente que expresse uma 

emoção forte?  

Apesar de não existir uma única solução para esta questão e de cada profissional 

de saúde ter a sua própria resposta, alicerçada nas suas experiência e formação, existem 

perícias comunicacionais que podem auxiliar os clínicos nestas situações.
4
 Tais perícias 

constituem respostas em empatia e podem ser de reflexão, exploração, validação, 

apoio, respeito e aliança.
9 

Egener
9
 refere que “embora frequentemente faça sentido 

usar a reflexão ou legitimação em primeiro lugar, estas competências podem ser 

usadas em qualquer ordem e até pode ser melhor passar por esta sequência várias 

vezes em pontos distintos da entrevista”. 

Na reflexão, o clínico devolve ao doente o que este acabou de verbalizar ou 

expressar, repetindo a mesma palavra ou frase verbalizada ou dando nome à emoção 

expressa. Isto sinaliza que o entrevistador esteve atento, encorajando o doente a 

continuar.
10

   

 Doente – “Mesmo depois de a dor passar, não o consegui encontrar…” 



Clínico – “A dor?” (o entrevistador centra-se no sintoma do doente) ou “Não 

conseguiu encontrar?” (o entrevistador centra-se nos aspectos pessoais do 

doente) 

Alternativamente, os clínicos podem sumariar e ecoar ao doente parte do seu discurso 

(parafraseando), em vez de devolver apenas uma palavra ou frase
a
.
10

 

Doente – (relata uma longa história acerca da dificuldade em ver o clínico) 

Clínico – “Então, pelo que percebi, teve náuseas mas não conseguiu contactar-

me pelo telefone. Depois, sentiu-se pior e, mesmo assim, a sua esposa não 

conseguiu contactar-me até hoje…”  

Doente – “Sim, eu realmente estive mais aborrecido do que doente” 

Nomear as emoções é também uma forma de aceitar, reconhecer e responder às 

emoções dos doentes. Preferencialmente as emoções devem ser nomeadas de forma 

sugestiva e não declarativa (“Questiono-me se está a sentir-se zangado” ou “Algumas 

pessoas nestas circunstâncias ficariam zangadas, é o que se está a passar consigo?”, 

em vez de “Vejo que está zangado com esta situação”), uma vez que os doentes não 

apreciam que lhes seja dito o que estão a sentir.
11

 

Como consequência, os doentes reagem à reflexão explicando os seus 

sentimentos, entendendo-a como um “pedido para elaborar”.
12

 

Fica então em movimento um processo activo: os clínicos melhoram a 

compreensão das emoções dos doentes e estes, contemplando o seu próprio 

comportamento, começam a modificar os seus estados emocionais. O uso apropriado da 

reflexão é muitas vezes suficiente para ajudar os doentes a clarificar e manejar as 

emoções que expressam; reflectindo o que os doentes verbalizam, os clínicos podem 

ajudá-los a clarificar associações das quais não estavam conscientes. Esta tomada de 

consciência pode ser de extrema utilidade no controlo de “explosões emocionais”.
12

  

Na exploração, o clínico manifesta interesse por algo que o doente transmite, 

com o objectivo de perceber a origem da emoção. Os doentes geralmente oferecem 

pistas acerca das suas emoções e, se convidados a elaborar, fazem declarações mais 

explícitas e pormenorizadas acerca das suas emoções e preocupações.
11

 

Quando surgem emoções fortes durante a reflexão e a exploração, o clínico pode 

criar um ambiente de confiança e de partilha ao validar estas emoções (“Eu próprio 

ficaria muito zangado se não me tivessem informado e preparado completamente para 

o meu aspecto após a cirurgia”). Mesmo que o clínico não concorde com o doente, é 

importante demonstrar que compreende o que ele está a vivenciar (“Consigo 

compreender que possa sentir-se zangado, pois sente que não conseguiu aquilo que 

precisava”). Para poder legitimar, é importante que o clínico seja conhecedor da história 
                                                           
a
 Ver abordagem deste tema no capítulo 05: Entrevista Focada no Doente. 



do doente para a compreender satisfatoriamente e ter experiência suficiente sobre o 

assunto em questão; de outra forma, em circunstâncias apropriadas, pode e deve afirmar 

a sua falta de experiência pessoal comparável (por exemplo, perante alguém que perdeu 

todos os familiares num acidente de viação, a resposta poderia ser “Nunca passei por 

essa situação, mas consigo ver quanto sofrimento isso lhe causa…”).
8,13

 

As demonstrações de apoio podem ter um resultado extremamente empático ao 

evidenciarem os obstáculos com os quais o doente se tem deparado, servindo-se o 

clínico de frases como “Os últimos meses de vida da sua mulher foram muito 

difíceis…”ou “Está a lidar com muito neste momento…”.  

O respeito tem por objectivo reconhecer e reforçar o que os doentes fizeram 

bem, isto é, enfatizar o positivo.
10

 Muitos entrevistadores fazem uso da comunicação 

corporal para demonstrar respeito (através da expressão facial, do toque ou da mudança 

de postura). Contudo, uma resposta verbal que valorize os esforços do doente pode ser 

útil, como por exemplo, “Estou impressionado com a força com que tem conseguido 

lidar com a sua perda…”.
10,11

  

Principalmente em situações devastadoras, de desesperança ou de perda, é de 

extrema utilidade estabelecer uma aliança com os doentes ou familiares, mostrando o 

clínico disponibilidade para envidar esforços em conjunto com eles no tratamento da 

situação. Por exemplo, perante a esposa de um doente que faleceu subitamente de 

enfarte agudo de miocárdio e que refere “Não vejo como posso continuar a minha 

vida”, o clínico responde de forma empática, criando aliança com a familiar, ao dizer 

“Eu gostaria de poder oferecer-lhe uma fórmula simples para continuar, mas o que 

apenas posso fazer é trabalhar consigo para encontrarmos juntos uma forma de 

ultrapassar esta situação”. Em vez de enumerar uma lista de razões que incentivem a 

viúva a continuar, o clínico prefere empatizar com o sentimento de perda do familiar, 

reconhecer o desejo partilhado altamente improvável (“fórmula simples”) e 

comprometer-se explicitamente a enfrentar o futuro em conjunto. Desta forma, a 

familiar sente-se compreendida e mais apoiada para enfrentar o futuro.
14

 

 

Demonstrar Empatia 

A empatia é uma estratégia psicológica que permite aos profissionais de saúde 

lidar com doentes que expressam emoções fortes.
12

 Muitos estudos revelam que 

respostas empáticas a demonstrações de emoções contribuem para que os doentes se 

sintam ouvidos e compreendidos, atenuando as emoções negativas. Estas respostas 

geralmente são o resultado de esforços feitos pelo clínico para compreender como os 

doentes se sentem, devolvendo-lhes o clínico esta compreensão.
15

 Ora, o conceito de 

empatia pode ser globalmente definido como a capacidade para compreender a situação, 

perspectiva e sentimentos do doente e comunicar-lhe esta mesma compreensão.
15

  



Neste contexto, a empatia surge como o aspecto central de uma consulta 

terapêutica, permitindo ao doente sentir-se ouvido, validado e respeitado
15

 e 

contribuindo para uma melhoria dos resultados das intervenções psicoterapêuticas e 

farmacológicas.
1
 O uso efectivo da empatia aumenta a exactidão diagnóstica, a adesão 

terapêutica e a satisfação do doente e do clínico.
15

  

Uma relação empática parece ser mais determinante no resultado clínico de uma 

intervenção psicoterapêutica do que a terapia em si; mesmo na terapia cognitivo-

comportamental – uma forma de psicoterapia breve e revestida de um grande 

componente técnico – foi demonstrada a importância da empatia do terapeuta na 

recuperação da depressão.
1
 De igual forma, dados recentes atribuem um papel 

fundamental à empatia nos cuidados de enfermagem; um estudo revelou redução dos 

níveis de ansiedade, hostilidade e tristeza em doentes com neoplasia maligna ao cuidado 

de enfermeiros com elevada capacidade empática.
1 

E, ao contrário do que se possa 

pensar, as técnicas empáticas podem ser colocadas em prática sem aumentar 

substancialmente a duração das consultas.
16 

 

Adoptar uma Postura Profissional e Reflectir sobre as Respostas Pessoais 

Perante uma situação de conflito e/ou na presença de sentimentos negativos em 

relação ao doente, pode ser bastante difícil, para qualquer clínico, manifestar empatia. 

Os profissionais de saúde, tal como qualquer ser humano, assumem rapidamente uma 

atitude defensiva, envolvendo-se em argumentos contraproducentes e conduzindo à 

escalada do conflito.
17

 

Apesar de parecer útil que, perante emoções negativas, o clínico se empenhe na 

compreensão da perspectiva do outro, a investigação psicológica revela que, nestas 

circunstâncias, é extremamente exigente assumir cognitivamente esse ponto de vista e 

experienciar os sentimentos certos. Efectivamente, vários estudos revelam que os 

clínicos sentem dificuldades emocionais e cognitivas quando tentam ser empáticos 

durante um conflito.
17

 

Algumas perícias visam cultivar um sentimento de curiosidade acerca de outras 

perspectivas, o qual, combinado com o envolvimento emocional necessário, parece 

correlacionar-se com uma maior eficácia empática em situações difíceis.
17

 

Uma dessas ferramentas diz respeito à capacidade de o clínico reconhecer com 

exactidão as suas próprias emoções.
17

 Vários sinais o podem auxiliar na avaliação do 

impacto sobre o seu pensamento e comunicação, nomeadamente aumento da frequência 

cardíaca, sensação de calor, transpiração, respiração rápida e superficial, aumento da 

tensão muscular, fala apressada ou em tom mais elevado e uso de repetições no 

discurso.
18

 Os dados sugerem que alguns momentos de auto-conhecimento podem 

contribuir para a redução de erros, melhorar a tomada de decisões e resolver 

conflitos.
17,19

 



Aprendendo a reconhecer e a responder adequadamente a emoções fortes, os 

clínicos tornam-se peritos no manejo de sentimentos que poderão ameaçar a relação 

clínica. Quando desenvolvem a perícia de transformar as suas reacções emocionais em 

respostas empáticas, adquirem a capacidade de veicular a sua própria pessoa no 

processo de tratamento dos doentes.
17

 O desafio com o qual o clínico se depara, perante 

um paciente que expressa uma emoção forte, constitui uma oportunidade de evolução, 

tanto a nível profissional como humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXEMPLO CLÍNICO 

 

Margarida Couto, 48 anos, casada, dois filhos, professora de matemática. Vem a uma consulta 

de seguimento pós-mastectomia. 

 

Clínico: Bom dia, Drª Margarida! ... Faça o favor de se sentar! 

(cumprimento de mão) 

  

Início com os 

cumprimentos 

habituais  

Doente: Bom dia, Sr. Dr.!   

Clínico: Como tem passado?   

Doente: Bem…  

Clínico: Se bem me recordo, e de acordo com os meus registos, 

esteve aqui há três meses… Na última consulta tínhamos agendado 

uma próxima consulta de vigilância passados seis meses…? (doente 

antecipou a consulta de seguimento) 

 

Doente: Pois… eu realmente tenho-me sentido bem…   

Clínico: Hum-hum. Encorajamento não-

verbal 

Doente: Faz dois anos para a semana que tirei a mama e fiquei a 

pensar… quem sabe, às vezes… podia aparecer alguma coisa antes da 

próxima consulta… mas sinto-me bem!  

 Atenção ao verbal e 

ao não-verbal 

Clínico: Parece estar bem! (pausa) Como se sente… acerca do cancro 

e da possibilidade de uma recidiva? 

  

Doente: Bem, por vezes ocupo a minha cabeça com isso… não estou 

tão optimista como estava há dois anos… na altura estava muito 

confiante de que tudo ia correr bem, mas agora não sei… vê-se tanta 

coisa a acontecer… 

  

Clínico: Tanta coisa a acontecer…?  Reflexão 

 

Doente: Apesar de tudo fui uma sortuda… a semana passada morreu 

  

 



uma amiga com o mesmo problema, andava a fazer quimioterapia, 

mas já não foi a tempo… (os olhos brilham com lágrimas) 

Atenção ao verbal e 

ao não-verbal 

Clínico: E ficou preocupada…  Reflexão 

Doente: Pois… sabe… acho que é a primeira vez que revelo estes 

medos… esta amiga adiou os exames de rastreio e iniciou tarde a 

quimioterapia, acho que é por isso que choro… e que resolvi vir cá 

mais cedo… 

  

Clínico: Bem, parece assustador… consigo compreender porque veio 

mais cedo… 

 Apoio 

Validação 

Doente: O facto de ela ter morrido com o mesmo problema mexeu 

comigo e deixou-me preocupada… 

  

Clínico: É muito difícil ver uma amiga morrer…  Apoio 

Doente: Muito difícil… e preocupante…   

Clínico: Em relação a este assunto, quais são as suas maiores 

preocupações? 

 Exploração 

Doente: Acho que é o medo de… sabe… ter que fazer quimioterapia 

e sofrer com isso… tenho medo da dor que posso sentir, de não poder 

ajudar os meus filhos e de eles sofrerem com o meu sofrimento… 

  

Clínico: Consigo compreender que possa sentir esse medo… deve ser 

difícil, principalmente depois de morrer uma amiga…  

 Validação 

(pausa)   

Doente: E se aparecer outro cancro e eu precisar de fazer 

quimioterapia, posso recusar fazer? 

  

Clínico: Até hoje tem lidado muito bem com esta doença… admiro o 

seu optimismo e a sua preocupação. O facto de a sua doença ter sido 

diagnosticada e tratada precocemente é um bom sinal de prognóstico. 

Além disso, os exames de acompanhamento que tem feito estão 

normais, o que nos dá alguma tranquilidade. No futuro, caso venha a 

ser necessária alguma intervenção, trabalharemos em conjunto para 

encontrar a solução ideal para si! 

 Respeito 

 

Tranquilização 

 

Aliança 

Doente: Obrigada, senhor doutor… Desculpe ter vindo cá com todas   



estas preocupações… 

Clínico: Muitas doentes nas mesmas circunstâncias apresentam esses 

receios e dúvidas… Estarei sempre disponível para o que for 

necessário… 

 Validação 

(normalização) 

Apoio 

(disponibilidade) 

Doente: Sendo assim, acho que volto daqui a três meses para a 

consulta de seguimento… tal como estava agendado. 

  

Clínico: Parece-me bem! Até lá, se precisar de alguma coisa, pode 

encontrar-me aqui ou telefonar… Há mais alguma coisa em que possa 

ajudar? 

 Apoio 

(disponibilidade) 

 

Doente: Não, Sr. Dr., é tudo! Muito obrigada por ouvir este desabafo, 

já me sinto mais tranquila. 

  

Clínico: Bom dia e até à próxima consulta! (cumprimento de mão)  Despedida com 

cumprimento 

habitual 

Doente: Bom dia!   
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