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RESUM 
L’habilitat del professional mèdic al moment de comunicar una mala notícia pot ser cabdal en l’impacte 
emocional que aquesta tingui sobre el pacient. Per aquest motiu, és vital dotar als sanitaris d’eines i 
recursos per tal de guiar, estructurar i facilitar aquest procés comunicatiu que, tot i ser un moment 
desagradable i incòmode, és un aspecte necessari de la pràctica de la medicina. 

Al llarg dels anys s’han creat alguns protocols per guiar la comunicació de males notícies, tot i això, trobar- 
los no és una tasca fàcil, el que posa en evidència la poca rellevància que es dóna dins l’àmbit sanitari a 
les habilitats comunicatives. 

A través d’una metodologia basada en la revisió bibliogràfica, en aquest article, s’han analitzat els protocols 
publicats sobre la comunicació de males notícies en salut, tant en àmbit nacional com internacional i s’ha 
estudiat l’evolució des que el primer d’ells va ser redactat l’any 1992 fins a l’actualitat. 

Aquest article pretén fer reflexionar sobre la mínima evolució que es presenta entre protocols i la necessitat 
d’un estudi en profunditat i aplicació d’unes pautes preestablertes en un moment tan difícil de la 
comunicació, analitzant, a més a més, les pautes i necessitats que han sorgit en aquest sector amb la crisi 
sanitària a causa de la COVID-19. 
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ABSTRACT 

The ability of the medical professional to break bad news can be crucial to the emotional impact it has on 
the patient. For this reason, it is vital to provide health professionals with tools and resources to guide, 
structure and facilitate this communicative process which, despite being an unpleasant and uncomfortable 
time, is a necessary aspect of the practice of medicine. 

Over the years some protocols have been created to guide the communication of bad news, however, 
finding them is not an easy task, which highlights the little relevance given in the health field to 
communicative skills. 

Through a methodology based on the bibliographic review, this article has analyzed the published 
protocols on the communication of bad news in health, both nationally and internationally, and has studied 
the evolution since the first of them was drafted in 1992 to the present day. 

This article aims to reflect on the minimal evolution that occurs between protocols and the need for an in- 
depth study and application of pre-established guidelines at such a difficult time of communication, also 
analyzing the guidelines and needs which have arisen in this sector with the health crisis due to COVID-
19. 
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1. INTRODUCCIÓ 
Comunicar males notícies és una situació freqüent per als sanitaris tot i que sovint ha sigut considerada 
una matèria menor comparada amb els aspectes tècnics de l’àmbit mèdic. L’acte de comunicar una mala 
notícia és una de les tasques més difícils a les que s’enfronta qualsevol professional de la medicina, i per 
a la qual, normalment, no ha rebut una formació adequada, ja que són pocs els plans curriculars, tant de 
pregrau com de postgrau, que inclouen matèries referents a l’àmbit comunicatiu. 

L’experiència de rebre una mala notícia suposa una gran commoció per pacients i familiars. Tot aquell qui 
ha rebut una mala notícia assegura que no oblidarà mai ni el lloc, ni el moment, ni la manera com aquesta 
li ha sigut comunicada. Tanmateix, aquesta difícil comesa, genera alhora gran ansietat per als professionals 
i acostuma a resultar un moment desagradable i estressant. 

La manera com s’hagi realitzat aquesta comunicació influirà en la recepció que el pacient faci de la notícia, 
en l’impacte emocional que aquesta suposarà i en la relació entre metge i pacient. Per aquest motiu es 
pot assegurar que, en gran part, l’èxit de la feina del professional dependrà de les eines i habilitats 
comunicatives. Això demostra la necessitat d’aplicar un enfocament humanístic i protocol·litzat a aquesta 
comunicació, per tal de guiar-la i convertir l’acte comunicatiu en una experiència el menys desagradable i 
difícil possible. 

Aquesta investigació pretén avaluar l’evolució de la comunicació de males notícies en medicina i posar 
damunt la taula el seu estat actual, analitzant, a més a més, la seva adaptació a les necessitats actuals en 
situació de COVID-19 on milers de persones han de rebre males notícies diàriament. 

 

2. TEMA D’INVESTIGACIÓ 
L’objectiu principal d’aquesta investigació és analitzar diversos protocols sobre la comunicació de males 
notícies, la seva evolució al llarg dels anys i la manera com han sigut adaptats per a la comunicació en 
estat d’alarma, en situació de COVID-19. 

L’estudi aquests protocols pretén demostrar la importància de la comunicació l’àmbit mèdic i com aquesta 
pot influir en la manera com es rep i s’assumeix una mala notícia en els diferents contexts i situacions de 
la medicina actual. El fet d’establir unes pautes o patrons que haurien de ser d’obligat compliment ajudarà 
als professionals a tenir una guia a partir de la qual orientar la seva comunicació. 

 

3. MARC TEÒRIC 

3.1 Què és una mala notícia en medicina? 
Buckman (1984) -metge i un dels principals autors sobre la comunicació de males notícies- defineix una 
mala notícia com aquella que altera dràsticament la perspectiva del pacient en relació amb el seu futur. 
Segons García (2006) la comunicació d’una mala notícia “té com a resultat un desequilibri emocional o de 
comportament que perdura un temps després que aquesta sigui rebuda” (p.453). Núñez, Marco, Burillo-
Putze i Ojeda (2006) afegeixen que qualsevol informació negativa sobre l’estat de salut constitueix una 
mala notícia, però que es poden diferenciar diferents nivells de gravetat o diferents tipus de reacció 
depenent de cada individu, les experiències viscudes, la seva personalitat, les creences religioses o punts 
de vista filosòfics, els seus suports socials i la seva força emocional. És a dir, la classificació d’aquesta 
informació rebuda com a mala notícia és un fet subjectiu i depèn d’una perspectiva única, personal i 
individual. García (2006) ho considera un fenomen individual modulat en la perspectiva sociocultural. 

 

3.2 Qui, on i quan hauria de donar les males notícies?  
Sobrino (2008) recomana que qui comuniqui la notícia: 

Sigui el professional que atén directament al pacient i el que té major informació sobre el procés i les 
alternatives terapèutiques. [...] Comunicar aquesta informació ofereix l’oportunitat d’ajudar en el procés 
d’assimilació tant al pacient com als seus cuidadors. Pot fer-ho sol o amb l’ajuda d’altres professionals del 
seu equip. Algunes vegades el pacient demana que s’informi la família i que sigui aquesta la que l’informi 
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a ell, i en aquest cas el professional acordarà amb ella el seguiment de la informació i s’oferirà pels canvis 
que es vagin donant durant el procés. (p.113) 

Pel que fa al lloc més adequat on comunicar la mala notícia, novament Sobrino (2008) assenyala que és 
important trobar un lloc tranquil on predominin la intimitat i la comoditat i on no hi pugui haver 
interrupcions. Sovint, si l’ambient i l’entorn no són els adequats, és preferible esperar i donar la notícia en 
un altre moment on les circumstàncies siguin favorables. Es recomana buscar el moment adequat, cal que 
aquell qui doni la notícia estigui preparat tècnicament i emocionalment, tant per donar la informació clara, 
concisa i d’una manera fàcil d’assimilar, com per donar suport emocional al pacient. 

Gómez (2016) ofereix una sèrie d’elements orientatius per tal de ser més o menys explícits a l’hora de 
donar la informació al malalt i per, si es recau, determinar la necessitat de dissenyar estratègies 
complementàries: 

§ Equilibri psicològic del malalt: Pot ser de gran utilitat investigar i conèixer les reaccions del malalt i 
els seus familiars en altres situacions difícils de la seva vida. És de total importància el rol de la 
família, ja que en certa manera el futur del pacient dependrà del clima familiar on es desenvolupin 
els fets. És fonamental distingir entre un malalt amb desequilibri psicològic, que obligarà a ser cautes 
amb la informació, i el fet d’utilitzar una possible reacció psicològica per justificar el no informar. 

§ Grau de gravetat de la malaltia i estadi evolutiu: Com més possibilitats hi hagi de cura, més fàcil 
resultarà pel professional mèdic comunicar la notícia. És diferent la situació psicològica d’un pacient 
quan apareixen els primers símptomes, que la situació d’algú qui està patint una recaiguda o de qui 
es pot trobar en una fase terminal, on haurà de prendre consciència que existeixen poques 
possibilitats de cura. 

§ Edat del pacient: Cassileth, Zupkis, Sutton-Smith i March (1980) en un estudi realitzat a la Universitat 
de Pennsilvània a 256 malalts de càncer demostren que els més joves són qui més demanen ser 
informats sobre la veritat mentre que la freqüència de demanda d’aquesta informació per pacients 
de major edat és molt menys elevada. 

§ Impacte emocional sobre la part amb dany: Algunes parts del cos humà tenen un important significat 
simbòlic, com per exemple els òrgans genitals. És necessari tenir en compte aquest fet, tant a l’hora 
d’informar com a l’hora de triar una teràpia adequada. Són casos com el diagnòstic de càncer de 
mama o de càncer a genitals, tant masculins com femenins, on sentiments de culpa, inferioritat o 
vergonya es desenvolupa en els pacients i la reacció clínica comuna és la depressió associada a la 
pèrdua d’identitat sexual. Per aquest mateix motiu és de gran importància el suport emocional. 

§ Tipus de tractament: Si el procediment que es durà a terme consisteix en una cirurgia mutilant, serà 
d’obligació ser més explícit en la informació. I el mateix passa amb els efectes secundaris que pot 
comportar un procés de quimioteràpia o radioteràpia, s’hauran d’explicar prèviament els motius que 
forcen a aplicar aquests tractaments, sovint desagradables. 

§ Rol social: És imperiós considerar el rol social del malalt i el seu projecte vital fins al moment, 
qüestionant quin efecte pot tenir el dubte respecte al seu futur. 

 

3.3 Dificultats a l’hora de comunicar les males notícies 
Gómez (2016) assegura que comunicar una mala notícia és una tasca difícil per als professionals mèdics, 
per a la qual sovint no han rebut una formació adequada. Alves de Lima (2003) enumera els principals 
factors que afecten en la comunicació de la mala notícia: 

§ Factors socials: Actualment les cultures occidentals tenen com a premisses bàsiques la joventut, la 
salut i la riquesa, el fet de veure un d’aquests principis en perill altera el “valor social” de la persona. 

§ Factors del pacient: És realment difícil estimar l’impacte d’una malaltia sobre un pacient des del 
coneixement propi de la malaltia, molts pacients assumeixen amb total naturalitat alguns diagnòstics 
que per al metge es podrien considerar terribles. García (2006) afegeix que “un aspecte important 
a tenir en compte a l’hora d’informar és l’edat del pacient. Els ancians amb una menor capacitat 
d’assimilar informació complexa amb molta freqüència tendeixen a mal interpretar els missatges” 
(p.454). A més, l’autor afegeix que existeixen pacients amb determinats perfils psicològics que 
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poden resultar una trava no només a l’hora de comunicar la mala notícia sinó també en la relació 
metge-pacient: perfils com l’agressiu, el no cooperador, el drogoaddicte... El metge, doncs, haurà 
d’explorar que sap el pacient, que està disposat a saber i quin és el seu estat d’ànim. 

§ Factors del metge: Existeixen diversos factors propis del professional mèdic que interfereixen en la 
comunicació de la mala notícia: 

o Por a causar dolor: “Un document tan antic com el Jurament Hipocràtic ja reflecteix l’obligació 
ètica de no produir i evitar tot dolor al pacient, això està tan interioritzat que la idea de poder 
infligir qualsevol dany físic o moral resulta rebutjable” (Villa, 2007, p. 5). 

o Dolor empàtic: Quan el metge sent incomoditat en fer front a la comunicació del problema és a 
causa de l’estrès del pacient, s’està experimentant la contrapart empàtica de l’experiència del 
pacient. 

o Por a ser culpat: Quan es rep una mala notícia és freqüent personalitzar-ho cap a algú altre 
(usualment el missatger) i descarregar la ira i l’enuig amb aquesta persona. 

o Por a la falla terapèutica: Durant els darrers anys, els avenços en les tècniques de diagnòstic i 
tractament han creat la il·lusió que existeix una solució per a tot, i sovint no és així, per aquest 
motiu la falla terapèutica es viu com un fracàs.  

o Temor legal: Les demandes cada cop són més freqüents. La “judicialització del problema” 
genera entre la societat la sensació que tot ésser humà ha de ser curat i que qualsevol problema 
és degut a un error (mèdic o del sistema) que ha de tenir càstig civil i penal. 

o Por a allò que desconeix: Gairebé cap professional de la salut ha sigut format sobre com 
comunicar les males notícies. 

o Por a dir “no ho sé”: El metge creu que perd prestigi en pronunciar aquestes paraules, quan 
generalment l’efecte és el contrari, es demostra honestedat, fet que fa que s’augmenti la 
credibilitat. 

o Por d’expressar emocions: Sovint, els professionals de la salut tenen dificultats a l’hora 
d’expressar els seus sentiments, són entrenats per mantenir sempre la calma i qualsevol reacció 
podria ser considerada un acte no professional que podria debilitar la seva imatge enfront del 
pacient. 

o Por a la mort d’un mateix: Tot i que resulta difícil estimar el grau de temor que té un individu cap 
a la seva pròpia mort, es pot afirmar que la majoria de professionals tenen algun grau de temor 
enfront de la malaltia o a la mort, i aquest fet es pot agreujar quan pacient i professional 
presenten característiques similars. 

 

3.4 Motius per donar les males notícies 
Rodríguez (2010) assegura que fins fa ben poc donar el diagnòstic als pacients no era una pràctica 
habitual. Oken (1961) en un estudi realitzat als Estats Units sobre la comunicació de la veritat a pacients 
malalts de càncer, demostra que, en aquell moment, un 88% dels metges ocultaven el diagnòstic als seus 
pacients. Rodríguez (2010) afegeix que vint anys després de l’estudi d’Oken, a Espanya, encara no era 
habitual dir sempre la veritat als malalts. Afirma que sovint s’utilitzaven eufemismes per descriure certes 
malalties, que fins i tot es feien informes dobles per ocultar el diagnòstic real al pacient i que es transmetia 
la informació justa perquè aquest se sotmetés a tractament.  

Ayarra i Lizarraga (2001) informen que en la dècada dels 80-90 a Espanya es varen realitzar diversos 
estudis consultant a les persones si desitjarien que els seus familiars fossin informats en cas de tenir 
càncer. Com a resultats, un 40% dels enquestats va respondre que no. La mateixa pregunta es va fer a 
familiars de pacients que ja patien càncer i el resultat del no es va elevar a un 73%. “Quan la malaltia en 
el familiar és una realitat i no una hipòtesi és quan no desitgem que els nostres éssers estimats siguin 
informats” (Ayarra i Lizarraga, 2001, p. 57).  

Herrera, Rios, Manríquez i Rojas (2014) mencionen que la pressió per part dels familiars per mantenir la 
malaltia en secret pot ser immensa, però si no es dóna l’oportunitat al pacient de saber el seu diagnòstic, 



 

 5   

es pot contribuir a la soledat i a la mort aïllada. Per aquest motiu sostenen que “èticament la informació 
clínica ha de ser discutida amb el pacient primer, i únicament pot ser discutida amb la família si el pacient 
dóna la seva autorització per fer-ho” (Herrera et al., 2014, p.1309). 

Segons Bascuñán (2013) el fet d’ocultar la veritat és una postura que se sosté sota el principi de no 
maleficència, no obstant a això assegura que: 

L’evidència empírica ha demostrat que els beneficis per a un pacient adequadament informat són majors 
que els riscs temuts. Diversos estudis [...] mostren els beneficis psicològics que posseeix la comunicació 
de la veritat per al procés emocional d’acceptació de la malaltia i la mort. (p. 687) 

“Quan els metges oculten les males notícies, a més de disminuir l’autonomia dels pacients, corren el risc 
de perdre la seva confiança [...]. Avui en dia, només en molt estranyes ocasions seria èticament admissible 
ocultar unes males notícies” (Rodríguez, 2010, p. 3). 

 

3.5 Com comuniquen els metges les males notícies?  
Gómez (1998) menciona que: 

Resulta inútil intentar trobar en els llibres de text de Medicina o Cirurgia escrits a Espanya i incorporats als 
nostres centres d'ensenyament qualsevol classe d'orientació, bé teòrica o doctrinal, o bé basada en 
l’experiència pròpia dels autors, que pugui servir com a norma de conducta o com a guia de referència 
(citat per Riquelme, Martín i Ortigosa, 2011, p.1). 

Sobrino (2008) assegura que diversos estudis realitzats basats en l’anàlisi d’entrevistes demostren que els 
professionals mèdics, en la seva majoria, quan informen d’una mala notícia segueixen un patró més centrat 
en el professional que en el pacient i que acostumen a fer preguntes tancades on el pacient no té marge 
d’intervenció ni opció a generar preguntes, i quan ho fa, no se li facilita l’expressió dels seus pensaments 
i preocupacions entorn del problema. 

Els professionals no acostumen a explorar l’estat psicològic dels pacients i el tipus d’apropament que es 
dóna impedeix al pacient compartir experiències sobre el seu benestar o control d’alguns símptomes com 
el dolor. 

L’autora assegura que això és a causa de la influència dels models conceptuals sobre els quals el metge 
organitza els seus coneixements. Aquests models representen marcs teòrics que han servit de base durant 
anys en referència als esforços per explicar la naturalesa del patiment del pacient i les raons per les quals 
acudeixen a consulta. 

El model desitjable d’interacció entre metge i pacient ha sigut motiu de controvèrsia i debat els darrers 
anys sense arribar mai a un consens. El principal debat recau en els valors respecte a l’autonomia del 
pacient. 

Antigament es podia parlar d’un model paternalista o centrat en el professional mèdic. Aquest model però 
“està sent substituït per altres models que prioritzen més l’autonomia del pacient i el seu dret a la 
informació” (Rodríguez, 2010, p. 3). 

Sobrino (2008) assegura que: 

En els darrers vint anys s’han succeït diferents propostes d’actuació en la interacció o entrevista entre el 
metge i el pacient. El que aporten aquests enfocaments és la consideració i incorporació activa del pacient 
a la trobada clínica [...]. Amb l’estil centrat en el pacient el clínic es focalitzaria més en els interessos dels 
pacients i tractaria de combinar-los amb els seus. (p.115) 

Així doncs, tal com s’ha expressat anteriorment, l’autora assegura que el model ideal, tractaria amb estils 
de comunicació amb preguntes obertes cap als pacients, on predominés l’escolta activa i s’atengués no 
només al fet biològic (malaltia, símptomes i recursos diagnòstics o terapèutics) sinó també al significat del 
procés per al pacient i com afectarà la seva vida, procurant adaptar la informació que cada pacient 
necessita a cada moment. Cal afavorir la relació de confiança i la sensació d’acompanyament, ajuda i 
suport emocional, és d’especial importància en situacions que canviaran de manera considerable el 
projecte vital del pacient. 
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“En l’actualitat es creu que la informació clara i honesta sobre el diagnòstic, el pronòstic i les opcions de 
tractament, donen l’oportunitat al pacient de prendre les decisions [...] més acord amb els seus valors i 
objectius personals” (Rodríguez, 2010, p.3). 

 

3.6 Protocols per a la comunicació de males notícies 

3.6.1 Protocol de Buckman 
Baile, Buckman, Lenzi, Glober, Beale i Kudelka (2000) demostren amb diversos estudis què donar males 
notícies hauria de ser una habilitat de comunicació important entre els professionals de la salut. Asseguren 
que la tasca de donar mals diagnòstics podria millorar-se entenent el procés de comunicació i enfocant-
lo com un procediment gradual, aplicant principis ben establerts de comunicació i assessorament. Al seu 
estudi sintetitzen les pautes ja introduïdes per Buckman l’any 1992 en el seu llibre Breaking Bad News: A 
Guide for Health Care Professionals1 on va crear una estratègia o protocol a través de la recopilació de 
totes les informacions prèvies sobre tècniques de comunicació clau que faciliten la comunicació i rebuda 
d’informació. Aquest protocol introduït per Buckman segueix sent el més present avui en dia, i la majoria 
d’articles publicats sobre la comunicació de males notícies és l’únic que contemplen. 

Els protocols, segons Bascuñán (2013), tenen l’objectiu d’estructurar el procés comunicatiu de manera 
eficaç i pretenen aconseguir els objectius optimitzant al màxim els recursos disponibles. En ells es 
descriuen un conjunt de recomanacions en termes de conducta verbal i no verbal descrivint els passos a 
seguir en la comunicació de males notícies. 

Segons García (2006) el protocol de Buckman: 

És un procediment pràctic, àgil i dinàmic, pensat per a ser utilitzat diàriament i que està plantejat per assolir 
un quàdruple objectiu: (1) Reunir tota la informació disponible del malalt i de la seva malaltia. Això permetrà 
al metge determinar el que sap el pacient i les seves expectatives respecte al diagnòstic advers. (2) 
Proporcionar informació intel·ligible en consonància amb les necessitats i desitjos del pacient. (3) Aportar 
habilitats de comunicació que permetin reduir l’impacte emocional que la mala notícia té sobre el receptor. 
(4) Consensuar un pla de tractament que permeti un alt grau de cooperació del pacient. (p. 454-455) 

Baile et al. (2000) descriuen les sis fases d’aquest protocol que s’han de tenir en compte. Aquestes fases 
en anglès es resumeixen en l’acrònim SPIKES. Segons Payán (2012) aquest acrònim es tradueix com 
EPICEE: Entorn, percepció, invitació, comunicació, empatia i, per últim, estratègia. 

Primera fase: Entorn 
En aquesta fase, els autors fan referència a la preparació de l’entorn i del professional, a la 
disposició, temps i claredat per part del metge respecte a la informació que serà abordada. Caldrà 
establir un espai físic privat i adequat on el professional mèdic pugui estar tranquil amb el pacient 
i on després aquest pugui processar la informació. Bascuñán (2013) enumera una sèrie de 
recomanacions de conducta referents a aquesta fase com saludar al pacient pel seu propi nom, 
establir contacte físic si es considera pertinent (donar la mà en saludar, per exemple), seure a prop 
del pacient, amb els ulls a la mateixa alçada i optar per una postura corporal relaxada i segura. 
Baile et al. (2000) asseguren que la majoria de pacients prefereixen tenir a prop en moments difícils 
a familiars, per aquest motiu, cal preguntar al pacient si desitja estar acompanyat. García (2006) 
afegeix un seguit de recomanacions com “repassar els detalls de la història clínica i confirmar el 
diagnòstic revisant totes les proves” (p. 455) abans de l’entrevista amb el pacient.  

Segona fase: Percepció 
Segons Bascuñán (2013) aquesta etapa consisteix a explorar la percepció i informació amb la qual 
compta el pacient sobre la seva condició. Caldrà esbrinar què sap el pacient, com ha entès el que 
succeeix, quan realista és la seva percepció i quines són les seves expectatives i/o temors. Es 
recomana l’ús de preguntes obertes que permetin al pacient expressar-se. Sobrino (2008) afegeix 
que el professional mèdic haurà de recordar els termes utilitzats pel pacient a l’hora de descriure 

 
1 La situació de confinament ha impedit aconseguir el llibre original, per aquest motiu el protocol s’analitza a partir d’articles 
on és citat. 
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les aprensions, per tal d’utilitzar-los posteriorment a l’hora d’oferir informació. García (2006) 
menciona que cal aprofitar aquesta etapa per estimar el nivell cultural del pacient a través del 
vocabulari utilitzat, recomana també intentar interpretar la càrrega emocional de les paraules per 
tal de desxifrar allò del que el malalt no vol parlar. Convé fixar-se en la comunicació no verbal 
(postures, expressió facial, to de veu...), és necessari identificar les contradiccions entre llenguatge 
verbal i no verbal, ja que ajuda a saber les dificultats que es poden estar tenint en la comprensió 
del missatge. 

Tercera fase: Invitació 
Segons Baile et al. (2000) aquesta fase pretén determinar el desig i la capacitat de rebre informació 
per part del pacient. Bascuñán (2013) afegeix que “aquesta fase és una invitació a rebre informació 
que hauria de fer-se amb tacte i deixant clar que existeixen diverses preferències, totes vàlides, i 
que hi haurà altres oportunitats per seguir conversant i aclarir dubtes” (p. 688). García (2006) 
esmenta que “l’objectiu és fer concordar, en la mesura del possible, allò que se li vol dir al pacient 
amb allò que aquest vol saber sobre la seva malaltia” (p. 455). L’autor afegeix que les persones 
poden afrontar les notícies de maneres molt diferents, tot i que la majoria vol conèixer tots els 
detalls, hi ha pacients que no mostren interès i eviten parlar, cal remarcar que és un dret del pacient 
negar-se a rebre informació. 

Quarta fase: Comunicació 
En aquesta etapa és quan el professional mèdic exercirà el seu rol d’educador. Basuñán (2013) 
assegura que en aquest punt es fan una sèrie recomanacions importants. La primera està 
relacionada amb l’ús del llenguatge, els autors recomanen l’ús d’un vocabulari comprensiu i senzill, 
evitant paraules tècniques. En segon lloc, es recomana transmetre la informació de manera 
progressiva, evitant discursos excessivament llargs, cal anar fent pauses per tal de donar temps al 
pacient per assimilar la informació. Seguidament, se suggereix anar oferint la nova informació 
reforçant els aspectes que el pacient ja coneix i les circumstàncies favorables. En darrer lloc, es 
recomana clarificar la informació, és a dir, assegurar-se que tant professional com pacient donen 
un mateix significat als fets. 

Cinquena fase: Empatia 
Segons Baile et al. (2000) “respondre a les emocions del pacient és un dels reptes més difícils de 
comunicar males notícies” (p. 306). “Només si estem moralment disposats a recolzar al pacient en 
les seves emocions posteriors estarem moralment autoritzats a comunicar-li una mala notícia” 
(Sobrino, 2008, p. 118).  

Alves de Lima (2003) afegeix que l’èxit de la feina del metge “depèn en última instància de la 
manera com el pacient reacciona i com el professional respon a aquestes reaccions” (p. 219). 
L’exploració i l’acollida dels sentiments són aspectes determinants en la consecució de la tasca de 
transmetre una mala notícia i probablement la tasca més difícil a la que el professional haurà de fer 
front.  

Bascuñán (2013) afegeix que “el rang de reaccions emocionals a les quals es pot enfrontar el 
pacient és ampli i variable en el temps” (p. 689). Tot i això, freqüentment la primera reacció és 
l’estat de xoc i incredulitat. Sovint es reconeix una negació inicial i el bloqueig postinformacional 
impedeix que la persona retingui allò del que se l’està informant, per aquest motiu és imprescindible 
no pressionar al pacient i repetir la informació tantes vegades com siguin necessàries. En aquesta 
situació el metge haurà d’oferir suport i solidaritat al pacient amb una resposta empàtica. Cada 
persona s’expressa com sap i com pot, per tant, és primordial com a professional mèdic mostrar 
paciència, respecte i, per sobre de tot, empatia. El pacient necessita sentir i saber que el seu 
patiment es comprèn i que és completament normal. Si s’observa que el pacient té por es poden 
fer preguntes “Què és el que vostè tem?”, la resposta permetrà parlar amb ell d’allò que realment 
el preocupa o acompanyar-lo en el silenci, ja que és important remarcar que el professional no té 
totes les solucions al problema i al patiment del pacient, però sí que pot acompanyar-lo de manera 
sensible i emocional. 
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Sisena fase: Estratègia 
Per Bascuñán (2013) l’última fase d’aquest protocol consisteix en “la definició d’una estratègia 
conjunta on es planifiquin els passos a seguir. [...] Per transmetre al pacient que no es quedarà sol 
i que té un grau de control sobre allò que passarà en un futur” (p. 690). Alves de Lima (2003) 
menciona que el metge ha d’oferir una perspectiva positiva i una guia, on mostri al pacient que 
està al seu costat, tenint en compte aspectes com l’acceptació d’opinions i punts de vista del 
pacient, la sensibilitat, la reducció de la incertesa, etc. Per últim, recomana fer un resum final de 
tots els punts tractats durant la sessió a fi i efecte de clarificar dubtes i recordar passos a seguir. 

 

3.6.2 Protocol de Bennett i Alison 
Bennett i Alison (1996) van suggerir un protocol de set passos basat en la seva pròpia experiència 
professional i en la recopilació de recomanacions prèvies d’altres autors. Aquest protocol va ser dissenyat 
per la comunicació amb malalts de càncer, però els autors asseguren que els passos poden ser adaptats 
a una gran varietat de situacions clíniques on sigui necessari comunicar males notícies.  

Preparació de l’entrevista  
És important remarcar que aquesta fase és prèvia a la realització d’una prova o test determinat que 
indicarà si el pacient pateix alguna malaltia. Els autors mantenen que una preparació adequada és 
un factor clau, ja que permetrà evitar possibles danys psicològics posteriors. Recomanen que la 
preparació del pacient s’iniciï a les primeres consultes, anticipant situacions que podrien portar a 
resultats no esperats. Cal ser realista i honest. Aquest serà també un moment útil per esbrinar 
quanta informació està disposat a saber el pacient i si voldrà estar acompanyat d’algun familiar la 
propera consulta, un cop se sàpiguen els resultats. 

Inici de l’entrevista 
Bennett i Alison (1996) recomanen que abans de l’entrevista, el professional llegeixi els resultats 
de la prova efectuada i s’asseguri que la informació és correcta. La privacitat en el moment de la 
comunicació és un factor clau, pel que es recomana l’ús d’una habitació aïllada. Si el pacient desitja 
anar acompanyat de la família, així serà. Cal, a més, que el pacient se senti còmode, per aquest 
motiu, una infermera involucrada amb el pacient pot acompanyar-lo, proporcionant així una 
sensació de suport continu per al pacient i la família. Si el professional mèdic no ha tingut contacte 
amb el pacient anteriorment, haurà de presentar-se. Els autors recomanen també que el metge 
segui prop del pacient, aproximadament al mateix nivell i que es mantingui un contacte visual 
continu. Finalment, es recomana gravar la sessió. 

Aclarir la història i estratègia d’afrontament del pacient 
Els autors mantenen que aquesta etapa és clau per saber la interpretació que té el pacient sobre 
la seva malaltia i allò que li està succeint. Caldrà preguntar pels símptomes, pels resultats de les 
proves que se li han efectuat fins al moment i pels tractaments que ha rebut. La formulació de 
preguntes obertes i directes facilita aquest procés. Aquesta etapa és la indicada per esbrinar la 
diferència que hi ha entre la percepció del pacient i la realitat.  

Un cop aclarida la història o concepció del pacient, el metge haurà d’esbrinar la seva estratègia 
d’afrontament respecte a la mala notícia, és a dir, si desitja tenir més informació sobre la malaltia, 
proves posteriors o resultats. Pot donar-se la situació que el pacient prefereixi no rebre més 
informació, en aquest cas “el metge haurà de respectar-ho. Els pacients no han de ser forçats a 
rebre informació. L’estratègia d’afrontament del pacient podrà ser replantejada posteriorment, ja 
que aquesta pot canviar al llarg de la malaltia o, fins i tot, durant l’entrevista” (Bennett i Alison, 1996, 
p. 26). 

Comunicació o entrega de la notícia 
Si el pacient desitja rebre més informació, el metge procedirà a donar-la. Benett i Alison (1996) 
recomanen una explicació lenta amb ús de la comunicació no verbal i amb una veu amable però 
solemne i afegeixen que: 
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Utilitzar advertències com “Em temo que hi ha un problema greu” seguit d’una pausa permet al 
pacient preparar-se per la mala notícia. El pacient sovint demanarà aclariments quan estigui preparat 
per escoltar més. [...] Un cop la notícia hagi sigut donada, el doctor haurà de comprovar que el 
pacient l’hagi entès, i si és necessari, es repetirà qualsevol informació que no hagi quedat clara. Es 
poden utilitzar diagrames, imatges o analogies. [...] El metge ha d’intentar adaptar-se al ritme del 
pacient i acceptar que cada pacient té una capacitat limitada d’absorció de detalls en un mateix 
moment. (p. 26) 

Gestió de les respostes 
Plor: Alguns pacients trenquen a plorar quan reben la notícia. En aquests casos Benett i Alison 
(1996) assenyalen que: 

El doctor haurà d’evitar mirar de manera avergonyida i haurà de fer saber al pacient que la seva 
reacció és comprensible [...]. Tenir mocadors de paper disponibles i evitar parlar mentre el pacient 
recupera la compostura demostra empatia. Alguns metges se senten còmodes tocant al pacient, 
però no ho troben apropiat. És una qüestió d’estil personal. (p.27) 

Ràbia: Els autors mantenen que “el metge pot ajudar a descarregar-la escoltant i deixant que el 
pacient canalitzi dels seus sentiments” (p. 27). Caldrà mantenir la calma i ser objectiu. 

Silenci: Si la reacció del pacient és un silenci, els autors sostenen que caldrà recordar que el procés 
d’assimilació de la informació pot ser lent. El metge haurà d’esperar algun senyal que indiqui que 
el pacient està a punt per tornar a participar en la conversa. El metge pot empatitzar amb el pacient 
amb expressions com “Entenc que ha de ser molt dur rebre aquesta notícia”. 

Identificar altres preocupacions 
Un cop ha sigut comunicada la mala notícia i expressats els sentiments dels pacients caldrà 
identificar si hi ha algun tipus de preocupació per part del pacient que no ha sigut resolta. 

Discutir el pronòstic 
Benett i Alison (1996) en aquest punt mencionen que és vital establir amb claredat la diferència 
entre un tractament i una cura. Si la cura no és possible, s’haurà de transmetre amb sensibilitat. 
Molts pacients pregunten sobre el temps de vida o sobre si moriran, en aquests casos, si no s’està 
segur de la resposta, caldrà evitar fer una predicció concreta. En tot moment s’haurà de ser honest.  

Final de l’entrevista 
Per tancar l’entrevista, els autors sostenen que, el professional haurà d’advertir que queda poc 
temps o que han de marxar, després haurà de preguntar al pacient si té qualsevol altre dubte, 
preocupació o pregunta. Es recomana establir una propera consulta i registrar a l’historial clínic del 
pacient tot allò que ha succeït durant l’entrevista. Afegeixen que és important donar detalls sobre 
com el pacient podrà contactar amb el metge. 

 

3.6.3 Protocol de Rabow i McPhee  
Rabow i McPhee (1999) van desenvolupar un model pràctic i comprensiu a partir de la síntesi d’informació 
recopilada de múltiples fonts. Anomenaren el protocol amb un simple mnemònic: ABCDE. Els autors 
sostenen que encara que situacions específiques puguin impedir dur a terme algun dels suggeriments 
proposats, les recomanacions estan destinades a servir com a guia general per als professionals a l’hora 
de comunicar males notícies. 

Advance preparation 
En aquest punt se situa tot el que fa referència a la preparació prèvia. Segons els autors, en aquesta 
etapa s’haurà de preguntar al pacient que és el que sap i esbrinar quina és la seva estratègia 
d’afrontament del problema, caldrà trobar un moment adequat i un lloc tranquil per tal d’evitar 
qualsevol mena d’interrupcions. Es recomana, si és possible, que algun familiar del pacient 
l’acompanyi. El professional mèdic haurà de preparar-se emocionalment i decidir prèviament 
quines paraules i frases utilitzarà, practicant el moment de la comunicació. 
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Vandekieft (2001) aporta suggeriments a aquest protocol. En referència a aquesta fase, recomana 
al metge familiaritzar-se prèviament amb l’historial clínic del pacient i tenir-lo a mà en tot moment. 
Afegeix també que “s’haurà d’estar preparat per oferir, almenys, informació bàsica sobre el 
pronòstic i les opcions de tractament” (Vandekieft, 2001, p. 1977). 

Build a therapeutic enviroment/relationship 
Per aquesta segona fase Rabow i McPhee (1999) assenyalen que caldrà proporcionar seients 
adequats tant per al malalt com per a la família, es recomana també que el professional mèdic 
segui prou a prop del pacient per a tocar-lo si en algun moment ho considera pertinent.  

Vandekieft (2001) afegeix que “el metge haurà de presentar-se a tots els presents i preguntar pels 
noms i relació amb els familiars” (p. 1977). Esmenta també que aquest és el moment clau per 
esbrinar que i quant vol saber el pacient. 

Communicate well 
Rabow i McPhee (1999) recomanen que el metge sigui directe i que eviti l’ús d’eufemismes, 
acrònims o paraules tècniques. S’hauran de permetre moments de silenci i tocar al pacient si es 
considera oportú. Per comprovar si la informació ha sigut correctament captada es pot preguntar 
al pacient que és allò que ha entès sobre la notícia. Es recomana l’ús de repeticions, diagrames o 
explicacions escrites que puguin ajudar a la comprensió del missatge.  

Deal with patient and family reactions 
En aquesta etapa caldrà avaluar i respondre a les reaccions emocionals del pacient. El professional 
haurà de tenir present l’ampli rang d’estratègies d’afrontament cognitiu que pot presentar el pacient 
(negació, culpa, ira, incredulitat o acceptació, entre d’altres). L’escolta activa i l’empatia són dos 
trets fonamentals en aquesta fase. Vandekieft (2001) afegeix que es considera apropiat dir “ho 
sento”. 

Encourage and validate emotions 
Vandekieft (2001) aporta que cal oferir una esperança realista. “Tot i que la cura no sigui realista, 
caldrà oferir esperança i ànims sobre les opcions disponibles” (p. 1977). Aquesta etapa és 
l’apropiada per parlar sobre les opcions de tractament i organitzar reunions de seguiment. Caldrà 
explorar allò que les notícies han significat per al pacient, informar-se sobre les seves necessitats 
emocionals i oferir referències sobre sistemes de suport. 

 

4. METODOLOGIA 
L’objecte d’estudi d’aquesta investigació són tots els protocols d’accés públic sobre la comunicació de 
males notícies en medicina als que s’ha pogut arribar de manera digital, tant d’àmbit nacional com 
internacional. 

Per tal de poder realitzar una comparativa complerta que contempli protocols redactats en diferents anys 
i diferents contextos, a l’anàlisi dels protocols ja introduïts al marc teòric i trobats a través de la revisió 
bibliogràfica, s’han afegit tres protocols més redactats en àmbit l’àmbit nacional sobre la comunicació de 
males notícies, un dels quals especialitzat en la comunicació en estat d’alarma en situació de COVID-19. 
D’aquesta manera s’estudiarà l’evolució i es podran comparar les diverses pautes o recomanacions a 
seguir pròpies de cada protocol. 

Així doncs, s’han analitzat un total de sis protocols: Buckman (1992), Bennett i Alison (1996), Rabow i 
McPhee (1999), Hospital Sant Joan de Déu (2016), Hospital General Universitari de Castelló  (2019)  i 
Hospital 12 d’Octubre (2020). Per tant, el període de temps estudiat en aquesta anàlisi és de vint-i-vuit 
anys. 

Els tres primers protocols, Buckman (1992), Bennett i Alison (1996) i Rabow i McPhee (1999), com s’ha 
mencionat anteriorment, s’han trobat a través de la revisió bibliogràfica. Com que a través d’aquest mètode 
ha resultat impossible trobar protocols introduïts a l’estat espanyol, s’ha fet una cerca específica al 
buscador web de les paraules “protocolo malas notícias” seguit de les diverses comunitats autònomes i 
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províncies d’Espanya per tal de poder realitzar una comparativa entre protocols nacionals i internacionals 
i la seva evolució al llarg dels anys. Amb aquest últim mètode s’han trobat els protocols de Sant Joan de 
Déu (2016) i el de l’Hospital General Universitari de Castelló (2019). L’últim de tots, i el més actual, el de 
l’Hospital 12 d’Octubre (2020), específic per a la comunicació telefònica de males notícies a familiars de 
pacients amb COVID-19, s’ha trobat a través de la web de Médicos Sin Fronteras. Cal remarcar que els 
protocols analitzats no han sigut seleccionats de manera aleatòria sinó que han sigut els únics als quals 
s’ha pogut accedir. 

S’ha realitzat, doncs, una anàlisi qualitativa de contingut a partir de la revisió d’articles, documents i 
protocols sobre la comunicació de males notícies en salut amb l’objectiu d’analitzar la seva evolució i s’ha 
confeccionat un patró d’anàlisi que permet comparar els protocols existents fins al moment. 

En primer lloc s’han elaborat sis taules (consultar annexos), una per a cada protocol estudiat, on se 
sintetitzen per punts les recomanacions, la informació i les indicacions donades a cada un d’ells. Això 
permet la posterior posada en comú en una taula única que serveix com a patró d’anàlisi i comparació de 
tot el contingut estudiat. 

A partir de la comparativa i l’anàlisi es podran respondre les principals preguntes d’investigació: 

• (PI1): Quins punts tenen en comú els diversos protocols investigats? 

• (PI2): Quines són les principals diferencies entre els diversos protocols investigats? 

• (PI3): L’adaptació a la comunicació de manera telefònica en situació d’excepció presenta grans 
canvis? 

 

5. ANÀLISI DE RESULTATS 
A continuació s’analitzaran detalladament els tres protocols d’àmbit estatal trobats mitjançant la recerca 
web. 

5.1 Protocol de l’Hospital Sant Joan de Déu 
Fins a l’any 2016 cap hospital d’Espanya no havia publicat mai cap manual o guia respecte com comunicar 
males notícies. Va ser l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (HSJD, 2016) que va crear el primer 
manual amb aquestes característiques. L’hospital va crear una sèrie de tallers amb famílies i professionals 
per tal de conèixer la vivència de famílies que havien rebut males notícies i va elaborar una guia de pautes 
per als professionals per comunicar primeres males notícies. La finalitat era una eina per donar resposta 
a les necessitats de les famílies en un moment d’impacte com és la comunicació d’un diagnòstic o una 
mala notícia.  

L’HSJD (2016) en aquesta guia divideix la visita mèdica en tres parts, amb diverses subcategories 
cadascuna d’elles2: 

Abans 
Preparació 

Posar-se en situació: El professional ha de prendre consciència de la transcendència del 
moment. Per això aconsella: “Si creus que no és el moment idoni per parlar i és possible, pots 
ajornar-ho” (HSJD, 2016, p. 9). 

L’espai: Cal trobar un espai adequat i íntim per a la comunicació (box d’urgències, consulta o 
habitació individual, per exemple). En situacions difícils es pot col·locar la cadira a prop del 
pacient o la família, per tal de transmetre proximitat. 

El temps: L’HSJD sosté que “donar la primera notícia no és un moment, és un procés” (p. 9). 
S’ha d’oferir temps de reacció per assimilar la informació i poder formular les preguntes 
necessàries. Cal assegurar-se que no hi haurà interrupcions. 

 
2 Els punts del protocol referents només a infants, especialització de l’hospital, o a serveis concrets d’aquest s’han omès. 
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Professionals que participaran: Cal plantejar prèviament quins professionals hauran d’estar 
presents en el moment de comunicar la notícia i en el cas que en participi més d’un consensuar 
els rols i la informació que transmetrà cadascú. 

Anticipar possibles preguntes: Sobre el diagnòstic, el pronòstic o el pla a seguir. Cal tenir clar 
quina informació s’ha de donar i de quina manera, especialment sobre el pronòstic. És 
recomanable, a més, tenir a prop tot allò que es pugui necessitar com un paper i un bolígraf, 
mocadors de paper per oferir, etc. 

Explorar què ha succeït prèviament: De quina informació disposa el pacient, quines són les 
seves capacitats, estil de vida, creences, etc. Això proporcionarà eines al professional per tal 
d’estar més encertat en la comunicació. Cal revisar l’historial clínic del pacient. 

Cultura i valors: És important considerar els valors, creences o cultura dels pacients en aquest 
procés. 

Pensar en un mateix: Cal pensar en com pot afectar a un mateix la comunicació de la mala 
notícia i estar preparat. “Donar un diagnòstic i assumir un tractament també és un repte per als 
professionals. [...] Compromet les expectatives i frustracions” (HSJD, 2016, p. 10). 

Durant 
Exploració 

Contrastar: Preguntar al pacient com està i quina informació té fins al moment. 

Adaptar la comunicació: Adaptar la informació de manera clara i precisa, adequant l’estil 
comunicatiu a la persona que es té enfront. 

Explicació 

Llenguatge clar: Durant l’explicació del diagnòstic es recomana evitar l’ús de tecnicismes i cal 
anar comprovant el grau de comprensió amb preguntes com “m’explico?”. 

Regular la quantitat d’informació: Valorar la quantitat d’informació suficient, essencial i que es 
creu que el pacient pot assumir en un mateix moment.  

Explorar els propers passos: Pel que fa a aquesta etapa l’HSJD (2016) menciona que: 

És important comunicar i compartir el pla, [...] quins seran els propers passos, els processos i 
procediments clínics que s’iniciaran, a quins nous professionals es vincularan i per a què. S’ha 
de transmetre la idea d’acompanyament durant el procés per generar confiança i disminuir el 
sentiment de soledat. (p. 12) 

Proper contacte: Cal planificar el següent cop que professional i pacient es tornaran a veure i 
en quin context serà. Es recomana aconsellar als pacients que apuntin totes aquelles preguntes 
que els vagin sorgint i en el proper contacte poder resoldre-les. 

Disponibilitat i accessibilitat: És important deixar dades de contacte per possibles consultes. 

Assessorament i acompanyament emocional: Es pot indicar que hi ha professionals disposats 
fer l’acompanyament, amb un enfocament pràctic i emocional.  

Registre a l’historial clínic: La importància d’aquest punt, segons l’HSJD (2016), recau en el fet 
que: 

La coordinació entre els professionals implicats en la situació és clau perquè la informació sigui 
consistent. Especialment en context d’hospitalització els diversos professionals [...] han de tenir 
coneixement sobre la informació que s’ha donat, en quin grau i quina ha sigut la reacció 
emocional inicial. (p.12) 

Connexió 

Les emocions: Cal permetre l’expressió emocional, si es creu convenient es pot efectuar algun 
gest de proximitat. Es recomana romandre en silenci abans que fer algun comentari que pugui 
ser inoportú. 

 



 

 13   

Després 
Acompanyament 

Tornar a parlar: En la següent consulta (sigui presencial o telefònica) preguntar al pacient com 
està i aprofitar per resoldre nous dubtes. 

Documentació i fonts d’informació: Si es considera convenient es pot preparar informació 
escrita per entregar al pacient com a complement a les explicacions donades pel professional 
o indicar fonts d’informació fiables on poder buscar informació. 

Reduir la soledat: És clau efectuar una reflexió d’equip sobre les necessitats que genera cada 
malaltia i quines alternatives o opcions d’acompanyament es poden oferir a cada pacient. 

Aquesta guia inclou també orientacions sobre algunes preguntes que s’acostumen a efectuar per tal que 
es puguin anticipar les respostes, preguntes com per exemple: “El diagnòstic és segur?”, “És greu?”, 
“Existeix cura?”, “Podré portar una vida normal?”, etc. A més, s’identifiquen uns trets comuns que poden 
ajudar a afrontar el procés amb persones de diferents cultures que s’atenen a l’hospital. 

 

5.2 Protocol de l’Hospital General Universitari de Castelló 
L’Hospital General Universitari de Castelló, el Departament de Salut de Castelló i el Comitè de Bioètica 
Assistencial (HGUCS, DSCS i CBA, 2019) van adaptar el protocol de Buckman introduït l’any 1992 per 
publicar el Document CBA núm. 16, un document on s’inclouen un seguit de recomanacions i passos a 
seguir a l’hora de comunicar males notícies. 

Per començar, aquest document destaca que “la comunicació és un acte bidireccional que implica una 
reacció del receptor al missatge enviat per l’emissor, pel que és més correcte parlar de comunicació de 
males notícies i no de donar males notícies” (HGUCS, DSCS i CBA, 2019, p. 3). 

HGUCS, DSCS i CBA (2019) al protocol esmenten els següents passos a seguir: 

Primer pas: Preparar l’entorn per a l’entrevista 
HGUCS, DSCS i CBA (2019) mantenen que per aquest primer pas: 

És fonamental buscar un lloc adequat que respecti la intimitat de la persona a informar i evitar 
interrupcions [...]. És preferible la presència de dos sanitaris per a la comunicació (si un es veu 
sobrepassat emocionalment per la situació, l’altre podrà continuar). Si el pacient vol estar 
acompanyat, millor que sigui per més d’un familiar (així s’assegura que la informació arribi). (p. 4) 

Al document es destaca també la importància de fer ús d’un llenguatge verbal i corporal adequat, 
de mantenir contacte visual i de mostrar interès pel pacient, una manera de fer-ho és dirigint-se a 
ell pel seu nom. Es recomana també estar segur de disposar de temps, per tal de poder respondre 
preguntes que el pacient pugui formular. Alhora cal mostrar-se segur i sense presses. 

Segon pas: Descobrir què és el que sap el pacient 
Es remarca que el punt de partida de la informació és saber allò que el pacient coneix sobre la 
seva situació. Fent ús de preguntes senzilles com “Què li han dit sobre el resultat?” o “Què li 
preocupa?” es podrà saber el nivell sociocultural i de comprensió del pacient i adaptar la 
comunicació. Caldrà analitzar també la comprensió del pacient sobre la seva situació mèdica i 
“prestar atenció al llenguatge corporal i als components emocionals d’allò que diu i fa el pacient 
quan se l’està informant. Això requereix atenció a les seves paraules i a la comunicació no verbal 
[...], intentant identificar contradiccions” (p. 5). Tot això permetrà entendre els sentiments del 
pacient. D’altra banda se suggereix al professional que accepti, si el pacient ho proposa, fer 
aclariments sense la presència dels familiars. 

Tercer pas: Descobrir que i quant vol saber el pacient 
Aquest pas tracta d’esbrinar la quantitat d’informació que el pacient desitja saber sobre allò que li 
passa, es pot fer mitjançant l’ús de preguntes directes. Cada persona té el seu ritme d’adaptació a 
les situacions i de desig d’informació, fins i tot hi ha persones que no desitgen saber res, en aquests 
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casos, cal respectar el seu desig i deixar la porta oberta per parlar en un altre moment si així ho 
volgués. 

Quart pas: Compartir la informació 
L’HGUCS, DSCS i CBA (2019) recomana que: 

Si la preferència del pacient és no saber els detalls del que passa, pot parlar-se amb ell del pla 
terapèutic i dels plans de cura posteriors. Si en canvi, el pacient ha fet saber el seu desig de conèixer 
la realitat de la seva situació, es procedirà a comunicar gradualment, tenint molt en compte que la 
comunicació no és un acte puntual sinó un procés que requereix proporcionar petites dosis 
d’informació que siguin assimilables (“veritat suportable”). (p. 6) 

Afegeix que s’hauria d’utilitzar un llenguatge senzill, evitant l’ús de vocabulari tècnic. La informació 
s’anirà donant a poc a poc i durant el discurs caldrà anar comprovant que el pacient segueix i entén 
la informació. Caldrà evitar la sobreprotecció, les conductes paternalistes, la franquesa brusca i 
l’optimisme enganyós, així com donar percentatges de curació i de supervivència si el pacient no 
ho sol·licita. En cap cas s’ha de mentir, “ja que a la llarga produeix més dolor que la veritat en si, 
perquè es poden crear falses expectatives” (HGUCS, DSCS i CBA, 2019, p. 6). 

En última instància, s’haurà de deixar sempre un canal de comunicació per a posteriors aclariments 
sobre el procés. 

Cinquè pas: Respondre a les reaccions i sentiments del pacient 
La soledat i la incertesa acostumen a ser les reaccions més comunes. Tot i que sovint es donen 
també reaccions com la tristesa, l’agressivitat, la negació o l’ansietat, entre d’altres. És el moment 
de mostrar empatia, transmetent al pacient que es comprenen les seves emocions. S’haurà d’evitar 
l’ús d’expressions com “tranquil·litzis” o “no plori”. Sempre és important no jutjar aquelles 
reaccions relacionades a factors culturals o individuals. No tan sols s’ha de ser empàtic amb el 
pacient sinó també amb els familiars que l’acompanyin.  

El protocol especifica que caldrà preguntar pels temors del pacient en cas que es percebi algun 
indici d’aquests. La resposta que s’obtingui permetrà parlar amb ell sobre allò que realment el 
preocupa o acompanyar-lo en silenci. 

Sisè pas: Pla de cures i seguiment 
El protocol de l’HGUCS, DSCS i CBA (2019) finalitza ressaltant que: 

Rere la comunicació d’una mala notícia i l’acollida i atenció de la reacció emocional posterior 
s’oferirà un pla d’alternatives terapèutiques, per tal que el pacient conegui com serà el procés, els 
diferents tractaments i, sí així ho desitja i està en condicions, decidir. El pacient ha de saber que el 
metge i l’equip terapèutic són allà per quan necessiti suport, alleujament dels símptomes, compartir 
temors i preocupacions. Convé concretar la freqüència de les entrevistes, visites domiciliàries, 
contacte telefònic, manifestant accessibilitat i disponibilitat. És convenient fer amb el pacient un 
resum de la situació i establir un pla de seguiment. (p. 7-8) 

 

5.3 Protocol per a la comunicació de males notícies a familiars de pacients amb 
COVID-19 
L’Hospital Universitari 12 d’Octubre de Madrid (2020), en l’actual situació de COVID-19, ha publicat un 
protocol per tal de gestionar i guiar la comunicació telefònica de les males notícies a familiars de pacients 
amb coronavirus que es troben en els seus darrers dies de vida. 

Aquest protocol es divideix en els següents sis passos: 

Primer pas: Preparació de l’entrevista telefònica 
Abans d’iniciar la trucada s’haurà de reunir tota la informació disponible, revisar la seva història 
clínica i tenir a mà les dades del pacient i el familiar. Es recomana organitzar què es dirà respecte 
al pla de tractament i de quina manera, i fer un esquema on se sintetitzi la informació. D’altra banda 
el protocol dóna especial importància a l’assaig de la trucada. 
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El protocol assegura que cal que el sanitari es prepari personalment per a la trucada, ha de tenir 
en compte les emocions pròpies i la manera com el podran afectar. Es recomana parar, respirar 
cinc vegades, tenir aigua a mà, donar-se missatges positius a un mateix (recordar-se que està 
ajudant i que la tasca a realitzar és molt important per a les famílies), disposar de temps per atendre 
la trucada i romandre a un lloc tranquil. 

Segon pas: Descobrir què sap el familiar 
El primer que cal fer a la trucada és “identificar-se amb nom, cognoms, servei i hospital, assegurar-
se d’amb qui s’està parlant i si és familiar del pacient sobre el qual s’informarà, indicar el motiu de 
la trucada, i preguntar quina informació li han donat fins ara...” (Hospital Universitari 12 d’Octubre, 
2020, p. 1). 

Tercer pas: Reconèixer quant vol saber el familiar 
Se suggereixen preguntes com “Voldria que li donés tots els detalls del procés?”. En cas de 
resposta negativa es preguntarà si hi ha algú a qui es preferiria que es transmetés la informació. 

Quart pas: Comunicar la informació al familiar 
Per a aquest quart pas l’Hospital Universitari 12 d’Octubre (2020) recomana: 

Utilitzar un llenguatge senzill, evitar utilitzar tecnicismes, utilitzar una frase introductòria per tal que 
el familiar es prepari, subministrar la informació en petites porcions, deixar pauses entre les frases, 
permetre silencis, ser el més realista possible amb el contingut del missatge, transmetre la gravetat 
i comprovar el grau de comprensió. (p. 1) 

Cinquè pas: Respondre a les reaccions del familiar 
Al protocol es menciona que en aquest pas es podrà preguntar al familiar com se sent per 
identificar les seves emocions. L’escolta activa i l’empatia són factors clau en aquest pas. Davant 
dels silencis o el plor del familiar es recomana realitzar senyals d’escolta. 

Sisè pas: Dissenyar un pla terapèutic a seguir 
Per a aquest últim pas, s’esmenta que si el familiar pregunta pel pronòstic, caldrà transmetre una 
esperança realista. És molt important assegurar que els símptomes poden ser alleugerits però no 
abandonats. Les opinions i punts de vista del familiar s’hauran de tenir presents en tot moment. A 
més, si és possible, es proposarà la “visita d’acomiadament”, una visita que un familiar podrà fer al 
pacient a la seva habitació de l’hospital per tal d’estar amb ell i acomiadar-se, sempre prenent les 
mesures de protecció necessàries per evitar contagis.  

Cal acabar la trucada amb un resum final i aclariment de dubtes, concretant una propera trucada. 
D’altra banda, es consultarà si es desitja suport psicològic, en cas afirmatiu es derivarà a aquest 
servei. Si es tracta d’una família amb necessitats socials, el sanitari haurà de contactar amb treball 
social. I si tenen creences religioses, s’oferirà la visita d’un capellà. 

Es recomana “en finalitzar la trucada, tornar a aturar-se, respirar de nou, beure aigua, donar-se 
ànims per la feina feta, i per últim, revisar com ha anat la trucada, quines coses s’han fet bé i quines 
es poden millorar” (Hospital Universitari 12 d’Octubre, 2020, p. 2). 

 

5.4 Comparativa entre protocols 
Un cop recopilada tota la informació i amb la finalitat d’analitzar en profunditat els sis protocols, comparar- 
los i conèixer les divergències, punts en comú i canvis evolutius s’ha elaborat la següent taula d’anàlisi 
comparativa amb les recomanacions comunes entre els protocols analitzats. A cada un dels protocols se 
li ha assignat un número de l’1 al 6 de manera cronològica per tal de facilitar la comprensió. Tots aquells 
punts que no són compartits entre protocols seran analitzats posteriorment, juntament amb les 
contradiccions que es troben entre ells. S’ha organitzat la taula en funció de l’ordre en què estan previstes 
que es produeixin les recomanacions al llarg de la visita mèdica. 
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Taula 1 

Recomanacions comunes a tots els protocols 

Recomanació Protocols que la comparteixen 

Espai físic íntim, adequat i tranquil 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Trobar el moment adequat i assegurar-se de tenir temps suficient 3, 4, 5, 6 

Planejar prèviament què es dirà i de quina manera 3, 6 

Assajar l’acte comunicatiu 3, 6 

Preparar-se emocionalment 3, 4, 6 

Presència de més d’un professional 2, 4, 5 

Revisar la història clínica 1, 3, 4, 6 

Tenir a mà tot allò que es pugui necessitar 3, 5, 6 

Revisar les proves anteriors a l’entrevista 1, 2, 6 

Saludar al pacient pel seu nom 1, 5 

Presentar-se 2, 3, 6 

Seure prop del pacient 1, 2, 3, 4 

Acompanyament familiar (si el pacient ho desitja) 1, 2, 3, 43, 5 

Establir contacte físic (si es creu oportú) 1, 2, 3, 4, 5 

Esbrinar què sap el pacient / familiar 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Investigar el realisme de la percepció del pacient sobre la malaltia 1, 2 

Estimar el nivell cultural per tal d’adaptar la comunicació 1, 4, 5 

Ús de preguntes obertes i directes 1, 2, 5 

Descobrir que i quant vol saber el pacient / familiar (estratègia d’afrontament) 1, 2, 3, 5, 6 

Deixar la porta oberta per parlar en una altra ocasió 1, 5 

Prestar atenció a la comunicació no verbal del pacient 1, 5 

Analitzar el nivell de comprensió del missatge  1, 2, 3, 4, 5, 6 

Utilitzar vocabulari senzill i comprensiu, evitant tecnicismes 1, 3, 4, 5, 6 

Transmetre la informació de manera progressiva i en petites dosis 1, 4, 5, 6 

Permetre moments de silenci 1, 2, 3, 6 

Mostrar empatia, comprensió i escolta activa 1, 2, 3, 5, 6 

Ser realista i honest en tot moment i no mentir sota cap circumstància 2, 5 

Preguntar / investigar sobre els temors o preocupacions 1, 2, 5 

Preguntar al pacient com està i pels seus símptomes 2, 4 

Ús de recursos per facilitar la comprensió 2, 3 

Permetre i respondre a l’expressió emocional 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Transmetre al pacient que no està sol en el procés 1, 4, 5 

Definir una estratègia amb els passos a seguir o pla de seguiment 1, 3, 4, 5, 6  

Resum de la sessió i aclariment de dubtes 1, 2, 5, 6 

Oferir dades de contacte 2, 4 

Planificar un proper contacte 2, 3, 4, 5, 6 

Registre a l’historial clínic 2, 4 

Informar sobre assessorament i sistemes de suport emocional 3, 4, 6 

Font: Elaboració pròpia a partir de Alves de Lima (2003), Baile, Buckman, Lenzi, Glober, Beale i Kudelka (2000), Bascuñán (2013), Benett 
i Alison (1996), García (2006), Hospital 12 d’Octubre (2020), Hospital General Universitari de Castelló (2019), Hospital Sant Joan de Déu 
(2016), Payán (2012), Rabow i McPhee (1999) i Vandekieft (2001).

 

 

 
3 S’entén que hi ha companyia familiar al tractar-se d’un manual dirigit a comunicar males notícies a famílies d’infants malalts, 
encara que no estigui explícitament redactat al protocol.  
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Un cop elaborada la taula d’anàlisi comparativa (d’on han resultat un total de trenta-vuit recomanacions 
coincidents entre, com a mínim, dos protocols), s’han extret les dades per representar-les en dos gràfics. 
El primer gràfic mostra en quants protocols coincideix una mateixa recomanació. D’altra banda, el segon 
gràfic representa quantes de les trenta-vuit coincidències té cada protocol, per tal de saber quin protocol 
és en el que coincideixen més recomanacions.

Gràfic 1 

Recomanacions compartides entre protocols 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Taula 1 

 

Com es mostra a la taula d’anàlisi comparativa i al gràfic, només quatre de les recomanacions són 
compartides per tots sis protocols. 

La primera d’aquestes quatre pautes és la que indica que cal trobar un espai físic íntim, adequat i tranquil, 
on la notícia pugui ser transmesa amb calma i sense interrupcions. És interessant destacar que inclús el 
protocol que està pensat per a transmetre males notícies per via telefònica recomana que el professional 
estigui a un lloc tranquil i aïllat. Es considera aquesta una manera d’evitar distraccions i interrupcions 
innecessàries, que farà que el pacient se senti més còmode, relaxat i confiat. 

Esbrinar què és allò que sap el pacient o familiar abans de transmetre la mala notícia és la següent de les 
recomanacions coincidents. El fet de saber quin grau de coneixement té el pacient en referència a la seva 
situació permetrà al professional mèdic enfocar la comunicació d’una manera o d’una altra i establir un 
punt de partida adequat. 
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El següent punt que comparteixen tots sis protocols consisteix a analitzar el nivell de comprensió del 
missatge o si la informació ha arribat correctament a l’oient. Els protocols de Rabow i McPhee (1999), de 
l’Hospital Sant Joan de Déu (2016) i de l’Hospital General Universitari de Castelló (2019) comparteixen, a 
més a més, un altre punt molt interessant relacionat amb aquesta recomanació que consisteix a estimar 
el nivell cultural del pacient, per tal d’adaptar la comunicació i assegurar-se que el missatge s’està rebent 
amb claredat. El protocol de Buckman (1992) encara va més enllà i recomana recordar els termes utilitzats 
pel pacient per tal d’utilitzar-los posteriorment. Aquesta és una recomanació de gran importància que 
sorprenentment només inclou aquest primer protocol redactat l’any 1992, tot i que seria una bona mesura 
per aplicar a la resta. 

La quarta i darrera pauta inclosa a tots els protocols és la de permetre l’expressió emocional i respondre 
a les reaccions del pacient, tot i que, són pocs els que expliquen detingudament la manera de portar-ho a 
la pràctica. El protocol de Buckman (1992) fa una sèrie de recomanacions per tal de fer front a les 
respostes emocionals que pot mostrar el pacient i la manera com gestionar-les. Aquestes recomanacions 
són les següents: no pressionar al pacient; mostrar paciència, respecte i empatia; fer sentir al pacient que 
se’l comprèn i que les seves reaccions són totalment comprensibles; preguntar pels seus temors i 
acompanyar- lo encara que sigui en silenci. En aquest sentit, el protocol de Bennett i Alison (1996), tot i 
que també dona un seguit de consells als sanitaris de com actuar davant les emocions dels pacients, ho 
fa només ajustant- se a les que considera les tres principals respostes emocionals que acostumen a donar-
se: plor, ràbia i silenci. D’altra banda, al protocol  de Rabow i  McPhee (1999) es recomana al  metge que 
tingui  present en tot moment el rang d’estratègies d’afrontament cognitiu que es poden presentar, però 
no fa cap mena de recomanació específica de com dur-ho a terme o gestionar-ho més enllà de la mostra 
d’empatia i l’expressió apropiada d’“ho sento”. 

En aquest aspecte, a part de les recomanacions més generals com mantenir silenci abans que dir 
qualsevol cosa inoportuna, permetre l’expressió emocional i efectuar gestos de proximitat, el protocol de 
l’Hospital Sant Joan de Déu (2016) és el que va més enllà, incorporant com complement a la guia un seguit 
de recursos de suport al professional per fer front a les possibles preguntes a les quals es pot enfrontar, 
s’inclouen també consells pràctics davant la diversitat social i cultural dels pacients. 

L’Hospital General Universitari de Castelló (2019) enumera les reaccions més comunes que pot presentar 
el pacient i recomana que es transmeti empatia, que s’evitin certes expressions com “tranquil·litzis” o “no 
plori” i que no es jutgin les reaccions. També recomana que es faciliti l’expressió dels sentiments i que 
s’ajudi als familiars a comprendre i acceptar les reaccions. Tot i que és l’únic protocol que parla de l’ajuda 
en la comprensió de les reaccions, novament no explica explícitament de quina manera això es pot fer 
adequadament. De la mateixa manera que el protocol de Buckman (1992), recomana identificar temors i 
preguntar per ells, el que facilitarà parlar sobre allò que el preocupa, i acompanyar al familiar, encara que 
sigui en silenci. 

En darrer lloc, el protocol de l’Hospital 12 d’Octubre (2020), en referència a la comunicació telefònica, 
parla novament de l’empatia i l’escolta activa, recomana anar realitzant senyals d’escolta i preguntar al 
familiar com se sent. 

L’acompanyament familiar o la consulta sobre si aquest es desitja, és també una recomanació compartida 
a tots els protocols, menys, per raons evidents, al de la comunicació telefònica urgent. En moments difícils 
la majoria de pacients prefereixen no estar sols i tenir algú al costat amb qui assimilar la notícia, per aquest 
motiu consultar al pacient si desitja anar acompanyat es pot considerar una pauta imprescindible. És 
interessant en aquest sentit la recomanació de l’Hospital General Universitari de Castelló (2019) que 
aconsella que el pacient estigui acompanyat de més d’un familiar i així assegurar una correcta interpretació 
del missatge. 

La següent pauta que comparteixen cinc dels sis protocols estudiats és la d’establir contacte físic sempre 
que es consideri oportú. El protocol redactat l’any 1992 se centra sobretot en els aspectes més formals 
d’aquest contacte, com per exemple l’acció de donar la mà en saludar, mentre que la resta de protocols 
parlen ja de gestos de proximitat i d’acompanyament. L’únic protocol que no tracta aquest aspecte és el 
de l’Hospital 12 d’Octubre (2020), ja que es tracta d’un protocol d’atenció telefònica. Aquestes dades 
indiquen, doncs, la importància d’aquesta acció en la comunicació cara a cara amb el pacient. 
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Seguidament, es troba la recomanació de descobrir que i quant vol saber el pacient o familiar, present a 
tots els models menys al de l’Hospital Sant Joan de Déu (2016). Crida l’atenció el fet que un protocol creat 
específicament entre metges i famílies per aconseguir una bona comunicació obviï aquest tema. Pot ser 
degut al fet que es tracta d’un protocol adreçat a comunicar la mala notícia no al malalt en si (infant) sinó 
a aquells qui l’acompanyen. 

Un cop esbrinat allò que el receptor sap fins al moment, caldrà analitzar allò que realment desitja saber 
del pronòstic de la seva malaltia i en quina quantitat, el que es coneix com a estratègia d’afrontament. 
Segons el protocol de Buckman (1992) aquesta invitació a rebre informació haurà de fer-se sempre amb 
tacte i deixant clar que si en aquell moment no es desitja continuar, hi haurà altres ocasions on es pugui 
seguir conversant i aclarir tots els dubtes. El protocol de Bennett i Alison (1996) remarca que mai s’ha de 
comunicar informació de manera forçada i que, per tant, cal respectar la voluntat del pacient. El de 
l’Hospital General Universitari de Castelló (2019) sosté que cal tenir en compte els diversos ritmes 
d’adaptació a les situacions i de desig d’informació, i novament, remarca que si es dóna el cas que un 
pacient desitja no saber-ne més caldrà respectar-ho i deixar la porta oberta per parlar en una altra ocasió. 
Afegeix també que en cas que el pacient desitgi no saber més detalls sobre allò que li passa es podrà 
passar a parlar del pla terapèutic i dels plans de cura posteriors. El protocol de l’Hospital 12 d’Octubre 
(2020) recomana fer una pregunta directa i si la resposta es negativa, preguntar si hi ha algun altre familiar 
a qui poder transmetre la mala notícia. 

Tant el protocol de Buckman (1992), com el de Rabow i McPhee (1996), el de l’Hospital Sant Joan de Déu 
(2016), el de l’Hospital General Universitari de Castelló (2019) i el de l’Hospital 12 d’Octubre (2020) 
coincideixen en el fet que per donar la notícia caldrà utilitzar un vocabulari senzill i comprensiu, evitant l’ús 
de paraules tècniques per tal de facilitar la comprensió del missatge. Aquesta recomanació ajudarà a 
transmetre proximitat. És per tant una recomanació gairebé unànime a la que alguns protocols afegeixen 
(com s’ha mencionat anteriorment) la importància d’analitzar el nivell cultural del pacient per adaptar la 
comunicació. En canvi, el protocol de Bennett i Alison (1996) recomana una explicació lenta acompanyada 
de la comunicació no verbal i amb una veu amable però solemne per tal de facilitar la comprensió. 

Una altra recomanació, compartida també per cinc dels sis protocols, és la de mostrar empatia, 
comprensió i mantenir sempre una escolta activa. És curiós com l’únic protocol que no fa aquesta 
recomanació explícita és el de l’Hospital Sant Joan de Déu (2016), adreçat a comunicar males notícies a 
famílies d’infants malalts. El que fa és recomanar un enfocament pràctic i emocional, acompanyat de 
gestos de proximitat, tot suggerint assessorament i acompanyament emocional extern, és a dir, recomana 
que es faci saber a les famílies que hi ha professionals disposats a acompanyar-los. 

Definir una estratègia amb els passos a seguir o el pla de seguiment i propers passos és la següent 
recomanació en la qual coincideixen gairebé tots els protocols. L’únic protocol que no contempla aquesta 
pauta específicament és el de Bennett i Alison (1996); tot i tractar-se d’un protocol molt complet, l’únic 
que recomana és establir una propera consulta però no contempla la definició d’unes pautes de tractament 
o de fer saber què passarà un cop acabada la consulta, el que acostuma a ser un tema que preocupa als 
pacients i sobre el que necessiten tenir més informació. 

Per últim, l’únic protocol que no recomana el fet de planificar un proper contacte és el de Buckman (1992). 
La resta dels protocols destaquen aquest punt amb especial importància com a manera de seguir el 
contacte amb el pacient i mostrar un acompanyament continuat. La guia creada per l’Hospital Sant Joan 
de Déu (2016) inclús suggereix que es recomani al pacient que apunti tots els dubtes que li puguin sorgir 
un cop surti de la visita, per tal de resoldre’ls a la pròxima trobada. Aquest protocol recomana també al 
professional deixar les seves dades de contacte per tal que les famílies puguin contactar amb ell en cas 
de sorgir cap dubte. Aquesta mesura novament ofereix confiança, proximitat i sensació d’acompanyament 
al pacient. 

Pel que fa a les recomanacions en què coincideixen quatre dels sis protocols, i seguint l’ordre de la visita, 
la primera a aparèixer és la de trobar el moment adequat i assegurar-se que es disposa de temps suficient 
per poder comunicar la mala notícia sense pressa. Això permetrà també respondre preguntes o consultes 
amb tranquil·litat. Els dos primers protocols redactats, el de Buckman (1992) i el de Bennett i Alison (1996), 
són els únics que no tenen en compte aquest aspecte, és per això que es podria considerar una mesura 
nova introduïda cap a començaments del nou segle. El protocol de Bennett i Alison (1996) fins i tot 
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recomana fer saber al pacient que el temps de la sessió està arribant al seu fi. Els nous protocols, en canvi, 
pretenen no mostrar gens de pressa al pacient i donar-li temps per assimilar la notícia sense pressions. 
Potser aquesta és la mesura més important a destacar pel que fa a les diferències entre tots ells i on es 
pot veure una certa evolució, pensant més en el pacient i la seva estabilitat emocional.  

Un altre punt a destacar és que ni el protocol de Bennett i Alison (1996) ni el de l’Hospital General 
Universitari de Castelló (2019) recomanen revisar la història clínica abans de rebre al pacient, mentre que 
la resta ho considera un punt rellevant per tal de tenir present tota la informació prèvia. El que recomana 
el protocol de Bennett i Alison (1996) és simplement revisar els resultats de les proves efectuades que 
donen peu a la visita. En contrast amb aquest punt però, en certa manera relacionat, s’observa que només 
dos  dels protocols parlen de registrar tot allò que ha succeït durant la trobada un cop aquesta hagi acabat: 
el de Bennett i Alison (1996) i el de l’Hospital Sant Joan de Déu (2016). 

Seure prop del pacient és una altra recomanació compartida per tots els protocols excepte per dos, el de 
l’Hospital 12 d’Octubre (2020), per raons evidents, i el de l’Hospital General Universitari de Castelló (2019). 
Aquest últim, però, tot i no tenir aquesta recomanació explicita, aconsella al metge tenir gestos de 
proximitat cap al pacient, arribant a tocar-lo si ho creies oportú. A partir d’aquesta pauta es pot deduir que 
el sanitari ha d’estar prou a prop del pacient per a arribar a tocar-lo. 

El protocol de Buckman (1992) i els tres elaborats pels hospitals espanyols recomanen transmetre la 
informació de manera progressiva i en petites dosis, per tal que el pacient pugui anar assimilant a poc a 
poc tot allò que se li està dient. Els altres dos, Bennett i Alison (1996) i Rabow i McPhee (1999), parlen 
d’una explicació lenta o de l’ús de repeticions, però aquest consell de la informació assimilable no està 
contemplat. El que sí que tenen en compte, tant aquests dos protocols, com el de Buckman (1992) i el de 
l’Hospital 12 d’Octubre (2020) és la importància de permetre moments de silenci. Com bé s’indica al 
protocol de Buckman (1992), el metge no està obligat a tenir totes les respostes o solucions, per tant, 
sovint, el silenci ajuda a acompanyar al pacient d’una forma sensible i emocional. 

Tant els dos protocols més antics com els dos més actuals suggereixen fer un resum al moment de 
finalitzar la reunió per tal de sintetitzar tot el succeït i tornar a recordar al pacient els fets més importants. 
El resum final pot ajudar a recordar al pacient tot allò que ha sigut esmentat durant la trobada i, fins i tot, 
donar oportunitat a la consulta de nous dubtes. 

Pel que fa a les pautes en què únicament coincideixen tres protocols, destaca que només el de Rabow i 
McPhee (1999), el de l’Hospital Sant Joan de Déu (2016) i el de l’Hospital 12 d’Octubre (2020) contemplin 
els factors personals del professional mèdic o el fet de com pot afectar personalment al sanitari la 
transmissió de la mala notícia. Recomanen, en aquest sentit, preparar-se personalment. El protocol de 
Sant Joan de Déu (2016) fins i tot recomana ajornar la visita en cas que es cregui que no és el moment 
adequat. D’altra banda, el protocol redactat per a la comunicació de males notícies per via telefònica a 
familiars de pacients amb COVID-19 és el que més pautes dona en quant aquest aspecte, recomanant 
respirar cinc vegades abans d’iniciar la trucada, tenir aigua a mà i donar-se ànims a un mateix recordant 
la importància de la seva feina. És molt interessant que aquest darrer protocol redactat compti amb tantes 
recomanacions. Es podria dir que s’ha fet una interessant evolució en aquest aspecte, els primers 
protocols redactats en cap moment tenien en consideració els sentiments del sanitari, cosa que pot ser 
vital al moment de transmetre la notícia en qüestió. 

Els protocols de Bennett i Alison (1996), de l’HSJD (2016) i de l’HGUCS (2019) són els únics que tracten 
el tema de quins professionals sanitaris seran presents al moment de la comunicació de la mala notícia. 
Tot i tractar-se el tema als tres protocols, hi ha matisos importants a destacar. El protocol de 1996 
recomana que algun professional d’infermeria, que hagi acompanyat al pacient prèviament, formi part de 
l’equip que comuniqui la notícia per tal que el pacient se senti més còmode. El protocol de l’any 2016 
menciona que cal un plantejament previ de les funcions o rols que exercirà cada un dels professionals que 
siguin presents a l’entrevista, i el de 2019 assegura que és preferible la presència de dos sanitaris per tal 
que si un dels dos es veu sobrepassat emocionalment, l’altre pugui continuar. Es pot observar, per tant, 
que aquest és un punt on hi ha certa controvèrsia i que cada protocol planteja d’una manera diferent. 

És interessant que tres protocols (els dels anys 1999, 2019 i 2020) remarquen de forma explícita que és 
important que el sanitari tingui a mà durant l’entrevista tot allò que pugui necessitar. Però en referència a 
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revisar les proves prèvies a la consulta tan sols els dos primers protocols redactats (1992 i 1996) i el darrer 
(2020) ho esmenten. 

Pel que fa a l’acció de presentar-se, només els protocols de Bennet i Alison (1996), Rabow i McPhee 
(1999) i el de l’Hospital 12 d’Octubre (2020) la contemplen. Es podria deduir, però, que la resta de 
protocols suposen que metge i pacient ja es coneixien prèviament i per aquest motiu no fan la recomanació 
explícita.  

Fer ús de preguntes obertes i directes per tal d’obtenir la màxima informació possible sobre el pacient és 
una recomanació en la qual coincideixen tant el protocol de Buckman (1992), com el de Bennett i Alison 
(1996) i el de l’Hospital General Universitari de Castelló (2019). Les preguntes obertes permetran al 
pacient expressar-se sense limitacions. El protocol de Buckman (1992) recomana fins i tot desxifrar amb 
les respostes del pacient allò de què no vol parlar. 

Aquests mateixos tres protocols darrerament mencionats, són els que recomanen investigar o preguntar 
pels temors o preocupacions del pacient per tal de poder conversar sobre allò que el preocupa i poder 
resoldre els dubtes sobre els seus temors. 

Transmetre al pacient que no està sol en el procés és una recomanació que fan els protocols dels anys 
1992, 2016 i 2019. El de l’Hospital General Universitari de Castelló (2019) especifica encara més i 
recomana fer saber al pacient que tant el metge com l’equip terapèutic seran presents per quan necessiti 
suport. A la guia de l’Hospital Sant Joan de Déu (2016) es parla de mostrar accessibilitat i disponibilitat, 
oferint dades de contacte per a possibles consultes que puguin sorgir. 

Finalment, l’última de les pautes compartida per tres dels sis protocols, i en la que s’observa una evolució 
favorable al llarg dels anys, és la d’informar sobre assessorament i sistemes de suport emocional. Es 
contempla aquest punt als protocols de l’any 1999, 2016 i 2020. El fet que es contempli quelcom més enllà 
de la visita i que es parli al pacient sobre ajuda psicològica o recursos (siguin del mateix hospital o 
exteriors) pot ajudar al pacient a assumir la notícia. 

A la taula comparativa es pot observar que hi ha un seguit de recomanacions que només són compartides 
per dos protocols. Crida l’atenció respecte a aquestes pautes que la majoria estan incloses a un dels 
protocols dels Estats Units i a un dels d’Espanya, amb altres paraules, a un dels redactats abans dels 2000 
i a un redactat posteriorment. Amb aquesta informació es podria deduir que els nous protocols s’han 
redactat a partir de les recomanacions d’aquells més antics. 

Tant el protocol de Rabow i McPhee (1999) com el de l’Hospital 12 d’Octubre (2020) recomanen que es 
planegi prèviament tot allò que es dirà i de quina manera. Recomanen també assajar l’acte comunicatiu. 
El darrer protocol, pensat per a la comunicació telefònica, fins i tot recomana tenir a mà un esquema d’allò 
que es dirà per anar-lo seguint i no deixar-se res ni perdre el fil. Aquesta és una mesura, que tot i que ha 
sigut ideada per tal de facilitar la comunicació telefònica, podria ser perfectament contemplada i es podria 
tenir en compte a qualsevol protocol que tractés la comunicació cara a cara. 

Tant el protocol de Buckman (1992) com el de l’Hospital General Universitari de Castelló (2019) 
recomanen saludar al pacient pel seu nom, assegurant que aquesta és una forma de mostrar interès i 
personalitzar el contacte. Aquests dos protocols coincideixen també en altres pautes com en la de 
recomanar explícitament que es deixi la porta oberta per poder parlar en una altra ocasió i en la de prestar 
especial atenció a la comunicació no verbal del pacient a fi d’esbrinar si aquesta mostra alguna cosa que 
no s’està dient amb paraules. Aquests dos protocols comparteixen un total de dinou recomanacions, el 
que fa palès que el protocol de l’HGUCS (2019), com en el mateix s’indica, està inspirat en el de Buckman 
(1992). 

Només els dos primers protocols, el de Buckman (1992) i el de Bennet i Alison (2020), reflecteixen la 
importància d’estimar el realisme de la percepció del pacient sobre la malaltia que pateix. És curiós que 
cap més protocol ho contempli, ja que a partir d’aquesta informació serà més fàcil adreçar la comunicació 
i es podrà determinar en quins punts insistir així com analitzar en què està confós el pacient i mostrar-li la 
realitat de la situació. 

Un fet que destaca a l’anàlisi és que tan sols dos protocols, el de Bennett i Alison (1996) i el de l’HGUCS 
(2019) mencionen de manera explícita que sempre s’ha de ser honest i que no es pot mentir sota cap 
circumstància. És evident que cap dels protocols recomana mentir i que totes les seves pautes estan 
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enfocades a una comunicació realista d’allò que succeeix però el fet de mencionar-ho com a punt 
destacable remarca la importància d’aquest punt d’obligat compliment. 

Un altre punt compartit per dos protocols, en aquest cas el de Bennett i Alison (1996) i el de l’HSJD (2016), 
és el de preguntar al pacient com es troba i quins són els seus símptomes. Aquesta pregunta pot ajudar a 
mostrar proximitat entre metge i pacient i a fer que aquest senti que realment es té en consideració com 
es troba i allò que li passa. Aquests dos protocols coincideixen també en la recomanació d’oferir al pacient 
dades de contacte, mostrant així accessibilitat i disponibilitat.  

Novament el protocol de Bennett i Alison (1996) i també el de Rabow i McPhee (1999) recomanen l’ús de 
recursos per facilitar la compressió del missatge com per exemple diagrames, imatges, analogies o 
explicacions escrites. 

Les recomanacions individuals d’un sol protocol s’han anat descrivint durant l’anàlisi. Tot i això, hi ha 
algunes recomanacions interessants a destacar. Entre les incloses al protocol de Bennett i Alison (1996) 
destaca la de gravar la sessió i d’aquesta manera el pacient (que rebrà una còpia) podrà escoltar allò que 
se li ha dit en qualsevol moment, assegurant d’aquesta manera que la informació que tindrà serà la 
correcta i no la interpretació que hagi pogut fer en un moment difícil. Altres pautes interessant que 
contempla únicament aquest protocol són les d’evitar parlar mentre el pacient recupera la compostura, 
evitar mirar amb expressió avergonyida, establir amb claredat la diferència entre tractament i cura i, en 
cas que la cura no fos possible, transmetre-ho amb tranquil·litat. Es recomana també evitar prediccions 
específiques en cas que la resposta no sigui segura. 

El protocol de Rabow i McPhee (1999) parla, a diferència de la resta, de proporcionar seients adequats a 
tots els presents i de preguntar pel nom i relació familiar. Novament, aquest és un acte que afavoreix la 
connexió i proximitat entre metge i pacient. D’altra banda, aquest protocol parla d’oferir al pacient una 
esperança realista. En cas que la cura no fos viable, recomana oferir esperança sobre les opcions de 
tractament. Tracta també, tot i que bastant per sobre, el fet d’explorar què han significat les notícies pel 
pacient i veure quines són les seves necessitats emocionals per tal d’oferir referències sobre sistemes de 
suport. 

Pel que fa al protocol de l’Hospital Sant Joan de Déu (2016) és interessant destacar que fa especial al·lusió 
a l’adaptació de la comunicació a cada pacient, tenint en compte diferents estils de vida, cultures o 
creences. Un altre element que contempla únicament aquest protocol són les recomanacions de cara a la 
propera visita. Es recomana preparar informació escrita com a complement per entregar al pacient i fer 
una reflexió entre tot l’equip de professionals sobre les necessitats de la malaltia, les alternatives i les 
accions d’acompanyament a oferir. És interessant que es contempli la reflexió d’equip per tal que els 
diferents professionals comparteixin les seves experiències, opinions i punts de vista i poder-los aplicar a 
consultes posteriors. 

D’altra banda, el protocol de l’Hospital General Universitari de Castelló (2019) aconsella un seguit 
d’accions a evitar al moment de la comunicació, com ara la franquesa brusca i l’optimisme enganyós, oferir 
percentatges de curació i supervivència, la sobreprotecció i les conductes paternalistes i l’ús d’expressions 
com “tranquil·litzis” o “no plori”. El fet que contempli tantes accions a evitar ajuda als professionals de cara 
a preveure certs errors que es poden cometre en la comunicació de la mala notícia i en la recepció dels 
sentiments del pacient a partir d’aquesta. 

Pel que fa al protocol especialitzat en comunicació telefònica de males notícies, creat per l’Hospital 12 
d’Octubre (2020), s’observa que, en termes generals, contempla les mateixes pautes (o similars) que la 
resta però afegint diversos matisos i recomanacions adaptats a la comunicació telefònica a famílies de 
pacients amb COVID-19 que es troben en els seus últims dies de vida, recomanacions com saber 
transmetre amb claredat la gravetat de la situació o que en cas que es pregunti pel pronòstic comunicar 
una esperança realista. La manera de mostrar proximitat a través d’una trucada serà mitjançant la 
realització de senyals d’escolta i informant el familiar que, si ho desitja, es faran trucades periòdiques 
informant de l’evolució de la situació. Són importants també altres detalls específics de la malaltia i la 
situació concreta, com la proposta de la visita d’acomiadament o el fet d’informar que els símptomes 
difícilment seran abandonats. Finalment, es recomana revisar el transcurs de la trucada i analitzar allò que 
s’ha fet bé i allò que es pot millorar de cara a una següent trucada. Com s’ha mencionat prèviament a 
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l’anàlisi, aquest protocol contempla de forma explícita la preparació personal del sanitari de cara a la 
trucada. 

A partir del gràfic es pot observar que el protocol en què coincideixen més recomanacions és el de 
l’Hospital General Universitari de Castelló (2019), on es troben un total de vint-i-cinc recomanacions 
compartides de les trenta-vuit totals. Com aquest protocol bé indica està creat partint del de Buckman 
(1992), tot i això, aquestes dades suggereixen que també ha aportat els seus propis suggeriments i que 
no es tracta d’una còpia sinó més aviat una adaptació on s’afegeixen aspectes que gairebé trenta anys 
després se segueixen considerant importants. 

 

6. CONCLUSIONS 
La importància dels protocols de comunicació de males notícies recau en la seva funció de guia, brindant 
unes pautes clares i precises de com dur a terme l’acte comunicatiu d’una manera gradual i estructurada. 

En primera instància és interessant destacar el fet que la majoria de documents i articles publicats sobre 
la comunicació de males notícies fan referència únicament al protocol creat per Buckman l’any 1992. És 
curiós com vint-i-vuit anys més tard, amb un escenari comunicatiu completament nou segueixi 
contemplant-se aquest protocol com a principal. Aquestes dades posen en evidència la necessitat d’un 
estudi en profunditat sobre aquest tema, que generalment és considerat superflu. 

Amb la investigació i revisió bibliogràfica s’han trobat només un total de sis protocols en un període de 
gairebé tres dècades, el que demostra novament la poca importància que generalment es dóna a les 
habilitats humanes i comunicatives en una tasca tan important com a la de comunicar males notícies en 
l’àmbit sanitari. 

Analitzant els protocols es pot comprovar que hi ha un període de disset anys dins el qual no se n’ha 
publicat cap. Cal recordar que els protocols analitzats són dels anys 1992, 1996, 1999, 2016, 2019 i 2020; 
i que el de l’Hospital Sant Joan de Déu (2016) va ser el primer publicat en l’àmbit estatal, el que demostra 
l’endarreriment en la incorporació de les habilitats i tècniques comunicatives al nostre país en aquest 
camp. 

De l’estudi d’aquests protocols es pot extreure que, en general, són prou complets i fàcilment aplicables, 
dividits per fases segons el moment de la trobada clínica. A grans trets es divideix el procés en: preparació 
prèvia, inici de la trobada, investigació de la informació amb la qual compta el pacient, comunicació de la 
mala notícia, acollida dels sentiments i fi de la visita. El protocol de Bennett i Alison (1996) inclou, a més, 
una fase prèvia referent a una primera trobada clínica on s’introduiria al pacient la malaltia, i el protocol de 
l’Hospital Sant Joan de Déu inclou una fase posterior referent a una següent consulta un cop el pacient i 
la família ja saben el diagnòstic. Els noms adjudicats a les fases dels protocols varien depenent de l’autor 
i en alguns casos fins i tot s’ajunten o divideixen algunes de les fases, tot i això, totes les guies segueixen 
el mateix ordre lògic de visita, dins el qual s’inclouen les diferents recomanacions a seguir i els aspectes 
pràctics que ajudaran en cada moment del procés comunicatiu i que han sigut analitzats detingudament a 
l’apartat previ. 

Destaca el fet que en vint-i-vuit anys de protocols no s’observa cap diferència abismal ni cap recomanació 
completament contradictòria, el que indica o que bé tots aquells protocols redactats ja contemplaven 
moltes mesures essencials i que segueixen vigents en la cultura d’avui en dia, o que, d’altra banda, els 
protocols redactats aquests darrers anys segueixen presentant manques pel que fa a una completa i 
correcta comunicació de males notícies. 

Per tant, com a conclusió evolutiva es pot observar que no s’experimenten grans canvis ni contradiccions, 
més aviat s’observen matisos que van complementant les diverses recomanacions ja donades des d’un 
principi. La recomanació en la qual destaca una major evolució és la referent als sistemes d’assessorament 
i de suport emocional. És interessant que als darrers protocols es contempli el fet d’oferir al pacient ajuda 
externa que el pot ajudar a assumir millor la notícia o diagnòstic, demostrant així preocupació per 
l’estabilitat del pacient. Convé ressaltar que cap protocol parla específicament d’introduir la figura del 
psicòleg a la visita mèdica, qui podria ajudar en la gestió de les emocions del pacient. 
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Un element que els primers protocols tampoc consideren és el dels sentiments del mateix sanitari. És 
important que aquests es tinguin en compte, ja que la manera com el metge faci front a la comunicació de 
la notícia pot afectar directament a la manera com el pacient la percep. El protocol de l’HSJD (2016) 
recomana fins i tot posposar la visita si el sanitari no es troba preparat, el de l’HUGSC (2019) recomana 
que dos professionals siguin presents al moment de la comunicació per complementar-se entre ells en 
cas que algun dels dos se senti sobrepassat per la situació, pel que es pot considerar un altre dels punts 
on els canvis són observables i de manera favorable. 

Una mesura que inclouen els darrers protocols i és important a destacar, ja que es mostra en ella gran 
evolució a l’hora de tenir en compte el pacient i la seva estabilitat emocional, és la de no mostrar gens de 
pressa per finalitzar la visita i proporcionar al pacient tot el temps que necessiti per assimilar la notícia. Per 
contra, el protocol de Bennett i Alison (1996) recomana recordar al pacient que s’acaba el temps de la 
visita, una pauta que pot fer-lo sentir incòmode. El fet de tenir un horari de visita limitat pot comportar la 
manca de temps suficient perquè el pacient assimili la informació, aclareixi tots els dubtes i es desprengui 
de les seves emocions. 

Gómez (2016) al seu llibre Cómo dar malas noticias en medicina introdueix un seguit d’elements a tenir 
en compte a l’hora de dissenyar l’estratègia comunicativa, elements com determinar l’equilibri psicològic 
del malalt, el grau de gravetat de la malaltia i l’estadi evolutiu en què es trobi, l’edat del pacient, l’impacte 
emocional de la part amb dany, el tipus de tractament que s’haurà de dur a terme i el rol social del malalt. 
Aquests elements no són considerats a cap dels protocols, i segons l’autor són clau per saber si cal ser 
més o menys explícits a l’hora de comunicar la mala notícia i per esbrinar si serà necessari dissenyar 
estratègies complementàries. 

Un aspecte de l’anàlisi que destaca a nivell conclusiu és la necessitat de crear un protocol més extens on 
s’expliqui de manera detallada la manera com gestionar les diverses respostes o reaccions emocionals 
que poden presentar els pacients, ja que els existents tracten aquest tema d’una manera molt vaga i amb 
unes indicacions bastant bàsiques. 

Una recopilació de mesures de tots els protocols i de les indicacions anteriors podria donar com a resultat 
un protocol bastant complet. Encara que, tenint en compte l’evolució de la comunicació en l’actualitat i la 
introducció d’internet i les noves tecnologies a la vida quotidiana, caldria treure profit d’aquestes eines i 
utilitzar-les com a sistemes complementaris i de suport, per ampliar la informació del malalt, per establir 
vies de comunicació directes i properes o inclús per poder establir contacte entre malalts que es trobin 
en la mateixa situació. 

L’actual situació creada arrel de la crisi sanitària de la COVID-19 ha posat en evidència la necessitat 
d’adaptar aquests protocols a unes circumstàncies específiques. Analitzant el protocol creat per l’Hospital 
12 d’Octubre (2020) específicament per a aquesta crisi, es pot comprovar que realment no és nou, sinó 
més aviat una recopilació de diverses pautes prèviament introduïdes i adaptades a una comunicació per 
via telefònica. 

Pel que fa al transcurs de la trucada se segueix el mateix patró d’ordre de visita amb el seguiment de les 
diverses fases contemplades prèviament. S’inclouen certs recursos necessaris en una comunicació 
telefònica com identificar amb qui s’està parlant, identificar-se a un mateix, des d’on es truca i indicar el 
motiu de la trucada. Pel que fa al moment de la comunicació, les recomanacions són les mateixes que als 
altres protocols: ús de vocabulari senzill evitant paraules tècniques, deixar pauses entre frases, transmetre 
silencis i comprovar si s’està rebent la informació correctament. En una comunicació telefònica és més 
difícil transmetre comprensió, suport i identificar les emocions que embarguen a aquell amb qui s’està 
parlant, tot i així, el protocol inclou aquestes recomanacions. L’esforç d’aquell qui transmet la notícia haurà 
de ser major, intentant realitzar en tot moment senyals d’escolta i preguntant per les sensacions i 
sentiments. Són poques les pautes que s’inclouen al protocol respecte a com respondre a les reaccions 
emocionals, però un punt a favor és que es tenen en compte les necessitats psicològiques i socials d’aquell 
amb qui es parla pel que s’ofereix l’opció de contactar amb suport extern. 

En tractar-se d’una malaltia nova és possible que el metge no tingui resposta a moltes de les preguntes 
que pot fer el familiar i en cap moment es contempla que fer en cas que es doni aquesta situació. 
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Hi ha recomanacions de la resta de protocols que queden obsoletes en una crisi de la dimensió de l’actual, 
com tot el que fa referència a la comunicació no verbal, a la gestualitat, les mirades o el contacte físic per 
mostrar suport, accions que es consideren gairebé fonamentals, ja que ajuden a completar allò que sovint 
no es diu amb paraules. Per tant, amb aquesta nova situació, queda demostrat que no s’han aprofitat al 
màxim totes les opcions que brinden les noves tecnologies i que poden ajudar a facilitar la comunicació. 
El protocol ideal en un context digital i de pandèmia, potser, no hauria de tractar només el contacte 
telefònic sinó que aquest podria ser complementat, si el familiar ho desitges, d’una videotrucada simulant 
el que hagués sigut la conversa en directe i es complementaria el contacte verbal oferint alhora proximitat 
i afegint valor a la conversa. 
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