
EMPATIA NA 
SAÚDE

 O QUE É EMPATIA TERAPÊUTICA?

 
 DIMENSÕES DA EMPATIA 

Ÿ Comunicação desse entendimento, que pode ser verificado ao testar-se a 

sua acurácia.

Ÿ Tentativa de entender a situação, os sentimentos e a perspectiva do 

paciente, ao mesmo tempo em que se reconhece as dificuldades em se 

colocar no seu lugar.

A empatia terapêutica requer compreensão  e uma ação terapêutica dirigida 

à superação de problemas, envolvendo:

Ÿ Atuação com base nesse entendimento, de forma a assegurar o bem-estar 

do paciente. 

A empatia requer um entendimento interpessoal, que envolve inferência, 
simulação ou a vivência direta dos pensamentos e das emoções de outra 
pessoa.

Empatia 
Cognitiva

Empatia 
Emocional

É a tomada da perspectiva do
outro e a compreensão do seu
ponto de vista.

É a percepção de que podemos
sentir aquilo que o outro sente.

Preocupação
empática

É a motivação interior que move
alguém a responder e a expressar
a urgência do cuidado relativo ao
bem-estar de outra pessoa.
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 NOVO PARADIGMA DA EMPATIA TERAPÉUTICA

NOS CUIDADOS EM SAÚDE ENVOLVE:

Melhor
Ambiente de 

Trabalho

Melhor
Saúde

Aumento da aderência ao
tratamento

Redução de dor

Redução da mortalidade

Diminuição das
complicações da doença

Melhora das funções
imunológicas

Aumento do bem-estar do 
profissional de saúde

Redução do bornout e do 
absenteísmo

Maior satisfação
com o trabalho

Ÿ O entendimento da comunicação empática entre paciente e profissional 
de saúde como uma intervenção efetiva por si só.

Ÿ A afirmação de que a consulta empática é central para uma prática 
baseada em evidências.

Ÿ A consideração da experiência e da visão do paciente como parte da 
tomada de decisão compartilhada.

Ÿ A utilização pela equipe de saúde da empatia em suas interações entre 
si e a crença de que o sistema de saúde tem como foco a saúde e o 
bem-estar dos membros da equipe.

BENEFÍCIOS DA EMPATIA
TERAPÉUTICA

PARA OS PACIENTES PARA OS PROFISSIONAIS
 DE SAÚDE

Maior adesão ao tratamento

Redução da dor e do stress

Maior satisfação, esperança e
confiança

Diminuição das complicações
da doença

Aprimoramento da competência
clínica

Aumento do bem-estar

Redução do burnout e do
absenteísmo

Maior satisfação com o trabalho

PRÁTICAS QUE INCREMENTAM
A EMPATIA TERAPÊUTICA

BARREIRAS QUE IMPEDEM A
EMPATIA TERAPÊUTICA

Ÿ Ser caloroso durante a 

consulta.

Ÿ Adotar tempo suficiente para 

entender a história do 

paciente.

Ÿ Falar sobre assuntos gerais.

Ÿ Oferecer encorajamento.

Ÿ Dar sinais verbais de que o 

paciente está sendo 

compreendido (hmm, ahh, 

etc.)

Ÿ Estar fisicamente engajado 

(gestos, contato visual, toque 

apropriado).

Ÿ Situações clínicas

complexas.

Ÿ Falta de tempo, apoio e 

equipe.

Ÿ Stress e burnout.

Ÿ Foco em métricas e na 

eficiência.

Ÿ Cultura de trabalho negativa. 
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