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e-mail: analaurasaraiva@gmail.com  

Resumo 
O sucesso das relações interpessoais, incluindo a relação entre clínicos e 
anatomopatologista, passa necessariamente por uma comunicação eficaz. 
Num momento em que várias Instituições Portuguesas de ensino em 
Medicina Veterinária passam, ou recentemente passaram, por processos de 
avaliação, relembra-se que a comunicação eficaz entre profissionais é 
recomendada como uma day-one skill pela European Association of 
Establishments for Veterinary Education - EAEVE, enfatizando a 
importância do tema. Tem havido uma crescente produção científica 
relacionada com as aptidões de comunicação entre médicos veterinários 
clínicos e os seus clientes e até na comunicação de potenciais erros médicos; 
contudo, o mesmo enfoque não é dado à comunicação entre clínicos e 
anatomopatologistas. A escassa informação trocada entre estes dois 
interlocutores, a forma como essa informação é vinculada, o 
desconhecimento de metodologias aplicadas em cada especialidade e a 
linguagem própria utilizada por cada um dos profissionais, são alguns dos 
motivos apontados para uma comunicação ineficaz. Perante os factos e a 
experiência dos autores, acreditamos que urge preparar os futuros 
veterinários (clínicos e patologistas) para um aperfeiçoamento da arte de 
comunicar eficazmente, desde os auditórios da faculdade, até às clínicas e 
laboratórios. “É impossível não comunicar”; porém, a comunicação eficaz 
aprende-se e treina-se. Constituíram objetivos deste trabalho: (1) elaborar 
uma revisão sumária sobre a temática da comunicação; (2) comentar o 
processo de comunicação entre clínicos e anatomopatologistas veterinários. 
 
Palavras-Chave: Comunicação Intra-profissional; Relações Intra-
profissionais; Medicina Veterinária 
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1. Introdução 

Se iniciarmos o nosso exercício pensando no que acontece ao nível intracelular, deparamo- 
-nos com uma complexidade de processos de comunicação, alguns ainda desconhecidos, 
que nos reportam para a importância que o tema da comunicação merece. Escalando os 
vários sistemas em que nos incluímos, desde os mais simples aos mais complexos, 
verificamos a indubitabilidade do 1º axioma da comunicação: “não se pode não 
comunicar”. Os restantes quatro axiomas da comunicação incluem: “toda a comunicação 
tem um aspeto de conteúdo e um aspeto de relação, tais que o segundo classifica o 
primeiro; é, portanto, uma metacomunicação” (2º axioma); “a natureza de uma relação está 
na contingência da pontuação das sequências comunicacionais entre os comunicantes” (3º 
axioma); “os seres humanos comunicam digital e analogicamente” (4º axioma); “as 
permutas comunicacionais são simétricas ou complementares, segundo se baseiam na 
igualdade ou na diferença” (5º axioma). No minimundo da Medicina Veterinária, não é 
diferente…. 

A colaboração e a comunicação interprofissional têm sido apontadas, em várias profissões 
mas em particular nas de área médica, como imprescindível ao desenvolvimento de um 
serviço de qualidade, capaz de assegurar o sucesso da intervenção. Para percebermos a 
importância da comunicação entre médicos veterinários, especificamente entre clínicos e 
anatomopatologistas, torna-se importante em primeiro lugar reconhecer alguns conceitos 
básicos inerentes à comunicação. 

A comunicação é reconhecida como uma competência de extrema relevância para os 
profissionais de saúde, estando associada a uma maior satisfação dos clientes. Por outro 
lado, um número crescente de evidências tem vindo a apoiar a importância da comunicação 
médico-paciente no estabelecimento da sua relação, com o objetivo último da promoção de 
saúde. Uma relação empática é reconhecida como facilitadora do diagnóstico e da adesão 
terapêutica, culminando na satisfação, bem-estar e recuperação do doente. Além disso, tem 
sido dado especial interesse à comunicação eficaz de erros médicos, de forma a evitar 
litígios. Este tema, contudo, ultrapassa os objetivos do presente trabalho. 

A comunicação torna-se assim a chave do sucesso, em particular quando este depende da 
intervenção de profissionais que trabalham em estruturas independentes, em prol de um 
objetivo comum. Acreditando na legitimidade de transpor estes dados para a área da 
Medicina Veterinária, é evidente que médicos veterinários, clínicos e patologistas, devem 
conhecer as estratégias para uma comunicação eficaz e estar conscientes dos factores que a 
podem prejudicar. 

O conceito teórico de uma comunicação perfeita baseia-se na ideia de que esta apenas 
ocorre quando a men-agem é recebida e interpretada pelo recetor, com o mínimo de 
alterações desde a sua fonte emissora. O Modelo de Shannon-Weaver do Ciclo da 
Comunicação (Figura 1) sumariza brilhantemente esta ideia e parece-nos um excelente 
ponto de partida para o presente trabalho. 



A.L. Saraiva & R. Payan-Carreira  

  

  

269 

 
Figura 1. Modelo de Shannon-Weaver para a Ciclo da Comunicação (adaptado Abreu [1]). 

 

Para uma comunicação eficaz, é necessário que o comunicador saiba transmitir a sua 
mensagem, de forma clara, precisa e objetiva, para que o seu interlocutor consiga apreender 
o objetivo e o conteúdo da mensagem. A eficiência da transmissão pode ser condicionada 
por vários fatores – ou ruídos -, que incluem, entre outros, a falta de interesse ou 
despropósito do conteúdo; a exagerada complexidade da mensagem que a torna difícil de 
interpretar pelo interlocutor; a existência de barreiras à difusão da mensagem (físicas, 
ambientais ou psicológicas, diferenças sociais ou culturais que possam condicionar o 
entendimento da mensagem; restrições temporais, que, por vezes, levam à codificação de 
parte da mensagem; a existência de juízos de valores, hostilidade ou preconceitos  
pessoais; ou ainda a existência de limites do conhecimento que condicionem a capacidade 
de entender o que é transmitido.  

O ruído reflete-se no levantamento de barreiras que impedem a comunicação, e cuja 
importância favorece a ocorrência de desentendimentos e falhas na comunicação que, em 
algumas situações, revertem o sentido da mensagem. A Tabela 1 sumariza as barreiras da 
comunicação que são atribuídas ao emissor e aquelas que são atribuídas ao recetor. 

 

Tabela 1. Barreiras da Comunicação atribuídas ao emissor e ao recetor  
(adaptado de Chatuverdi e Chatuverdi [5]). 

Barreiras da Comunicação 
Emissor Recetor 

Falta de planeamento 
Objetivos vagos 
Utilização de código inadequado 
Pressupostos incorretos, não partilhados 
Diferente perceção da realidade 
Escolha inadequada do canal   

Fraca capacidade de escutar 
Falta de atenção 
Falta de confiança 
Falta de interesse 
Avaliação prematura da mensagem 
Dificuldades semânticas 
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Preconceitos 
Diferente perceção da realidade 
Estado físico inapropriado 
Conflito de atitudes 

 

Uma comunicação é eficaz quando é recebida e percebida pelo recetor que emite uma 
resposta – feedback – ao emissor; dito por outras palavras, quando o objetivo do emissor é 
atingido. O recetor tem de receber, perceber, aceitar, utilizar e dar um feedback ao emissor. 
Desse modo, o emissor e o recetor permanecem ligados através deste feedback. Se a 
informação não é totalmente compreendida pelo recetor, então a comunicação não é eficaz. 

A comunicação pode ser verbal (por palavras escritas ou faladas) ou não. A comunicação 
não-verbal assume, na maior parte das situações, um peso importante e permite colmatar 
muita da informação perdida pela existência de ruídos ou barreiras. Na realidade, quando a 
comunicação é presencial, apenas cerca de 7% do conteúdo é comunicado através de 
palavras, apoiando a máxima “um gesto vale mais do que mil palavras”.  

Enquanto prestador de serviços na área de saúde, o médico veterinário comunica de forma 
constante, numa interface com vários interlocutores, necessitando de integrar de forma 
coerente diferentes atividades e serviços. Para o sucesso destas interações, é imprescindível 
uma boa comunicação. Nesta profissão, a comunicação pode ser horizontal 
(interprofissional ou com o proprietário do animal), ou vertical (por exemplo com os 
diretores ou com subordinados). Sendo que, em algumas destas interações, a comunicação é 
presencial, favorecendo a passagem da mensagem, noutras é feita de forma não presencial, 
potencializando a interferência de ruídos e barreiras e condicionando um perfeito 
entendimento da mensagem. É neste grupo que a comunicação entre o clínico e o 
anatomopatologista se encaixa. 

 

2. A comunicação entre o clínico e o anatomopatologista 

A comunicação, em particular quando associada ao pensamento crítico, é uma das 
competências sociais mais procuradas pelo mercado de trabalho, qualquer que seja a área e 
o nível de intervenção de um indivíduo. A capacidade de uma comunicação eficaz é 
considerada pela EAEVE uma competência de primeiro dia (day one skill); ou seja, o 
recém-licenciado veterinário deve ter a capacidade de comunicar eficazmente, logo a partir 
do momento em que termina o seu curso e inicia a sua carreira profissional. Deve ser capaz 
de comunicar com os clientes, com o público, com os colegas, com as autoridades; deve ser 
capaz de ouvir e responder com cortesia, utilizando uma linguagem adequada ao seu 
interlocutor, de acordo com o contexto. Adicionalmente, a Lista de Competências 
Recomendadas Aquando da Graduação pela EAEVE refere a necessidade do recém- 
-licenciado ser capaz de escrever relatos de caso e manter os registos clínicos dos seus 
pacientes adequadamente, para que outros colegas e o público em geral os possam entender, 
bem como ser capaz de trabalhar eficientemente numa equipa multidisciplinar. Para atingir 
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estes objetivos, é necessário ir além da simples comunicação e alcançar o patamar da 
comunicação efetiva.  

A constante evolução dos métodos de apoio ao diagnóstico,  a tendência à especialização e 
à divisão do trabalho nos profissionais ligados à saúde, e o correspondente aumento do 
trabalho interdisciplinar, tem vindo a alargar a equipa de elementos e/ou profissionais que 
contribuem para o restabelecimento da saúde do animal, deixando esta de estar centrada 
apenas nas competências técnico-científicas do clínico veterinário. Deste modo, o 
anatomopatologista é mais um elemento da equipa técnica/veterinária, mas que tem a 
particularidade de trabalhar à distância e com o qual não contactamos oralmente a diário. 
Por outro lado, é fácil reconhecer que, embora trabalhem sobre um mesmo caso, e mesmo 
sendo o objetivo final comum (a saúde e bem estar do paciente), a visão/perceção de ambos 
em relação à patologia e aos aspetos clínicos do caso são diferentes, sem que 
necessariamente um perca a razão em relação ao outro. São os dois profissionais que se 
complementam, partilhando objetivos comuns (a saúde animal) e que se esforçam de forma 
concertada para avaliar e propor soluções relativamente a um caso clínico – o que poderia 
ser designado por “trabalho de equipa nos cuidados de saúde”. Na Tabela 2 apresentam-se 
algumas das competências necessárias ao estabelecimento de uma comunicação 
interprofissional eficaz. 

 

Tabela 2. Competências para uma comunicação interprofissional eficaz (adaptado de 
Olupeliyawa et al. [19]). 

Situações 
Prática interprofissional Colaboração interprofissional 

Compreender os papeis e obrigações dos 
outros profissionais 
Respeito mútuo e reconhecimento 
Comunicação 
Resolução de conflitos 
Saber lidar com a incerteza 
Capacidade para partilhar informação 
Capacidade de adaptação 
Feedback 

Vontade para colaborar 
Confiança 
Comunicação e partilha de informação 
Respeito mútuo e reconhecimento das  
responsabilidades individuais 
Partilha de informação 
Comunicação 
Resolução de conflitos 
Feedback 

 

É particularmente importante perceber que o trabalho em equipa exige que, para que haja 
eficácia na comunicação, que ambos invistam na redução do ruído que possa comprometer 
a eficiência do processo e procurem o equilíbrio. Apesar da temática da comunicação não- 
-verbal ser referida frequentemente no contexto da consulta médica, pode também ser 
aplicada à comunicação entre o clínico e o anatomopatologista. Inclusivamente, a criação 
de infraestruturas que permitam a comunicação “cara-a-cara” entre profissionais de saúde é 
apontada como um fator que melhora as capacidades de comunicação e consequentemente 
o desempenho global da equipa. A comunicação interpessoal é um processo dinâmico que 
decorre de forma diferente entre indivíduos, decorrente do seu conhecimento próprio, das 
suas experiências pessoais, dos seus valores, do seu modo de pensar e mesmo do seu 
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temperamento. Sendo uma interação nos dois sentidos, entre duas ou mais pessoas, está 
dependente da existência de feedback. Este feedback, aliado à qualidade da informação 
recebida, permite criar um laço de confiança entre profissionais que é fulcral para a forma 
como o processo de comunicação flui e na forma como esta interação se torna mutuamente 
satisfatória, para benefício do principal interessado, que é o paciente ou, em última análise, 
o seu proprietário 

Como já foi dito, na maior parte dos casos, a relação entre o clínico e o anatomopatologista 
processa-se à distância, em torno de um fragmento de tecido ou de uma suspensão de 
células ou de uma amostra de fluído corporal, que se acompanha de um formulário de 
requisição de análise. A comunicação entre estes dois profissionais, que muitas vezes 
partilham de uma formação base comum (são ambos veterinários), faz-se de forma não 
presencial, com base num documento escrito, com conhecimento limitado por parte do 
anatomopatologista do caso clínico a que se refere a análise pedida. Ambos têm por 
objetivo chegar ao diagnóstico correto, quer através da identificação da causa quer 
reduzindo o leque de diagnósticos diferenciais existentes. À partida, trata-se de uma 
comunicação em que as barreiras à difusão da informação são elevadas. Está na mão dos 
dois profissionais reduzirem o ruído na medida do possível, para favorecer uma 
comunicação eficaz e ultrapassarem estas dificuldades. 

É frequente que complicações na submissão das amostras para análise redundem em 
resultados insatisfatórios, incorretos ou inconclusivos, ou ainda demasiado demorados para 
o ponto de vista do clínico; a receção de material mal preservado, limitado em extensão ou 
sem informação clínica adequada é, para o anatomopatologista, uma forte limitação ao seu 
adequado desempenho. 

Quais podem então ser os pontos críticos (barreiras e ruídos) que podem comprometer a 
interação entre clínicos e anatomopatologistas? Para uma facilidade de exposição, faremos 
esta análise centrando-nos, em separado e à vez, em cada um dos participantes que é, à vez, 
emissor e recetor nesta comunicação. 

2.1. Pontos críticos com origem no clínico 

Uma das principais limitações na comunicação entre clínicos e anatomopatologistas é de 
facto a informação clínica transmitida pelos primeiros que acompanha o material destinado 
a análise. A ausência de informação ou o preenchimento inadequado das fichas de 
requisição de análise é algo com que, arriscamos dizer, todos os anatomopatologistas já se 
depararam. Tal como para o clínico, é importante que o anatomopatologista receba alguma 
informação sobre o caso sobre o qual se irá pronunciar. A falta de informação básica, como 
sejam a descrição da sintomatologia mais marcante, a identificação das lesões encontradas, 
o resumo dos resultados do exame clínico e alguns exames complementares e mesmo a 
identificação dos diagnósticos diferenciais que se pretende pesquisar, é muitas vezes útil 
para o patologista emitir um relatório com maior grau de confiança ou com menos 
incerteza, apoiando o clínico no tratamento mais adequado a cada situação. É também 
importante que haja uma correta identificação do paciente. A idade, raça, tratamentos 
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prévios ou patologia concorrente podem ser determinantes para a emissão de um 
diagnóstico mais efetivo. 

Outro ponto que é importante ter em consideração é o que se refere ao material enviado 
para análise (Esta temática é abordada em detalhe noutro capítulo deste livro, pelo que será 
aqui mencionada de uma forma mais abreviada). Neste ponto, vários fatores podem 
intervir: 

1. Má preservação da amostra – para um diagnóstico anatomopatológico preciso é 
necessário que a amostra chegue ao laboratório em condições de preservação 
excelentes. Garantir que a amostra enviada chega ao laboratório em condições 
adequadas à sua análise é uma obrigação do Clínico, caso contrário o resultado do 
exame histopatológico só poderá ser o de “material impróprio para diagnóstico”. Se 
se sente inseguro quanto à melhor forma para envio de um material específico, 
contacte o laboratório ou o Anatomopatologista com a devida antecedência.  

2. Identificação do (s) fragmento (s) enviado (s) – contrariamente à ideia geral de que o 
anatomopatologista tem a obrigação de reconhecer o tecido que está a observar e que 
deve saber orientar corretamente um fragmento de tecido, para que seja possível 
uma interpretação adequada do processo em causa, é necessário que seja incluída na 
requisição da análise a identificação do fragmento, nomeadamente no caso de 
fragmentos múltiplos. Desta forma, evitará alguma indecisão e incerteza na 
avaliação do material, perdas de tempo e aumento dos custos com exames 
adicionais, assim como diagnósticos especulativos ou mesmo incorretos. É também 
importante que, em caso de envio de material de biópsia, seja prestada alguma 
informação sobre o órgão (poderá requerer cuidados especiais na inclusão), o 
procedimento de recolha do material utilizado (punch, pinça crocodilo, punção por 
agulha, excisão de fragmento, etc.), localização do fragmento na lesão ou se o 
procedimento de recolha foi guiado, por exemplo, por ecografia. 

3. Representatividade da amostra enviada – para assegurar que a amostra é 
representativa da lesão, deverá ser enviada uma amostra suficientemente grande ou 
recolhidos fragmentos de vários pontos da lesão como forma de aumentar a 
probabilidade de obter uma amostra representativa. Caso se trate de uma excisão, 
deve enviar-se a totalidade do fragmento, caso não pretenda análises de outro tipo. 

4. Descrição das lesões – uma breve descrição das lesões encontradas, incluindo o 
padrão de distribuição, tamanho, densidade, ritmo de crescimento e localização 
poderá ser de grande ajuda para a correta interpretação do aspeto anatomopatológico 
do material enviado para análise. 

5. No caso de citologia (seja ela relativa a uma punção, lavado, ou obtida por aposição 
ou exfoliação) – confirme antes de enviar, a presença de células, ou ainda se o 
material recolhido na realidade contempla a lesão ou parte da lesão que se pretendia. 
Deve enviar-se sempre mais do que duas lâminas. Um número limitado de lâminas 
pode condicionar a qualidade e a capacidade de diagnóstico. No caso de haver 



O Clínico e o Anatomopatologista 

  

  

274 

dúvidas nos procedimentos para tipos particulares de citologias, o laboratório deve 
ser previamente contactado para solicitação de indicações. 

6. Informação adicional - se o material se refere a um animal para o qual já foram 
pedidas análises anteriores, esta informação deve ser contemplada. Mesmo não 
suspeitando da existência de ligações entre as duas situações, poderá ser importante 
para o anatomopatologista, no sentido de diferenciar algumas lesões e aumentar o 
seu grau de certeza no diagnóstico. 

7. E não é demais referir que, caso se utilizem abreviaturas ou códigos para 
identificação dos fragmentos ou lâminas, a correspondência necessária deve ser feita 
na folha de requisição, uma vez que que poucos códigos são universais e a sua 
interpretação varia em função da área de formação individual. 

Resumindo, é importante para o resultado final da análise pretendida que o clínico garanta 
que o material para análise chegue ao laboratório de histopatologia nas devidas condições e 
que dispense algum tempo a preencher de forma adequada a requisição da análise. Observa- 
-se com frequência que a requisição da análise está muitas vezes limitada ao nome do 
animal, por vezes incluindo a sua espécie, além de que é preenchida por um técnico auxiliar 
que desconhece as razões para a requisição da análise ou outros aspetos que poderão ser 
relevantes para o diagnóstico. A parte referente aos dados clínicos deve ser preenchida pelo 
clínico e este deve ainda ensinar os seus auxiliares como preencher os dados gerais 
relativos à identificação dos animais. 

2.2. Pontos críticos com origem no anatomopatologista 

Considerando que o anatomopatologista recebeu um pedido de análise feita em condições 
ideais (e não é demais lembrar que esta regra nem sempre é cumprida...) é da sua 
competência dar uma resposta efetiva e atempada, para que também ele contribua 
ativamente para a eficiência do processo. O anatomopatologista tem a obrigação de emitir 
um diagnóstico com o maior grau de certeza possível, permitindo ao clínico tomar uma 
decisão, baseada em evidências científicas. 

Caso a informação referida na requisição da análise seja limitada, poderá ser necessário que 
o anatomopatologista contacte o requerente para pedir esclarecimentos adicionais, 
aproveitando para explicar a importância da informação em falta para a emissão de um 
diagnóstico e educar, no sentido da melhoria da situação, sem questionar a boa vontade ou a 
disponibilidade do clínico. Esta é uma das premissas de um bom feedback.  

O relatório de exame histopatológico deve refletir elevadas competências na área da 
comunicação escrita, já que é esta a via de comunicação que assiste esta interação. 
Naturalmente que as competências científicas não podem impedir o diagnóstico. Esta é 
também uma responsabilidade do anatomopatologista: adquirir formação e experiência na 
área. Assim, e em relação a este tópico, é importante tomar em consideração alguns pontos: 

1. Certeza e incerteza - é preciso entender que, para o anatomopatologista, um relatório 
de uma análise histopatológica tem carácter de compromisso e tem peso legal; 
diariamente, erige a sua credibilidade e o reconhecimento do seu bom nome, 
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independentemente da forma como recebe o material para análise, e procura 
ativamente contribuir, através do seu profissionalismo, para a saúde e bem-estar 
animal. Decorrente do peso legal que tem a sua opinião, transcrita no relatório de 
análise, deve tomar algumas precauções relativamente à certeza com que emite o seu 
diagnóstico. O que faz frequentemente através do recurso a expressões de reserva. 
De igual modo, na ausência de informação fundamental, ou quando a qualidade da 
amostra à deficiente, ou mesmo derivado da complexidade do caso, o 
anatomopatologista pode não emitir um diagnóstico definitivo; em vez disso, pode 
expressar o grau de confiança no seu diagnóstico, recorrendo às expressões de 
incerteza (como “compatível com” ou “sugestivo de”), emitindo uma lista de 
diagnósticos diferenciais possíveis ou mesmo aconselhando determinados 
procedimentos. Ora, e quando se fala de expressões de incerteza, se estas forem 
desconhecidas do clínico, podem ser lidas e interpretadas de uma forma que não 
corresponde ao espírito com que foram escritas. Isto contribui para a existência de 
discrepâncias entre a interpretação realizada pelo clínico e o que era pretendido pelo 
anatomopatologista. Essa discrepância acentua-se quando o grau de complexidade 
da situação exige um maior nível de conhecimento para a interpretação das 
descrições e resultados. Ainda que a atribuição de um valor percentual ao grau de 
certeza do anatomopatologista no seu diagnóstico resolvesse pelo menos 
parcialmente estas dificuldades, tal proposta será dificilmente acolhida pela 
comunidade de anatomopatologistas, dada a dificuldade em quantificar um 
sentimento qualitativo e por motivos litigiosos. Contudo, deveria pelo menos  
haver um esforço no sentido de reduzir e uniformizar as expressões utilizadas para a 
expressão de incerteza, de forma a uniformizar igualmente os procedimentos 
clínicos futuros. 

2. Clareza da mensagem - o anatomopatologista deverá apresentar os resultados da sua 
análise de forma clara e informativa e de uma forma que seja efetiva (isto é seja útil 
para o diagnóstico e prognóstico a emitir pelo clínico). Sempre que possível poderá 
ainda emitir a sua opinião profissional quanto a cuidados a manter no 
acompanhamento do caso ou sugestões para intervenções futuras. Um ponto 
importante a focar é o que respeita a linguagem utilizada e a forma como as 
diferentes expressões utilizadas pelo anatomopatologista podem ser interpretadas 
pelo clínico, as quais nem sempre são coincidentes. 

3. Variabilidade da linguagem – para além do que já foi dito anteriormente, verifica-se 
com frequência que a linguagem utilizada pelos anatomopatologistas é muito 
variável; desta forma são múltiplas as expressões utilizadas por estes profissionais 
para a mesma informação, o que contribuiu para as dificuldades na leitura e 
interpretação dos relatórios. Este inconveniente poderá ser ultrapassado através de 
uma estandardização das expressões a utilizar nas diferentes situações por todos os 
organismos provedores destes serviços. Em complemento, um contacto mais direto 
com o clínico poderá clarificar a informação prestada. Ressalva-se que a 
variabilidade de linguagem não se aplica ao resultado. 
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4. Outro fator que dificulta a comunicação é a localização da informação, pelo que 
qualquer alteração à formatação do relatório gera uma dificuldade inicial na leitura e 
interpretação do mesmo. E não se pode esquecer que, quer em medicina humana 
quer na medicina veterinária, existe uma especificidade linguística própria que, em 
si, pode gerar conflito na interpretação da mensagem. Embora se deva procurar 
simplificar a linguagem, e idealmente uniformizar o emprego de algumas 
expressões-chave e seu nível de hierarquização, no que respeita à certeza ou 
incerteza do diagnóstico, não é correto limitar esta informação a uma listagem de 
palavra-chave, sublinhadas ou a negrito, pois corresponderia a enviesar a capacidade 
do clínico em integrar a informação adicional correspondente à análise 
histopatológica. Convém reforçar que, mesmo implicitamente, ou seja, mesmo que 
não esteja escrito no relatório de análise, o resultado anatomopatológico tem de ser 
sempre enquadrado nos achados clínicos. A colaboração entre o clínico e o 
anatomopatologista é crucial à comunicação, pelo que qualquer um destes elementos 
deverá contactar o outro sempre que haja dúvidas que precisam de esclarecimento. O 
anatomopatologista não é assim o “fim da linha”, mas mais um ponto no círculo do 
processo de diagnóstico. 

5. Em alguns casos, em que vida do paciente está em risco, existe urgência na emissão 
do diagnóstico. Estas situações são muito particulares, e exigem uma comunicação 
célere e muito clara entre o clínico e o anatomopatologista. É possível que estes 
objetivos sejam cumpridos, devendo para isso ser assegurado um transporte veloz da 
amostra para o laboratório que deve estar prevenido com a devida antecedência das 
condições especiais da análise e da sua chegada eminente e o anatomopatologista 
deve estar informado da sua contribuição específica no processo. Nesta situação, 
mais do que nunca, as regras da boa comunicação devem estar bem implementadas. 

O anatomopatologista deverá sempre esclarecer o clínico, mesmo sem esperar que seja este 
último a tomar a iniciativa. Note-se que os clínicos podem sentir-se constrangidos quando 
chega o momento de questionarem o significado de um diagnóstico; os patologistas podem 
também prevenir estas situações antecipando-se no primeiro contacto. Um contacto regular 
com o clínico poderá fazer parte de um programa de análise de qualidade. Mas os clínicos 
também devem estar preparados para responderem às dúvidas dos patologistas. 

 

3. Comentário 

Os cuidados de saúde a um paciente estão determinados pelo diagnóstico e pelas 
informações contidas no relatório de anatomopatologia. Relatórios precisos, completos e 
confiáveis dependem da receção de exemplares adequados e da submissão de informação 
apropriada e completa sobre o caso. O diagnóstico anatomopatológico corresponde a uma 
declaração, baseada na análise de uma amostra e na integração de dados que se relacionam 
com aquele caso (sinais e sintomas), para a qual muito contribui a experiência e formação 
do anatomopatologista e até mesmo a metacognição no processo de crítica (raciocínio 
clínico). Ora, para que se atinja a qualidade requerida tanto pelo anatomopatologista como 
pelo clínico, ambos devem trabalhar em prol de uma comunicação fluida, clara e eficaz. 
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Uma comunicação interprofissional de fraca qualidade está geralmente na origem de erros 
médicos.  
Nas secções anteriores vimos alguns dos problemas que mais frequentemente se colocam 
na prática à qualidade da comunicação e que podem comprometer a eficiência do processo, 
e que se resumem na Figura 2.  Assim, poder-se-ia pedir ao anatomopatologista que fosse 
mais claro no relatório que emite, em particular no que respeita ao grau de certeza do seu 
diagnóstico; seria ainda desejável a existência de uma certa uniformização de resultados, ou 
seja, uma estandardização da nomenclatura utilizada pelos anatomopatologistas, de forma 
que também os procedimentos clínico-cirúrgicos possam ser uniformizados consoante o 
resultado anatomopatológico.  
Por outro lado, ao receber o relatório de um exame anatomopatológico, em particular 
quando ele não contém dados que suportem o diagnóstico clínico inicial, ou que contenha 
uma das menções “material impróprio para análise”, “diagnóstico inconclusivo” ou 
“resultados inconclusivos”, o clinico deverá rever o processo e tentar honestamente 
questionar-se se estaria na sua mão resolver parte das dificuldades encontradas na obtenção 
de um diagnóstico anatomopatológico, contrariando a natural tendência para afirmar que o 
anatomopatologista não “tem experiência” ou “conhecimentos suficientes” ou mesmo que 
“o relatório não presta” e “é necessária uma segunda opinião.” Esta pode mesmo ser 
necessária mas deverá ser concertada com o anatomopatologista, uma vez que este pode 
propor o envio do material necessário a esta nova análise. 
Uma forma de abordar este problema poderá passar pela comunicação direta entre 
anatomopatologistas e clínicos, através da realização de encontros entre clínicos e 
anatomopatologistas, onde alguns dos casos poderão ser revistos, para que qualquer dúvida 
seja esclarecida e para que a semântica não prejudique o diagnóstico, o tratamento e o 
prognóstico do paciente. 
 

 
Figura 2. Representação esquemática dos ruídos que se podem levantar à comunicação entre o clínico e o 

anatomopatologista. 
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4. Conclusão 

Corroborando a opinião de Hare (2003), uma carreira de sucesso na Medicina Veterinária, 
seja ela académica, na investigação, na indústria, em laboratórios de diagnóstico ou na 
prática clínica, está dependente não apenas dos conhecimentos científicos individuais mas 
também das competências de comunicação. Um clínico de referência deve possuir amplos 
conhecimentos, assim como excelentes capacidades de comunicação com os clientes, 
colegas, técnicos e público em geral. Por sua vez, o anatomopatologista veterinário deve 
adquirir conhecimentos que permitam estabelecer um diagnóstico, mas também deve ter 
capacidade de o comunicar de forma que os colegas o compreendam. 

Na opinião das autoras, a comunicação na Medicina Veterinária é um tema ainda pouco 
debatido, contudo merecedor de atenção. Consideram-se necessários estudos futuros neste 
âmbito, de forma a identificar, explorar e tentar resolver os problemas inerentes à 
comunicação, com o objetivo último de otimizar o desempenho de todos os Médicos 
Veterinários. 
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