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Dez ideias para comunicar melhor com as famílias  
em contexto hospitalar 

 
 
Introdução 
 
O Hospital deve ser um lugar de humanitude e um lugar onde cada pessoa se sinta 
acolhida e acompanhada nas suas dores e angústias. Estar internado é sempre uma 
experiência de ‘des-lugar’, afinal não é a nossa casa. Cabe aos profissionais de 
saúde colaborar para que o bem-estar físico, psico-emocional, social e espiritual seja 
assegurado e reforçado nestes momentos de sofrimento. 
 
Uma boa comunicação entre doente, profissional de saúde e família é especialmente 
importante como fator de confiança na Instituição, com benefícios, desde logo, na 
diminuição do stress, angústia e insegurança. 
 
O processo de comunicação deve ser feito com empatia, humanismo, bom senso e 
disponibilidade, tendo presente a situação dos familiares que têm de gerir a situação 
de doença de um dos seus membros, mas também o impacto da nova situação nas 
rotinas da sua própria vida. 
 
Tudo isto faz ainda mais sentido no contexto de uma pandemia ou de outras 
situações que obriguem um isolamento maior do doente. Deixando de poder visitar e 
contactar pessoalmente com o doente e de falar com a equipa de cuidadores, as 
famílias tudo fazem para obter uma informação, nem sempre de forma mais ajustada 
para os serviços nem para os profissionais de saúde, criando uma sensação de 
impotência e desgaste desnecessário em todos.   
 
Com uma boa comunicação, diminui-se a frustração da família por chamadas sem 
resposta ou com respostas vagas e dos profissionais por chamadas telefónicas em 
alturas que não as podem atender. Deste modo, todos ficam a ganhar: o utente, a 
família, o serviço de internamento e, até mesmo, a Instituição.  
 
 
10 ideias para comunicar melhor com as famílias  
 

1. Sempre que o doente estiver capaz e competente para tal deve, aquando da 
admissão, designar uma pessoa de referência para receber informações 
(familiar ou não); 
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2. Preferencialmente o contacto deve ser realizado pelo profissional de saúde e 
não pela pessoa de referência, dentro de uma periodicidade e horário 
previamente estabelecidos; 

3. As informações devem ser honestas, relevantes e claras, sem pôr em causa o 
direito à confidencialidade e à privacidade que o doente tem (pode não querer 
partilhar a totalidade das informações); 

4. Idealmente deveria(m) ser sempre o(s) mesmo(s) elemento(s) da equipa a 
informar, para se estabelecer uma relação de confiança e aliança entre 
profissionais e família, útil para todos, nomeadamente para o doente; 

5. Os contactos, as tentativas de contacto e as informações fornecidas devem 
ficar registados: data, hora, conteúdo e identificação do prestador da 
informação; 

6. Deve-se assegurar que qualquer alteração súbita do estado de saúde, 
mudança de serviço ou de instituição será comunicada, mesmo que fora do 
âmbito das comunicações habituais; 

7. Disponibilizar no momento do internamento do doente, o número direto dos 
serviços e, desejavelmente atribuir um número telefónico específico para este 
tipo de atendimento, bem como o horário preferencial de contacto, a fim de 
evitar perdas de tempo e a frustração dos familiares e dos profissionais de 
saúde;  

8. Sempre que possível, as más notícias devem ser comunicadas de forma 
presencial, idealmente por dois elementos da equipa detentores de toda a 
informação clínica e envolvidos diretamente no tratamento sendo importante 
dar tempo à família para expressar as suas emoções; 

9. Deve-se apostar na formação em técnicas de comunicação de todos os 
profissionais de saúde, nomeadamente na fase de integração nos respetivos 
serviços, e na criação de um Template com a informação a prestar; 

10. Criar, numa perspetiva de melhoria contínua, um sistema de feedback 
sistemático por parte dos doentes, familiares, cuidadores e profissionais de 
saúde, que permita identificar e ultrapassar os problemas em cada 
unidade/serviço. 
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