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Comunicação online para “aviso de grave”

A necessidade de incluir um formato próprio para comunicar o agravamento do quadro surgiu 
durante a epidemia. Muitos pacientes pioram rapidamente fora dos horários habituais de visita 
virtual e boletins médicos, e alguns deles podem falecer antes da próxima visita. Consideramos um 
sinal de respeito aos familiares e ao paciente, a inclusão de uma comunicação extra, em casos de 
piora. 

Esta forma de agir já existe nos hospitais como chamado “aviso de grave”, que normalmente culmina 
com a presença imediata de um familiar para ver seu ente querido o mais rápido possível. Durante 
a pandemia por Covid-19, este encontro não ocorrerá, mas é possível acolher minimamente o 
sofrimento do outro e manter a transparência da instituição com relação a piora do paciente. 

Outro ponto importante é que, nos casos de piora, o paciente pode necessitar ser remanejado para 
outro leito, gerando também confusão no dia seguinte, para o familiar. O time de comunicação deve 
coordenar com atenção a movimentação de pacientes em diferentes leitos, para evitar troca de 
informações e confusão com familiares. É desejável que haja horizontalidade na comunicação, que 
pode ser feita por um mesmo profissional em diferentes locais, com aquele paciente. 

Portanto, o aviso de grave é importante e mostra respeito e boa gestão em um hospital. A forma de 
execução do mesmo deve ser breve, acolhedora e fornecer um canal aberto para a família. 

Quadro 1
Comunicação sobre

necessidade de transferência para unidade de terapia intensiva
- Pacientes com piora clínica importante sem indicação de 
transferência para unidade de terapia intensiva (critérios de 

Quem executa - Médicos residentes da unidade, ou
- Médicos assistentes 

Período - 24 horas por dia
Meio - Telefone ou smartphone com conexão internet

- 5 a 10 minutos



Comunicação Difícil e COVID-19

05

Fluxo 1 - Aviso de grave

Se despedir, encerrar ligação,
registrar em prontuário

Informar que em caso de novas informações, usaremos
este canal e novamente entraremos em contato

Paciente irá
para UTI?

Informar planejamento e próximos passos:
Transferência UTI: “Ele será transferido para 
a UTI, o horario do boletim médico de lá é: 

(informar horário) e vocês receberão ligação 
por volta do mesmo.

Informar planejamento e próximos passos:
Permanência no leito com cuidados 

paliativos: “ Seguiremos cuidando dele(a) 
para reduzir ao máximo o desconforto, o 
próximo boletim será (informar horário)

sim não

Paciente internado com COVID - 19
que apresenta piora clínica*

Solicitar contato do cuidador de referência (deve ser
obtido na entrada para todos os pacientes). evitar contato

com qualquer pessoa que não seja o cuidador principal

Realizar chamada telefônica ou videochamada

Se apresentar: “"Boa noite, me chamo ..., sou médico(a) do
Hospital das Clínicas e faço parte da equipe que cuida do sr(a)”

Escuta mínima: “Você tem acompanhado o caso dele?
O que recebeu de informações?

Informar: “Infelizmente, neste momento observamos
uma piora do estado de saúde dele(a)...”

Prontuário

Piora Clínica*
1 - Necessidade de 
transferencia para UTI ou
2 - Paciente com 
deterioração do quadro, 
porém, não candidato à UTI 
(Cuidados Paliativos)
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Fonte: Aviso de Grave durante a Pandemia COVID-19. CRISPIM et al, 2020
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