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Rotineiramente a qualidade da assistência prestada aos 
usuários e comunidade depende de uma comunicação 
eficiente e eficaz da equipe multiprofissional. A carência 

dessa comunicação compromete diretamente tanto a segurança 
do usuário como a do profissional que oferece o serviço.

A comunicação em saúde, dentro das suas finalidades, 
fornece mensagens de promoção à saúde, prevenção de doen-
ças, além de instruir sobre riscos e/ou ameaças à saúde, entre 
outras informações. Para além disso, é um meio primordial para 
o desenvolvimento efetivo da atuação interprofissional, ofere-
cendo um diálogo autêntico e diminuindo a chance de propagar 
informações divergentes em relação aos demais comunicantes.

Os principais fatores que comprometem a comunicação 
efetiva e a assistência de qualidade, proporcionando os eventos 
adversos, são falhas relacionadas à passagem das informações 
entre os profissionais que compõem a equipe interdisciplinar, 
Comunicação não é somente “divulgação”, trata-se, também, de 
uma troca. O fluxo que não é unidirecional. 

São diversas as ferramentas de comunicação utilizadas 
para disseminação de informações no âmbito do serviço de saú-
de. Segue alguns exemplos de ferramentas, com a utilização de 
mídias on line e off line. 
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Ferramentas de 
comunicação 

utilizadas na saúde
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São textos divulgados de forma on line que tem como 
foco um tema específico, definido pelo público que se quer 
atingir; podendo conter também imagens, fotos, vídeos que 
tenham relação com o assunto que está sendo abordado. O 
uso dos blogs para a saúde pública tem se apresentado como 
um meio veloz para informar, compartilhar, trocar experiên-
cias, podendo ser um espaço propício para a mobilização que 
gera parcerias para ações que envolvem a comunidade de 
um determinado espaço territorial. Além do mais, pode ser-
vir para a construção de novos pensamentos, coleta de dados 
em vigilância à saúde, compreensões e percepções a respeito 
de questões de saúde individuais e coletivas. ³
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Independente de maiores recursos e sempre foi reco-
nhecida como uma forma eficiente de transmissão de infor-
mações para o bem ou para o mal. Cidadãos bem-informa-
dos são agentes ativos, multiplicadores das boas práticas e 

das ações em saúde que acontecem na comunidade.

Espaço de grande poten-
cial para comunicar. Nesse espaço 
pode ser abordada uma diversida-
de de temas trazidos pela equipe 
ou pela comunidade. Pode ser um 
momento de escuta. Compreen-
der o que o usuário deseja ou traz 
como crítica ou elogio. 

COMO PARAR DE FUMAR

COMA ALIMENTOS
SAUDÁVEIS

BABA MAIS
ÁGUA

NÃO LEVE
CIGARROS

FAÇA EXERCÍCIOS
REGULARMENTE

PROCURE AJUDA FAÇA PLANOS
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São sempre uma boa alternativa para veicular in-
formações. Por meio deles é possível que essa informação 
seja levada exatamente como foi concebida para os lares 
de quem está levando-os. O usuário poderá desfrutar do 
conteúdo em casa, no momento que escolher. Além disso, 
outras pessoas da casa podem ser alcançadas por esse ma-
terial. Com isso, o tema pode virar assunto de conversa e 
até mesmo retornar a Unidade em forma de dúvida ou com 
o paciente trazendo um complemento baseado em seus 
conhecimentos e experiências. 

São atividades que podem ser 
realizadas na perspectiva de educa-
ção em saúde. Nesse contexto, além 
de haver a soma de conhecimentos 
entre a equipe multiprofissional e 
os usuários a respeito de temas que 
eles mesmos podem sugerir, é pos-
sível ratificar a oferta de serviços dis-
poníveis na Unidade. Esses grupos 
podem ser temáticos ou simples-
mente aberto aos interessados.
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É uma ferramenta no trabalho na Atenção Primária à 
Saúde que merece importância devida é a reunião de equi-
pe. Para que o trabalho realizado na Unidade de saúde seja 
bem compreendido pela comunidade e para que a equipe 
se aproprie das demandas que vêm do território é funda-
mental haver comunicação entre todas as partes envolvidas 
periodicamente. A reunião de equipe é o momento em que 
é possível trazer para conhecimento, avaliação e proposta de 
todos as questões a serem resolvidas ou aprimoradas. É nes-
se momento que o alinhamento de ideias e condutas deve 
ocorrer para nortear o trabalho de forma harmônica e coe-
rente, para que o usuário receba informações organizadas 
e claras, independente do profissional que seja abordado. 
Além disso, o momento da reunião serve para tratar a res-
peito de casos complexos que seja interessante a discussão 
em equipe, trazendo inclusive a oportunidade de educação 
permanente. As Unidades compostas por diversas equipes 
devem separar um momento para a realização de reunião 
da Unidade, na qual informações úteis a todos devem ser 
transmitidas, dificuldades e ruídos de entendimentos de-
vem ser resolvidos e, a coesão do trabalho deve ser a meta.
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É também um momento proveitoso para o diálogo. 
Para tanto, saber se comunicar é necessário. Tamanha é a im-
portância da comunicação é tão notória é a participação do 
paciente e comunidade no exercício do cuidado, que o “Mé-
todo Clínico Centrado na Pessoa” é considerado uma inova-
ção, pois permite a formação do profissional médico genera-
lista com aprimoramento do atendimento clínico individual 
e coletivo pautado na integralidade do cuidado, tornando o 
paciente protagonista no processo saúde-doença.6

 Plataforma Telessaúde Bahia
Profissional da Atenção Básica da Bahia caso tenha 

dúvidas sobre essa, e outras questões, relacionadas ao 
serviço de saúde, orientamos que realize seu questiona-
mento por meio do serviço gratuito de teleconsultoria.  Lá 
os teleconsultores, formados por profissionais especialis-
tas na Saúde Pública, poderão te auxiliar de modo mais 
adequado.

Acesse o site do Telessaúde para realizar seu cadas-
tro e obter mais informações - www.telessaude.ba.gov.br. 

http://www.telessaude.ba.gov.br
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