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Mapear as necessidades da família da pessoa hospitalizada em

situação crítica na perspetiva dos familiares/cuidadores e dos

profissionais de saúde.

Conclusão

Um doente em estado crítico é reconhecido como um doente

instável, cuja vida está em risco, pelo que a sua admissão numa

Unidade de Cuidados Intensivos ou num Serviço de Urgência,

provoca na família perturbações na sua vida quotidiana (1). Torna-se

de vital importância conhecer as necessidades da família, para deste

modo obter melhores resultados quer para a família, quer para o

doente e aumentar a satisfação com os cuidados (2).

A maioria dos estudos identifica as necessidades da família

na perspetiva da família e apenas dois estudos espelham a

perspetiva dos profissionais de saúde.

A identificação e satisfação das necessidades da família da

pessoa em situação critica deve ser encarada como uma

mudança de atitude e filosofia que cabe a cada um de nós

enquanto enfermeiros garantir, no sentido de contribuir para

a melhoria contínua da qualidade dos cuidados .

Discussão dos Resultados

A família do doente crítico apresenta múltiplas

necessidades que incluem: necessidade de apoio, conforto,

informação, proximidade e segurança. São identificadas as

necessidades da família da pessoa em situação crítica

sobretudo na perspetiva da família.

A necessidade de Segurança foi identificada como a mais

importante, tal como as necessidades de proximidade e de

informação na perspetiva dos familiares e dos profissionais.

Na perceção dos enfermeiros a necessidade de Informação

é a mais importante (3).

As necessidades de Apoio e Conforto foram as
necessidades identificadas com menor grau de importância

para os familiares e enfermeiros.
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