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RESUMO
 A  comunicação  é  uma  habilidade  primordial  para  relação  interpessoal,  quando  não  utilizada  ocasiona  conflitos
institucionais  principalmente  na  área  da  saúde.  Desta  forma,  a  deficiência  dessa  habilidade  permite  fornecer  uma
assistência ineficaz ao usuário, ocasionando falhas em relação ao cuidado e segurança dos mesmos. O presente estudo
vem a contribuir com a comunidade cientifica e tem o intuito de conhecer e apresentar os principais conflitos existentes
relacionados  com  a  comunicação  no  âmbito  hospitalar  e  influenciar  a  comunicação  entre  as  classes  na  pratica
assistencial. Métodos: A pesquisa é de natureza qualitativa e descritiva, o instrumento da coleta de dados utilizado conta
com questões  sócios  econômicas,  relacionamento  no  setor,  comunicação  e  condutas  frente  a  situação  problema.
Resultados: Com base na pesquisa e estudos aqui realizados percebe-se o quão importante é ter uma comunicação
eficaz entre os profissionais, visando á prevenção e evitando maiores complicações ao paciente. Conclui-se que as
principais  falhas na comunicação entre os profissionais entrevistados são decorrentes de alguns conflitos existentes no
setor, tais como equipe reduzida/excesso de trabalho, falhas no relacionamento interpessoal e multidisciplinar bem como
a existência de déficit  na passagem de plantão, prontuários ineficientes e a falta de autonomia dos profissionais de
enfermagem, propiciam assim  falhas na assistência ao cliente. Sendo assim é fundamental que as categorias saibam
quais são as principais causas geradoras  de conflitos no setor, para assim poder solucionar  as situações adversas
prevalecendo sempre a boa relação entre os profissionais diminuindo os riscos a saúde do paciente. 
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1 INTRODUÇÃO

 Lima Junior  (1998)  afirma que o conflito  é  característico das relações sociais,  nas quais
indivíduos com comportamentos,  atitudes,  estilos  de  vida diferentes  convivem nas organizações
para satisfazer seus interesses. 

O conflito entre profissionais da medicina e da enfermagem, historicamente as duas principais
categorias profissionais responsáveis pelo cuidado do usuário, é originado a partir da associação de
diversos fatores que vão desde a constituição da equipe multiprofissional até as questões salariais
(OLIVEIRA et al.,2010). 

Profissionais  da  saúde não sabem trabalhar  além do ofertado pelas  disciplinas  dos seus
cursos,  o  que  se  aplica  principalmente  aos  médicos  que  não  dão  o  devido  valor  a  outros
profissionais como: farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas entre outros, isso acontece devido a
formação antiquadas desses médicos que privilegia a independência na forma de pensar e agir. Isso
não é correto devido que na área da saúde não existe um único profissional, uma classe totalmente
responsável pela assistência dos usuários (SIMEONI; SANTI, 2012). 

A literatura expõe essa relação conflitosa Elias Navarro (2006) e Lima Bastos (2007) através
da análise fatorial permitindo avaliar os fatores que interferem na relação médico-enfermeiro, sendo
que destes configuram-se como fatores de prevenção de conflitos: divisões de tarefas na equipe,
influência  do  hospital  e  reflexo  do  usuário.  Em contra  partida,  são  considerados  geradoras  de
conflitos  as  categorias  comunicação interprofissional,  reconhecimento  da classe e  condições de
trabalho. 

Santos  e  Filho  (1995)  mencionam  que,  mesmo  constituindo  o  grupo  de  maior
representatividade e possuir formação de nível superior, o enfermeiro não tem autonomia de discutir,
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questionar e deliberar junto ao médico sobre o andamento dos serviços prestados aos usuários, ou
seja, não possuem poder de decisão. Desta forma, os enfermeiros sentem-se desestimulados e sem
autonomia para agir,  tendo suas atividades limitadas ás prescrições medicas e esses problemas
burocráticos desvirtuam o objetivo da enfermagem, o cuidado do usuário. 

Peterlini e Saes,  (2014) afirma que a grande parte dos profissionais da saúde não sabem
trabalhar de forma integrada devido as estruturas de ensino médico antiquadas, e hierarquizadas,
para o autor uma das grandes transformações que necessita ocorrer para mudança no cenário da
segurança do usuário é a reforma da educação médica, reduzindo o foco quase que exclusivo na
aquisição de conhecimentos e reformular o desenvolvimento de habilidades como o comportamento
e a atitude necessária para a pratica médica.  

Segurança do usuário é uma um ponto de grande importância para os gestores de saúde e
para  os  profissionais,  pois têm  um  papel  fundamental  no  sentido  de  deixa-las mais  seguras
e minimizar  os riscos.  A  preocupação  tornou-se  crescente  no  mundo  todo  nos  últimos  anos, a
Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS) em 2004 lançou  a  Aliança  Global  para  a  Segurança  do
Paciente, teve caráter global em prol de uma melhoria na segurança dos usuários em busca de
redução  de  grandes  números  de  morte  devido  a  erros  passiveis  de  medidas  de  prevenção
(BRANCO; FILHO, 2014). 
           Um fator  histórico  que contribui  para  alavancar  esse  tema  em 1997  nos  EUA, foram
identificados 33,6 milhões de internações, os resultados de estudos como no Colorado e em Utah
detectou pelo menos 44.000 mortes anuais com decorrência de agravos de danos graves já em
Nova Iorque o número era ainda maior 98.000 mortes por ano, a consequência desses eventos são
diversas como, enormes custos que gera no sistema de saúde que não passão de desperdícios de
recursos para reverter  esses eventos que poderiam ser evitados, onde muitos são letais,  assim
impedindo melhorias e investimentos devido ao auto custo de reparos, além de aumentar os custos
temos  que  lidar  ainda  com  a desacreditação por  parte  dos  usuários  com  a:  insatisfação  dos
profissionais e usuários atendidos pelo sistema (BRANCO; FILHO, 2014). 

Atualmente  o  tema segurança  do  paciente  está  em alta,  de  acordo  com Oliveira  (2016)
Segurança do usuário são várias ações conjuntas para prevenir e reduzir danos evitáveis, sendo que
todo usuário tem o direito de uma assistência de qualidade com menores riscos de erros por parte
da equipe prestadora dos serviços. 

A  assistência  à  saúde  se  dá  no  estabelecimento  de  elo  colaborativo  entre
os profissionais mas também entre a família e usuário já que nenhuma classe profissional da saúde
é  capaz  de  sanar  por  si  só  as  necessidades  de  usuários,  desta  forma  a  colaboração  teria  a
necessidade de ser um dos elementos principais para cada profissional. Porem ocorre o inverso com
falhas frequentes por motivos de conflitos. (SIMEONI; SANTI, 2012). 

Segundo  Oliveira  (2016)  no  Brasil  ocorrem  eventos  adversos  em  cerca  de  8%  das
internações, sendo que dois terços poderiam ser evitadas e cerca de 3 a 10% dos efeitos adversos
são  letais. É  evidente  que  toda  assistência  em saúde envolve  riscos para  os  que estão sendo
assistidos, os erros nunca serão eliminados pela sua totalidade e sempre teremos um risco, porem
muitos  deles  podem  ser  evitados,  esses  eventos  adversos  muitas  vezes  são  fatais  ou
incapacitantes.  

.
2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se  de um estudo é de natureza qualitativa e descritiva, realizado no Hospital Municipal
de Maringá DRA. Thelma Villanova Kasprowicz, localizado no município de Maringá/PR. 
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O Instrumento de coleta de dados, contando com 11 (onze) questões sendo 2 (duas) de
caráter  discursivo  e  9  (nove)  de  caráter  objetivo,  contando  com  questões  socioeconômicas  e
voltadas para  o alcance do objetivo  da mesma como:  relacionamento  no setor,  comunicação e
condutas frente a situações problemas, sendo entregue junto com o TCLE (termo de Consentimento
Livre e Esclarecido).  Os participantes do estudo foram profissionais da área de enfermagem e
médica dos setores assistenciais, a coleta de dados procedeu através de uma entrevista estruturada
entre os meses de Junho e julho de 2017, para aplicação do instrumento utilizou-se os horários entre
as troca de plantões período manhã, tarde e noite, utilizou-se os horários entre as troca de plantões
período  manhã. A pesquisa  foi  disponibilizada  a  todos  setores  assistenciais  do  hospital,  onde
mantem a atuação dos profissionais alvo da pesquisa. 

Após a coleta de dados, foi iniciada a análise dos dados de acordo com a análise de conteúdo
de Badin, os dados serão comparados através de gráficos e referente as respostas das questões
discursivas foram agrupadas as respostas semelhantes.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram  do  estudo  19  profissionais  da  área  da  saúde,  sendo  13  enfermeiros e 6
médicos, fazendo um total de 19 instrumentos aplicados.  

O público alvo participante da pesquisa são 63% de do sexo feminino e 37% masculino,
totalizando 19 (dezenove) participações, que são 100% dos entrevistados. O público feminino de
enfermagem totaliza 85% dos enfermeiros entrevistados e 15% do sexo masculino ou seja 13 (treze)
participações, que representa 100% dos enfermeiros entrevistados, os médicos somam 83% dos
profissionais masculino e 17% feminino, totalizando 100% dos profissionais sendo 6 participantes no
total. 

Fica  evidente  a  maior  participação  do  público  feminino  devido  o  maior  número  de
representantes do sexo exercendo a profissão de enfermeiras, já o público masculino se sobre sai
na profissão de médicos sendo maior que o sexo feminino, na instituição alvo da pesquisa. 

O  público  da  enfermagem  demostra  ter  um  maior  tempo  de  serviço  na  área  85%  dos
entrevistados alegaram ter um tempo de serviço maior que 10 (dez) anos exercendo a profissão. Já
os médicos participantes, aponta a pesquisa que a bagagem profissional é menor sendo 50% deles
terem entre um a cinco anos de atuação na profissão logo seguida dos profissionais entre 5 a 10
anos na profissão e somente 17% tendo uma carreira de mais de 10 anos na área da saúde.  

Em questões salariais  a  pesquisa  levantou que 92% dos enfermeiros  considera  que não
ganham o suficiente pelo trabalho desempenhado em contra partida os médicos apresentam se de
forma  dividida  sendo  50%  considera  que  ganha  o  suficiente  e  50%  que  considera  que  a
remuneração  não  suficiente pelo trabalho  exercido.  A  remuneração dos profissionais  enfermeiros
mostra se abaixo do esperado pelo mesmos frente ao trabalho desenvolvido, para Oliveira  et  al.,
(2010) o conflito entre as classes em estudo pode ser também por fatores como questões salariais. 

Todos os profissionais de ambas classes em estudo revela que considera que a comunicação
é fundamental para a segurança dos usuários, desta forma todos participantes têm consciência da
importância da comunicação para a segurança do paciente e 50% dos médicos classificaram sua
comunicação com os enfermeiros regular, e os outros 50% classifica como boa a comunicação com
os enfermeiros, nenhum médico classificou sua comunicação como ruim, já os enfermeiros 92%
considera  ter  uma  boa  comunicação  com os  médicos  em contra  partida  de  apenas  8% deste
profissional  considera  ter  uma  comunicação  regular  com  os  médicos,  essas  dificuldades  na
comunicação e outros fatores acarreta em falhas no setores no quesito comunicação. 

Apenas 15% dos enfermeiros relatarão que não há falhas na comunicação no setor e não
presenciarão falhas na assistência do paciente devido à falta de comunicação contra 85% que há
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falhas na comunicação nos setores de trabalho e já presenciaram falhas na assistência devido à
falta  de  comunicação,  é  um contraste  significativo  e  a classe médica  aponta  que há falhas na
comunicação no setores em 100%  dos entrevistados, e somente 17% dos médicos não presenciou
falhas na assistência devido à falta de comunicação,  contra 83% que já viveu essa experiência
dentro dos setores, onde muitas poderiam não acontecer.

O maior problema enfrentado representando 29% nos instrumentos é a falha na comunicação
entre  equipe  médica-enfermagem  e  ou  com  usuários  e  familiares,  destes  29%  ao  analisar  as
respostas foi  evidenciado que 17% dos casos a falha na comunicação está  relacionada com a
equipe e não com familiares e ou usuário, desta forma levando uma assistência de maior risco ao
usuário, devido a necessidade de vários profissionais para o cuidado de um usuário, para atender as
necessidades deste, como afirma Simeoni e Santini (2012). 

Além de mais susceptível a equipe a erros, torna mais caro o tratamento e a recuperação de
eventos, desta forma desviando recursos que poderia ser investidos em outras áreas da saúde e
ainda  o  fato  de  ter  que  conviver  com  a desacreditação no  serviço  prestado  pelos  profissionais
quanto pelos usuários segundo Branco Filho (2014). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É perceptível o crescente interesse científico na temática da segurança do paciente, visto que
a comunicação  é  um  fator  imprescindível  para  o  exercício  da  Enfermagem,  e  diante  de  sua
importância com os resultados, fica  evidente  que  há  falhas  no  processo  de comunicação
entre médicos e enfermeiros do setor. Os profissionais de ambas classes em estudo revelam que
consideram a  comunicação fundamental  para  a  segurança  dos  usuários, sendo
assim os participantes  têm  consciência  da  importância  de  uma boa comunicação e  do 
relacionamento  interpessoal  entre  as  equipes  que  é  fundamental  para a
assistência efetiva ao paciente
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