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PLANO DE TRABALHO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

METAS FÍSICAS

1. PRODUÇÃO 
FÍSICA

META DESCRIÇÃO INDICADOR PONTUAÇÃO
1.1. Manter a taxa de alcance da
produção  pactuada  no  Edital
para os códigos:
03.01.06.010-0
03.01.06.009-6 03.01.06.002-9

Verificar a proporção de alcance da produção
através de reuniões trimestrais pela comissão
de avaliação tendo como referência os códigos
da portaria MS / GM n.º10 de 03/01/2017  e
Edital de Chamamento Público 01/2016.

Produção  relativa  ao
agrupamento dos códigos
/ quantidade pactuada.

Apresentar  relatório  das
avaliações  da  produção  mensal
dentro da meta de alcance. Fazer
em formato de tabela.

90 a 100%: 20 pontos
80 a 90 %: 10 pontos
< 80%: não pontua

PRODUÇÃO TOTAL
03.01.06.010-0 - ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO

PROVISÓRIA
414

03.01.06.009-6 - ATENDIMENTO MÉDICO EM UPA 24H DE PRONTO
ATENDIMENTO

9.520

03.01.06.002-9 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ
24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA

1.397

TOTAL 11.331

1.2. Manter a taxa de alcance da 
produção pactuada para o código:
03.01.06.011-8

Verificar  a  proporção  de  alcance  da
produção através de reuniões trimestrais pela
comissão  de  avaliação  tendo  como
referencia  o  código  da  portaria  MS /  GM
n10 de 03/01/2017

Produção  relativa  ao
agrupamento dos códigos
/ quantidade pactuada.

Apresentar  relatório  das
avaliações  da  produção  mensal
dentro da meta de alcance. Fazer
em formato de tabela.

90 a 100%: 20 pontos
80 a 90 %: 10 pontos
< 80%: não pontua

PRODUÇÃO TOTAL
03.01.06.011-8- ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 11.436
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1.3.  Manter  a  padronização  de
exames  complementares  conforme
protocolo vigente da UPA

Verificar  a  produção  de  exames  de
diagnósticos  realizados  por
especialidade,  conforme  protocolo  de
atendimento.

Produção  por  porcentagem  de
exames  realizados,  por
especialidade.

Apresentar  relatório  da
produção  dos  exames  de
diagnóstico por especialidade,
mensalmente:

Produção  apresentada:  10
pontos

Produção  não  apresentada:
não pontua.

PRODUÇÃO TOTAL
Diagnóstico em laboratório clínico 5.481
Diagnóstico por radiologia 3.016
Eletrocardiograma 621

1.4. Manter relatório analítico dos 
procedimentos realizados pelo 
serviço por especialidade

Verificar a produção dos procedimentos 
realizados por especialidades.

Produção dos procedimentos 
por especialidade.

Produção  apresentada:  10
pontos

Produção não apresentada: 
não pontua.

ESPECIALIDADES
PRODUÇÃO CLÍNICA ORTOPEDIA PEDIATRIA ODONTOLOGIA TOTAL

CURATIVO 140 139 18 x 297
MEDICAÇÃO 4152 843 655 144 5.794
SUTURA 71 10 10 x 91
NEBULIZAÇÃO 81 x 16 x 97
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METAS QUALITATIVAS

1. Humanização

META DESCRIÇÃO INDICADOR PONTUAÇÃO
1.1. Constituir e manter grupo 
de trabalho em humanização

Formalizar o grupo de trabalho de
humanização com a participação de
representantes  dos  funcionários
assistenciais e administrativos.

Apresentar a ata das reuniões realizadas,
com  seus  planejamentos  e  ações
implantadas  do  planejamento  anual
ocorridas no período.

Apresentar  a  ata  trimestral
das  reuniões  com  a
implantação de novas ações
e avaliação das já existentes.

Atas apresentadas: 02 pontos

Atas  não  apresentadas:  não
pontua.

ATA DE REUNIÃO
Anexo 1- Ata e Lista de Presença – Comissão de Humanização (09/10/2019)

Projeto para o ano de 2019

1.2. Apresentar percentual igual
ou maior a 80% de bom e ótimo
no  grau  de  satisfação  do
usuário.

Realizar pesquisa de satisfação dos
usuários,  por  meio  de  formulários
padronizados junto a usuários e/ou
acompanhantes,  com  amostragem
de 10% do total.

Relatório  mensal  do  resultado  da
pesquisa de satisfação dos usuários, por
especialidades,  considerando  percentual
dos  conceitos  bom  e  ótimo  igual  ou
maior a 80%.

Apresentar  o  resultado  da
pesquisa  de  satisfação  dos
usuários, por especialidades,
trimestralmente.

Grau  de  satisfação  bom  e
ótimo igual ou maior a 80%
nas  especialidades:  02
pontos 

Grau  de  satisfação  bom  e
ótimo entre 79% e 60% nas
especialidades: 01 ponto

Grau  de  satisfação  menor
que 59% nas especialidades:
não pontua.

Nota / Peso 10 7 3 1

ÓTIMO BOM REGULAR RUIM Total Respostas
Pontos

Possíveis Total Pontos
Índice de
satisfação

Clinica Médica 323 257 20 10 610 6100 5099 83,59%
Pediatria 159 62 1 0 222 2220 2027 91,31%
Ortopedia 194 61 5 0 260 2600 2382 91,62%
Odontologia 38 21 3 1 63 630 537 85,24%

Total Pontos 7140 2807 87 11 1155 11550 10045 86,12%
Índice de
satisfação
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ÓTIMO BOM REGULAR RUIM
Clinica Médica 52,95% 42,13% 3,28% 1,64%
Pediatria 71,62% 27,93% 0,45% 0,00%
Ortopedia 74,62% 23,46% 1,92% 0,00%
Odontologia 60,32% 33,33% 4,76% 1,59%

Total Pesquisas 1159
Total Pacientes Atendidos 11436
% Pacientes Pesquisados 10,13%

1.3.  Manter  serviço  de
ouvidoria  integrado  com  os
existentes no SUS.

Proporção de demandas registradas. Apresentar  número  de  demandas
resolvidas  sob  o  número  de  demandas
registradas.

Apresentar  o  relatório  de
demandas  registradas  e
resolvidas: 02 pontos

Não apresentar o relatório de
demandas  registradas  e
resolvidas: Não pontua.

HUMANIZAÇÃO Demandas Mês Outubro/2019 TOTAL
Demandas Registradas Registradas Em aberto Resolvidas

Interna 0 0 2 2
Ouvidor SUS 0 0 2 2

Total 0 0 4 4
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2. Gestão

2.1. Manter CNES atualizado Comunicar  o  gestor  SUS,  a  cada
alteração  de  recursos  físicos,
estruturais e humanos envolvidos na
assistência,  ocorridos  no  serviço,
mantendo as informações atualizadas
no CNES.

Relatório  com  a  data  da  última
atualização  do  CNES  e  documento  do
Serviço  relatando  as  atualizações  e  as
ocorrências  por  data  de  atualização
mensal.

CNES atualizado no período
avaliado pontua: 04 pontos

Não  apresentar  CNES
atualizado  no  período
avaliado: não pontua.

DOCUMENTO ANEXOS

Ofício Nº 124 - 07/11/2019
Anexo 2

Planilha de Atualizações

2.2. Elaborar relatório de 
atendimento, por unidades de 
saúde, conforme classificação 
de risco.

Demonstrar através de relatório, o 
número de atendimentos por unidade 
conforme a classificação de risco.

Apresentar  relatório  trimestral
(digitalizado)  com  o  número  de
atendimentos mês a mês, por unidade de
saúde e classificação de risco.

Relatório  apresentado:  02
pontos

Relatório não apresentado: 
não pontua.

DOCUMENTO ANEXOS

Relatório de atendimentos por
classificação de risco e por

unidade de saúde.
Anexo 3
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2.3. Avaliar o tempo de espera para
o atendimento do usuário conforme
padrão do Protocolo de Manchester
ou padronizado pelo Ministério da
Saúde

Demonstrar através de relatório,
do  tempo  de  espera  para  o
atendimento  do  usuário  em
relação  ao  esperado  no
Protocolo de Manchester.

Apresentar  relatório  trimestral,  com  a
média  do  tempo  de  espera  para  o
atendimento, desde a confecção da ficha
até o atendimento médico.

Relatório apresentado: 04 
pontos

Relatório não apresentado: 
não pontua.

Classificação Tempo Protocolo de Manchester Tempo de Atendimento em minutos
Azul 240’ 60’
Verde 120’ 51’

Amarelo 60’ 29’
Laranja 10’ 10’

Vermelho 0’ 0’

2.4.  Apresentar  produção  dos
serviços prestados dentro da própria
competência.

Apresentar 100% da produção 
do serviço no faturamento SIA, 
dentro da própria competência.

100% da produção apresentada Relatório  apresentado:  03
pontos

Relatório não apresentado: 
não pontua.

DOCUMENTO PROTOCOLO ANEXOS

Faturamento SIA E-mail em: 06/11/19 Anexo 4
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2.5.  Manter comissão de avaliação
de ficha de atendimentos (FA).

Manter comissão de revisão de
fichas  de  atendimentos,  de
acordo  com  o  cronograma  de
reuniões do Serviço.

Apresentar a ata de reuniões no período
de avaliação.

Mínimo 01 Ata apresentada 
a cada trimestre: 03 pontos

Ata não apresentada: não 
pontua.

ATA DE REUNIÃO

Anexo 5 – Comissão de Prontuário - (Ocorrerá no mês seguinte por ser bimensal).

Obs: Salientando que esta comissão funciona com reuniões periódicas bi-mensais
2.6. Manter comissão de avaliação 
de infecção (CCIH).

Manter comissão de CCIH, de 
acordo com o cronograma de 
reuniões do Serviço.

Apresentar a ata de reuniões no período 
de avaliação.

Mínimo 01 Ata apresentada 
a cada trimestre: 03 pontos

Ata não apresentada: não 
pontua

ATA DE REUNIÃO

Anexo 6 - Cópia de Ata - CCIH (22/10/2019)

2.7. Manter conselho de ética 
atuante.

Manter conselho de ética por 
classe profissional (Médica, 
Enfermagem)

Apresentar a ata de reuniões no período 
de avaliação.

Mínimo 01 Ata apresentada 
a cada trimestre: 03 pontos

Ata não apresentada: não 
pontua

ATA DE REUNIÃO

Anexo 7 - Cópia de Ata da Comissão de Ética Médica (Ocorrerá no mês seguinte por ser
bimensal).
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2.8. Elaborar  e  implantar  os
Procedimentos  operacionais  padrão
(POP), no Serviço.

Elaborar e implantar os POP, conforme
NOB.

Apresentar os POP Apresentação  de  03  POP
por trimestre: 03 pontos

Apresentação  de  02  POP
por trimestre: 02 pontos

Apresentação  de  01  POP
por trimestre: 01 ponto 

Não apresentar: não pontua.

RELAÇÃO DE POP

Anexo 8 - Envio de relação de POP mais amostras com status.

2.9. Realizar notificação dos agravos
em saúde de notificação compulsória

Demonstrar  através  de  relatório  os
agravos  de  notificação  compulsória
conforme  regras  definidas  pelo
Ministério da Saúde.

Apresentar  relatório  consolidado
dos agravos notificados mês a mês.

Relatório apresentado: 03 
pontos

Relatório não apresentado: 
não pontua.

NOTIFICAÇÕES
Outubro Novembro Dezembro

Dengue 17

Interpessoal / Auto Provocada 16

Violência 21

Intoxicação Exógena 19
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3. Educação 
Continuada e 
Permanente

3.0.  Manter  a  educação  continuada  e
permanente,  com desenvolvimento  de
capacitações  e  treinamentos,  no
período.

Desenvolver  ações  de  educação
continuada e permanente para a equipe
multidisciplinar,  através  de
planejamento semestral,  elaborado em
conjunto  com  a  coordenação  de
urgência  da  SMS,  visando  o
desenvolvimento  profissional  e  a
qualificação do serviço.

Apresentação  das  ações  de
educação  desenvolvidas  com  a
lista  de  presença  (data,  nome  e
categoria profissional).

Apresentar  a  lista  de
presença  com  no  mínimo
03  ações  realizadas  no
período,  conforme
planejamento  semestral
realizado com a equipe de
urgência  da  SMS:  06
pontos

Apresentar  a  lista  de
presença  com  no  mínimo
02  ações  realizadas  no
período: 04 pontos

Apresentar  a  lista  de
presença  com  no  mínimo
01  ação  realizada  no
período: 02 pontos

Não apresentar: não 
pontua.

LISTA DE PRESENÇA DE EVENTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

Anexo 9 - Cópia da lista de presença e projeto de educação continuada (16/10/2019)
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Grupos de Metas e Indicadores Pactuados Número Máximo de Pontos Atingíveis Por Avaliação
1 – Meta e Indicador de produção Física 60
2 – Metas e Indicadores de Humanização 06
3 – Metas e Indicadores de Gestão 28
4 – Meta e Indicador Educação Permanente 06

PONTOS POR FAIXA DE DESEMPENHO PARA METAS FÍSICAS E QUALITATIVAS PACTUADAS E PERCENTUAL DE INCENTIVO.

Faixa de Desempenho Pontos Percentual de Pagamento do Valor Financeiro
Faixa 01 95 a 100 100%
Faixa 02 85 a 94,9 90%
Faixa 03 75 a 84,9 85%
Faixa 06 Abaixo de 75 0%

10







ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL

UNIVERSITARIO

UPA ZONA NORTE

UPA 24 h ZONA NORTE – Rua João Caliman, 110 – Parque das Nações
CEP 17512-530 – Marília – SP – (14) 3316-2236 – www.abhu.com.br

Marília, 07 de Novembro de 2019.

Ofício – 124/2019

Para: Secretaria Municipal de Saúde de Marília

A/C: Alexandre – DACA

Assunto: Atualização de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde –
CNES.

Viemos por meio deste, solicitar a atualização de dados no Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas Zona Norte,
conforme segue planilha em anexo.

Atenciosamente.

_________________________
Luiz Carlos Doretto Júnior

Diretor Administrativo
UPA Zona Norte

http://www.abhu.com.br/


INCLUIR

Página 1

INCLUIR

NOME COMPLETO CPF RG NOME DA MÃE NOME DO PAI CEP ENDEREÇO COMPLETO Dt. Entrada CNS CBO

GUILHERME LOURENÇO ALVES 464.109.938-38 56.606.821-7 26/07/2012 23/05/1998 23/05/1998 17512-838 1459135 15/10/2019 36 H/S

DATA DE 
EMISSÃO DO 

RG

DATA DE 
NASCIMENTO

CIDADE DE 
NASCIMENTO

REGISTRO DE CLASSE 
EX. COREN/CRM

CARGA 
HORARIA

MARIA DE LOURDES 
CASTRO SILVA

EDVANDO LOURENÇO 
ALVES

RUA DELMIRO PAES DE 
OLIVEIRA, 146

322205 - TECNICO DE 
ENFERMAGEM



EXCLUIR_2

Página 1

EXCLUIR

NOME COMPLETO CPF RG CIDADE DE NASCIMENTO NOME DA MÃE NOME DO PAI CEP ENDEREÇO COMPLETO Dt. Entrada CNS CBO CARGA HORARIA

RAFAELA GUELPA CAPELLOCI 217.428.468-58 33.127.214-3 19/09/1995 06/10/80 MARILIA / SP ALFREDO CAPELLOCI 17506-420 14/10/19 36H/S

THAIS RAMOS DOS SANTOS PEREIRA 407.650.448-89 40.520.442-5 25/01/2016 16/04/94 MOGI DAS CRUZES / SP FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS 17533-422 28/10/19 36 H/S

DATA DE 
EMISSÃO DO RG

DATA DE 
NASCIMENTO

REGISTRO 
DE CLASSE 

EX. 
COREN/CRM

ROSA HELENA 
GUELPA CAPELLOCI

RUA JOAO GONCALVES JAQUIER, 
125 JD AMERICA

422110 - 
RECEPCIONISTA

IRACEMA RAMOS 
DOS SANTOS

RUA JERONIMO FERNANDES 
GARCIA, 114 - RES J M CANDIDA

322415-AUXILIAR 
SAUDE BUCAL



RELATÓRIO POR UNIDADE DE SAÚDE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UNIDADE DE SAÚDE BRANCO AZUL VERDE AMARELO LARANJA VERMELHO TOTAL

UBS ALTO CAFEZAL 17 5 261 46 9 1 339
UBS BANDEIRANTES 25 12 388 68 11 3 507
UBS CASCATA 8 5 128 20 4 0 165
UBS CASTELO BRANCO 33 3 439 57 17 0 549
UBS CHICO MENDES 42 12 471 73 20 0 618
UBS COSTA E SILVA 9 3 46 5 0 0 63
UBS JK 29 6 504 87 24 2 652
UBS NOVA MARILIA 15 1 85 10 1 0 112
UBS PLANALTO 3 1 61 5 4 1 75
UBS SANTA ANTONIETA 125 48 1970 296 86 1 2526
UBS SANTA ANTONIETA II 0 0 8 3 1 0 12
UBS SAO JUDAS 21 5 322 61 8 1 418
UBS SAO MIGUEL 17 2 239 41 14 1 314
UBS/USF OUTROS MUNICIPIOS 14 0 171 41 9 1 236
USF 1º DE MAIO 0 0 3 0 2 0 5
USF AEROPORTO 1 0 19 5 0 0 25
USF ALTANEIRA 3 1 54 5 2 0 65
USF AMADEU AMARAL 3 0 5 1 0 0 9
USF ANIZ BADRA 11 5 194 35 5 1 251
USF ARGOLO FERRAO 1 0 22 7 1 1 32
USF AVENCAS 5 0 21 1 2 0 29
USF CDHU / SAO BENTO 0 0 10 1 0 0 11
USF DIRCEU 0 0 30 2 1 0 33
USF FIGUEIRINHA 18 3 303 50 10 1 385
USF JANIO QUADROS 25 6 284 35 14 0 364
USF JARDIM AMERICA IV 1 0 40 5 0 0 46
USF JARDIM CAVALARI 8 5 116 14 3 1 147
USF JARDIM FLAMINGO 2 3 73 10 2 0 90



USF JARDIM MARILIA 2 2 59 7 2 0 72
USF JARDIM RENATA 13 7 228 29 8 0 285
USF JARDIM TERUEL 0 1 22 5 0 0 28
USF JOQUEI CLUBE 2 0 14 1 2 0 19
USF JULIETA 8 7 184 34 7 1 241
USF LACIO 2 1 4 2 0 0 9
USF MARAJO 1 0 7 3 0 0 11
USF NOVO HORIZONTE 1 0 15 1 0 0 17
USF PADRE NOBREGA I 98 8 471 71 29 0 677
USF PADRE NOBREGA II 6 0 38 3 1 0 48
USF PALMITAL 29 13 334 53 10 1 440
USF PARQUE DAS NAÇOES 23 12 510 72 24 1 642
USF PARQUE DOS IPES 1 0 22 7 1 0 31
USF ROSALIA 4 2 94 16 1 0 117
USF SANTA ANTONIETA II 4 3 79 11 3 0 100
USF SANTA ANTONIETA III 0 0 16 3 1 0 20
USF SANTA AUGUSTA 1 0 14 1 0 0 16
USF SANTA HELENA 0 0 7 0 2 0 9
USF SANTA PAULA 0 0 3 1 0 0 4
USF TOFFOLI 5 0 10 1 1 0 17
USF TRES LAGOS 2 1 7 4 0 0 14
USF VILA BARROS 13 2 184 31 11 1 242
USF VILA HIPICA 2 0 8 3 0 0 13
USF VILA NOVA 2 1 113 14 1 0 131
USF VILA REAL 4 1 9 0 1 0 15



*******************************************************************Versao: 02.89
MS/SAS/DATASUS/     SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS            DATA COMP.
06/11/2019            RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA                OUT/2019
************************************************************Versao banco :201910a

 ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

 NOME   : ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITA

 SIGLA  : ABHU

 CGC/CPF: 09528436000122

 Carimbo e
 Assinatura : ___________________

 SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS B.P.A.(s)

 NOME  : SMHSMARILIA

 ORGAO (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL : M

 Setor de                                       Carimbo e
 Recebimento : ____________ Data : ___/___/___  Assinatura : ________________

 ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

               NOME : PA102019.OUT

 REGISTROS GRAVADOS : 000578

             BPA(s) : 000031

  CAMPO DE CONTROLE : 1539

    (ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O ARQUIVO DE BPA(s) GERADO.)
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3  

INTRODUÇÃO 

 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) realiza atendimento resolutivo e 

qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou graves de natureza clínica, e 

oferece o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os 

pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir a conduta 

necessária para cada caso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

Na UPA, campo de estágio supervisionado de enfermagem, pode-se encontrar 

amparo necessário apontado acima, pois contam com uma equipe multidisciplinar de médicos, 

enfermeiros, farmacêuticos, técnicos e auxiliares de enfermagem, serviços de manutenção e 

limpeza, entre outros.  

Foram levantados pelo grupo de acadêmicos de enfermagem, na UPA Zona Norte, 

alguns diagnósticos através de entrevista com funcionários, na qual esta gerando problemas 

como: Relacionamento interpessoal. Esta questão foi elevada por vários profissionais, pois é 

algo que incomoda e atrapalha o convivo na rotina de trabalho.  

Ao entrar neste contexto é importante para se ter seguimento, a definição de 

educação continuada, pois ela será a ferramenta de base para este presente trabalho, portanto, 

segundo o Ministério da saúde (1982), que é um processo que inclui as experiências após o 

adestramento inicial, que ajuda o pessoal a apreender competências importantes para os seus 

trabalhos.  

Educação continuada é um processo que o profissional deve realizar de forma 

constante e sistematizada para obter novos conhecimentos, avaliar a validade dos 

anteriormente adquiridos e compensar suas carências de maneira a que o desempenho de seus 

trabalhos resulte na máxima eficiência para a sociedade (PEREDA, 1982). Educação 

continuada de profissionais de saúde colabora para que o profissional de assistência à saúde se 

instruir-se a respeito de competências importantes para o seu trabalho. (OMS, 1982). 

Desde a Pré-História, época mais antiga da vida do homem, através da caça ele 

passou a conviver com outros; a divisão de tarefas para a sobrevivência se fez necessária 

desde a origem, aprendendo a compartilhar o alimento e também as conquistas. Assim, no 

decorrer da evolução humana os relacionamentos foram ganhando um papel importante na 

sociedade, onde a interação humana é uma variável interveniente (CHIAVENATO, 2010). 

De acordo com Chiavenato (2010), o relacionamento interpessoal é uma variável do 

sistema de administração participativo, que representa o comportamento humano que gera o 

trabalho em equipe, confiança e participação das pessoas. As pessoas não atuam 
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isoladamente, mas por meio de interações com outras pessoas para poderem alcançar seus 

objetivos (CHIAVENATO, 2010). 

A comunicação pode influenciar na construção de saberes, onde há troca e adquirem-

se expressões, informações, palavras, gestos que caracterizam cada indivíduo. Segundo 

Carvalho (2009), no relacionamento, a comunicação tem um papel importante, pois ajuda a 

esclarecer problemas, resolver conflitos, expressar sentimentos (CARVALHO, 2009). 

Quando as pessoas interagem umas com as outras, o trabalho a ser executado se torna 

mais prazeroso. Surge então a cooperação pelo fato de poder compartilhar ideias, soluções 

que podem alavancar uma tomada de decisão. Isso influencia positivamente no ambiente de 

trabalho. O relacionamento interpessoal entre o líder e os membros da equipe é um dos fatores 

mais relevantes na facilitação ou bloqueio de um clima de confiança, respeito e afeto, que 

possibilite relações de harmonia e cooperação (CARVALHO, 2009,) 

Todos sabem como a vida seria mais fácil se não tivéssemos de lidar com pessoas 

difíceis. Os relacionamentos seriam harmoniosos e haveria mais justiça e tolerância no mundo 

(ALBUQUERQUE, 2012).  

Os relacionamentos entre as pessoas poderiam ser um pouco mais harmoniosos se 

houvesse mais empatia, sendo definida como: quando nos colocamos no lugar do outro. 

Quando atravessamos o ser empatia, representa desapego com relação ao próprio eu e à auto-

imagem. (CARVALHO, 2009). A empatia é uma capacidade de compreender o sentimento 

dos outros, por meio de uma reação que procura agir ou pensar emocionalmente. A empatia, 

não somente aceita reconhecer e poupar as características das outras pessoas, como entender 

que nem todos funcionam da mesma forma.  

As pessoas são envolvidas pelas impressões, pelos sentimentos, e nem sempre pela 

razão. E para se relacionar com os mesmos é preciso um trabalho de compreensão, onde todos 

tenham flexibilidade para interagir uns com os outros. 

Portanto por meio da comparação bibliográfica, foi possível a preparação de um 

conteúdo para ministrar aos funcionários do local, através da importante ferramenta a 

educação continuada, juntamente com uma dinâmica bem elaborada para que se possa agregar 

na melhoria do relacionamento interpessoal na UPA. 
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1. JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 

O relacionamento interpessoal como tema deste trabalho e a educação continuada como 

ferramenta de conhecimento, trouxe aprendizado ao identificar diagnósticos, fazendo um 

levantamento dos problemas da organização, no caso a UPA, a constatação da importância de 

trazer temas relevantes para ser abordados na educação continuada da equipe de enfermagem, 

e com isso contribuir com a bagagem profissional acarretando em mais informações e 

experiências ao grupo de acadêmicos  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

✓ Aplicar um projeto de educação continuada na UPA - Zona norte. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

✓ Avaliar e levantar diagnósticos na UPA- zona norte 

✓ Expor o conteúdo abordado em forma de palestra para todos os 

funcionários do período matinal. 

✓ Fazer uso de Dinâmica para somar com o tema abordado.  

✓ Confrontar o conhecimento teórico com a literatura para enriquecer este 

trabalho. 

✓ Avaliar através de questionários se o projeto foi eficaz. 

✓ Avaliação do campo estágio de Enfermagem. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste trabalho foi realizada pelos acadêmicos de enfermagem uma 

pesquisa junto aos funcionários da unidade a respeito de quais as maiores fragilidades 

evidenciadas no setor e na opinião dos mesmos, quais temas seriam relevantes para a 

construção da educação continuada. Participaram da pesquisa funcionários dos mais variados 

setores, como, sala de emergência, pediatria, observações masculina e feminina, sala de 

hidratação, triagem, farmácia, equipe de enfermagem e demais colaboradores. Foram 

levantados diversos temas, sendo evidenciado uma maior necessidade de se construir a 

educação continuada a respeito de relacionamento Interpessoal. 

Para a construção do trabalho foi realizado reunião pelos acadêmicos para a seleção do 

tema da pesquisa e divisão de tarefas para a construção da educação continuada  

 Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados eletrônicos: 

Literatura latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO) e da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) vinculada ao 

portal do Ministério da Saúde brasileiro. A escolha dos artigos se deu através da análise de 

título, ano, autor, tipo de estudo, associado a uma leitura exploratória para verificar se tais 

artigos atendiam aos requisitos da pesquisa. 

Quanto a recursos físicos utilizaremos uma sala acadêmica disposta na unidade de 

saúde, quanto a recursos materiais será utilizado multimidia, papel e caneta para o 

questionário e materiais para a confecção de lembrancinhas, público alvo são todos os 

colaboradores do serviço, projeto ministrado em três tempos sendo de 50 minutos cada, 

estimativa de participantes em torno de 50 pessoas, responsáveis pelo projeto acadêmicos de 

enfermagem do 5º ano, como resultados esperados visamos a melhora do relacionamento 

interpessoal de todos os colaboradores, que influenciará significativamente na assistência que 

será oferecida. 
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4. ESTRATÉGIA DE ENSINO (DINÂMICA, SLIDES, VÍDEO, CONTEÚDO 

TEÓRICO) 

4.1 CONCEITO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: 

 

No ambiente hospitalar o relacionamento interpessoal é complexo, pois relaciona o 

autoconhecimento, empatia, autoestima, ética e acima de tudo a comunicação. Considerando 

essa interação entre pessoas diferentes em um meio salutador, faz-se necessário conhecer e 

entender o comportamento humano dentro das organizações e compreender a importância da 

socialização dentro do trabalho, o grande desafio para o ser humano é conciliar a ternura, a 

cordialidade, e o cuidado à sua ocupação dentro de um ambiente de trabalho coletivo 

(CARDOZO; SILVA, 2014). 

Os seres humanos possuem opiniões, comportamentos e percepções diferentes. Estes 

fatores estão ligados diretamente às relações entre as pessoas. A formação e afirmação de 

vínculos entre o pessoal têm por intuito o desenvolvimento de relações entre as equipes, 

compreendendo a sua realidade para promover o crescimento grupal e individual como um 

todo, facilitando a resolução dos conflitos. Além dos aspectos políticos, sociais e econômicos, 

os aspectos emocionais e psicológicos também influenciam na convivência. 

Neste recinto de restauração da saúde, as pessoas tendem a passar grande parte do 

seu dia, portanto o vínculo deve ser o mais saudável possível, a fim de que esses indivíduos 

enxerguem a conformação e vejam um ambiente agradável, de forma que, divergências 

organizacionais sejam evitadas. Pode-se dizer que as relações interpessoais são importantes 

para entender o cuidado nas práticas em saúde, uma vez que são inerentes a estas. Porém, 

consideram-se que os diferentes hábitos sociais se devem aos parâmetros típicos de cada 

contexto e cultura, necessários para conviver com as demandas colocadas pelos 

comportamentos sistemático imposto pela sociedade na qual o ser humano se insere 

(FORMOZO et al., 2012).  

Tendo em vista a importância dos Cuidados de enfermagem frente o relacionamento 

interpessoal no ambiente hospitalar faz-se necessário uma melhor compreensão que irá gerar 

contribuição de forma integral e positiva. 

Os relacionamentos são estabelecidos por meio de um processo de interação entre os 

membros de uma mesma equipe, criando-se vínculos, uma condição relacional entre 

trabalhadores, a fim de executarem uma ação coletiva, e alcançarem um patamar em comum, 

de proporcionar a seus clientes o mais digno e eficaz atendimento. (Wagner et al, 2012). 
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O Relacionamento interpessoal é um conceito da área da sociologia e psicologia que 

significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Este tipo de relacionamento é marcado pelo 

contexto onde ele está inserido, podendo ser um contexto familiar, escolar, de trabalho ou de 

comunidade (MOREIRA 2013). 

O relacionamento interpessoal é fundamental em qualquer organização, pois são as 

pessoas que movem os negócios, estão por trás dos números, lucros e todo bom resultado, daí 

a importância de se investir nas relações humanas. No contexto das organizações, o 

relacionamento interpessoal é de extrema importância. Um relacionamento interpessoal 

positivo contribui para um bom ambiente dentro da empresa, o que pode resultar em um 

aumento da produtividade (RIOS 2012). 

Em uma empresa é muito importante desenvolver cursos e atividades que estimulem 

as relações interpessoais a fim de melhorar a produtividade através da eficácia. Pessoas 

focadas produzem mais, se cansam menos e causam menos acidentes. Por isso, o conceito 

de relacionamento interpessoal vem sendo aplicado em dinâmicas de grupo para auxiliar a 

integração entre os participantes, para resolver conflitos e proporcionar o autoconhecimento. 

Estimulando as Relações Interpessoais todos saem ganhando, a empresa em forma de 

produtividade e os colaboradores em forma de autoconhecimento, o que agrega valores em 

sua carreira e em sua relação com a família e a sociedade  

Trabalhar as relações interpessoais dentro das empresas é tão importante quanto à 

qualificação e capacitação individual, pois quanto melhores forem as relações, maiores serão 

a colaboração, a produtividade e a qualidade. 

Entre os relacionamentos que temos na vida, os de trabalho são diferenciados por 

dois motivos: um é que não escolhemos novos colegas, chefes, clientes ou parceiros; o outro é 

que, independentemente do grau de afinidade que temos com as pessoas no ambiente 

corporativo, precisamos relacionar bem com elas para realizar algo junto. A cordialidade 

desinteressada que oferecemos por iniciativa própria, sem esperar nada em troca, é um 

facilitador do bom relacionamento no ambiente de trabalho. Afinal, os relacionamentos são a 

melhor escola para o nosso desenvolvimento pessoal. 

Chiavenato (2002), nos leva a compreender que a qualidade de vida das pessoas pode 

aumentar através de sua constante capacitação e de seu crescente desenvolvimento 

profissional, pois pessoas treinadas e habilitadas trabalham com mais facilidade e 

confiabilidade, prazer e felicidade, além de melhorar na qualidade e produtividade dentro das 

organizações também deve haver relacionamentos interpessoais, pois o homem é um ser de 
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relações, ninguém consegue ser autossuficiente e saber se relacionar também é um 

aprendizado. 

As convivências ajudam na reflexão e interiorização das pessoas, e também 

apresentam uma rejeição à sociedade egoísta em que vivemos. 

De qualquer forma, não podemos deixar de entender que uma organização sem 

pessoas não teria sentido. Uma fábrica sem pessoas pára; um computador sem uma pessoa é 

inútil. “Em sua essência, as organizações têm sua origem nas pessoas, o trabalho é processado 

por pessoas e o produto de seu trabalho destina-se às pessoas (LUCENA, 1990, p.52). 

Nesse sentido, Chiavenato (1989) fala que a integração entre indivíduos na 

organização é importante porque se torna viável um clima de cooperação, fazendo com que 

atinjam determinados objetivos juntos. 

Para Chiavenato (2000, p.47), antigamente, a área de recursos humanos se 

caracterizava por definir políticas para tratar as pessoas de maneira comum e padronizada. Os 

processos de Recursos Humanos tratavam as pessoas como se todas elas fossem iguais e 

idênticas. 

Hoje, há diferenças individuais e também, há diversidade nas organizações. A razão 

é simples: quanto maior a diferença das pessoas, tanto maior seu potencial de criatividade e 

inovação. 

A diversidade está em alta. As pessoas estão deixando de serem meros recursos 

produtivos para ser o capital humano da organização. O trabalho está deixando de ser 

individualizado, solitário e isolado para se transformar em uma atividade grupal, solidária e 

conjunta. 

Hoje, em vez de dividir, separar e isolar tornou-se importante juntar e integrar para 

obter efeito de melhor e maior resultado e multiplicador. As pessoas trabalham melhor e mais 

satisfeitas quando o fazem juntas. Equipes, trabalho em conjunto, compartilhamento, 

participação, solidariedade, consenso, decisão em equipes:  essas estão sendo as palavras de 

ordem nas organizações ( CHIAVENATO, 2002, p.71-72 ). 

Como se viu até então, as pessoas são produtos do meio em que vivem, 

têm emoções, sentimentos e agem de acordo com o conjunto que as cercam seja no espaço 

físico ou social. 

 

 

 

https://psicologado.com.br/psicologia-geral/introducao/as-emocoes
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4.2 CONCEITO DE AUTOCONHECIMENTO 

 

Autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo e os componentes que fazem a 

identidade de alguém única, tais componentes incluem pensamentos, experiências e 

habilidades (ZHU, 2017). 

Autoconhecimento está historicamente ligado ao isolamento para que se possa 

realizar uma análise interna do que acontece consigo mesmo. De acordo com os psicólogos 

Shelley Duval e Robert Wicklund (1972), em sua teoria da autoconsciência, ao focar atenção 

em nós mesmos, comparamos nosso comportamento atual com nossos valores internos, assim 

tornamo-nos avaliadores objetivos de nós mesmos.  

Segundo Daniel Goleman, a capacidade de monitorar nossas ações e pensamentos é 

fundamental para conhecermos melhor a nós mesmos, para estar em paz com quem somos e 

gerenciar proativamente, ao invés de passiva ou reativamente, nossos comportamentos 

(RIBEIRO, 2018). 

Os psicólogos Matthew Killingsworth e Daniel T. Gilbert constataram que em quase 

metade das vezes operamos de forma inconsciente do que estamos fazendo ou de como nos 

sentimos (RIBEIRO, 2018). 

A disciplina do autoconhecimento contribui para o despertar de si mesmo e para 

melhor visualização do mundo, levando ao crescimento pessoal. Deve-se se auto conhecer 

para estar apto para cuidar de outras pessoas (ESPERIDIÃO; MUNARI; STACCIARINI, 

2002). 

Um autoconhecimento deficiente reduz a capacidade para planejamento e execução 

do comportamento em seu nível de maior eficiência (Kanfer & Phillips, 1974). Afinal, um 

correto desenvolvimento de conhecimento de si, proporciona ao indivíduo uma maior 

perspectiva de futuro bem sucedido, conduzido com maior habilidade porque se conhece mais 

meticulosamente (Skinner, 1974). 

A utilidade do autoconhecimento está na possibilidade de previsão e no controle do 

comportamento. A própria pessoa pode prever ou fazer algo para fortalecê-lo ou extingui-lo, 

permitido por meio de técnicas de autocontrole (Brandenburg & Weber, 2005). 
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4.3 CONCEITO DE HUMANIZAÇÃO 

 

A humanização é descrita, no campo da saúde, como uma aposta ético-estético-

política. É uma aposta ética porque envolve a atitude de usuários, gestores e profissionais de 

saúde comprometidos e co-responsáveis. É estética porque se refere ao processo de produção 

da saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas. E é política porque está associada à 

organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na rede do SUS.  

Com base nesta concepção, foi criada pelo Ministério da Saúde, em 2003, a Política 

Nacional de Humanização, atuando de forma transversal às demais políticas de saúde, a fim 

de impactá-las e interferir na qualificação da atenção e gestão do SUS. Sua criação se deve à 

necessidade de avanço e qualificação do sistema nacional de saúde, na relação e nos processos 

de atenção ao usuário, bem como no trabalho de gestores e trabalhadores da área, 

reconhecendo a singularidade e a capacidade criadora de cada sujeito envolvido.  

A Política Nacional de Humanização se pauta em três princípios: inseparabilidade 

entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e 

protagonismo dos sujeitos. Além disso, está em constante atualização, em busca de coerência 

com os princípios do SUS, sendo uma política institucional construída coletivamente, 

envolvendo não só o governo federal, mas as instâncias estaduais e municipais. Para se 

efetivar a humanização é fundamental que os sujeitos participantes dos processos em saúde se 

reconheçam como protagonistas e corresponsáveis de suas práticas, buscando garantir a 

universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas em saúde.  

Oque é humanização :Humanização é a ação e o efeito de humanizar, de tornar 

humano ou mais humano, tornar benévolo, tornar afável.  

A humanização é um processo que pode ocorrer em várias áreas, como Ciências da 

Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas, etc. Sempre que ocorre, a humanização 

cria condições melhores e mais humanas para os trabalhadores de uma empresa ou 

utilizadores de um serviço ou sistema. 

O processo de humanização implica a evolução do Homem, pois ele tenta aperfeiçoar 

as suas aptidões através da interação com o seu meio envolvente. Para cumprir essa tarefa, os 

indivíduos utilizam recursos e instrumentos como forma de auxílio. A comunicação é uma das 

ferramentas de grande importância na humanização. 

Sendo assim a humanização, como espaço ético, requer, então, o fomento de relações 

profissionais saudáveis, de respeito pelo diferente, de investimentos na formação humana dos 

sujeitos que integram as instituições, além do reconhecimento dos limites profissionais. Nesse 
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processo, o profissional possivelmente, terá condições de compreender sua condição humana 

e sua condição de cuidador de outros seres humanos, respeitando sua condição de sujeito, sua 

individualidade, privacidade, história, sentimentos, direito de decidir quanto ao que deseja 

para si, para sua saúde e seu corpo. O verdadeiro cuidado humano prima pela ética, enquanto 

elemento impulsionador das ações e intervenções pessoais e profissionais constituindo a base 

do processo de humanização. 

 

4.4 CONCEITO DE EMPATIA 

 

A empatia é uma habilidade de interação social constituída por componentes 

afetivos, cognitivos e comportamentais. No componente afetivo, há uma tendência de 

experimentação de sinais de simpatia e de compaixão. No cognitivo há concepção da 

capacidade de interpretar e compreender a perspectiva do outro. No componente 

comportamental, há a caracterização da comunicação verbal ou não verbal como uma forma 

explícita de reconhecimento dos sentimentos e perspectivas da outra pessoa 

(ALBUQUERQUE MC et al, 2019). 

É um instrumento de tecnologia leve, no qual segundo Rossi FR, Lima MA (2005). 

consiste em tecnologias de relações do tipo produção de vínculo, autonomização, 

acolhimento, gestão como uma forma de governar processos de trabalho; que pode ser 

utilizado por enfermeiros e profissionais da saúde na atenção integral à pessoa, e se 

materializa nas atitudes de quem o aplica. Consiste no relacionamento interpessoal baseado no 

respeito, reciprocidade com objetivo de ajuda, o que na assistência contribui para o cuidado 

resolutivo, melhora o autoconhecimento, além de aumentar a capacidade de autocuidado, 

diminuir a ansiedade e estresse e proporcionar equilíbrio entre ambiente-indivíduos 

(ALBUQUERQUE MC et al, 2019). 

A empatia é uma habilidade socialmente aprendida e contribui para a formação do 

vínculo entre usuário e profissional de enfermagem, que por sua dedicação ao bem-estar dos 

seres humanos, é também caracterizada como profissão de ajuda (ALBUQUERQUE MC et 

al, 2019). 

Faz-se necessária nos serviços de urgência e emergência, que por sua natureza têm 

uma grande complexidade e exigem rápida resolutividade. Configuram-se como a principal 

porta de entrada ao sistema de saúde brasileiro, o que tem acarretado superlotação relacionada 

à busca de usuários por cuidados de baixa complexidade, à deficiente resolutividade no 
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âmbito da atenção primária, à falta de organização na referência e contrarreferência e ao 

próprio funcionamento deficitário e burocrático de alguns serviços (ALBUQUERQUE MC et 

al, 2019). 

 

 

4.5 CONCEITO DE ASSERTIVIDADE  

 

Atualmente existem evidências suficientes sobre os problemas de comunicação entre 

profissionais de saúde e pacientes e os benefícios de uma comunicação eficaz. Alguns autores 

chegam mesmo a considerar a comunicação como a ferramenta mais importante nos cuidados 

de saúde.  

Desde o início dos anos 90, as escolas médicas têm aumentado o interesse no ensino 

de competências comunicacionais; contudo, e não obstante este interesse crescente, a 

comunicação assertiva parece ser votada ao esquecimento.  

Na verdade, enquanto a assertividade tem recebido atenção crescente na literatura da 

Psicologia, os profissionais de saúde têm-se mostrado relutantes em aderir a esta área do 

saber, sendo os treinos assertivos para cuidadores ainda muito escassos. . 

Segundo Lazarus(1971) definiu assertividade como a capacidade para recusar e 

elaborar pedidos, pedir favores, expressar sentimentos negativos e positivos e iniciar, 

continuar e terminar uma conversa comum. Cinco anos mais tarde, Lange e Jakubwski et al, 

(1976) consideraram a assertividade como a defesa de direitos pessoais e a expressão de 

pensamentos, sentimentos e crenças de forma direta, honesta e apropriada, de modo a 

respeitar os direitos das outras pessoas.  

Ao longo do tempo foram surgindo outras definições de assertividade (p.e., Alberti & 

Emmons et al,( 2008) e Galassi & Galassi et al,( 1977). Contudo, todas elas partem da 

premissa que os indivíduos têm direitos de afirmação básicos que devem exercitar Hargie & 

Dickson et al, (2004). Aliás, foi precisamente o reconhecimento, por parte dos terapeutas do 

comportamento Salter et al ,(1949) e Wolpe et al,(1958), de que alguns indivíduos tinham 

problemas específicos em fazer valer os seus direitos e que esta incapacidade conduzia a 

inadaptação por parte do indivíduo, que deu origem à comunicação assertiva Flowers & 

Guerra et al,( 1974), na gestão da qualidade e na Segurança do Paciente, nos torna possível 

afirmar que uma comunicação assertiva impacta positivamente na redução de conflitos e, 

consequentemente, na redução de demandas éticas, administrativas e judiciais.  
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Diferentemente do modelo outrora seguido por Abraham Flexner – que tinha uma  

visão cientificista e hospitalocêntrica que veio a culminar com a desvalorização humanista da 

prática médica, hodiernamente dá-se ênfase ao encontro empático, principalmente, entre 

médico/paciente, possibilitando assim um profissional com visão humanística, reflexiva e 

crítica. De todo modo, sem nos aprofundarmos no estudo sobre comunicação, é importante 

termos em mente que o processo de comunicação é multidimensional, envolvendo, entre 

outras, dimensões afetivas, cognitivas, econômicas, intelectuais, ou seja, se trata de um 

processo complexo, assim como o sistema de saúde, formado por múltiplas ideias e 

pensamentos de diversas pessoas.  

Assim sendo, se faz necessário desenvolver uma comunicação adequada e assertiva 

em face de um universo tão complexo que é a área da saúde. 

A comunicação assertiva envolve muito mais do que um simples diálogo entre 

comunicador e receptor, e não se trata apenas da habilidade de um grande orador. Uma boa 

comunicação deve ser clara, concisa, transparente e objetiva, e o comunicador, além da 

empatia no presente texto no sentido de ser uma disposição genuína de ser capaz de ouvir, 

compreender colocando-se no lugar do outro, fazendo com que a pessoa se sinta, realmente, 

compreendida, deve desenvolver técnicas que possam lhe certificar acerca do pleno 

entendimento do receptor.  

A comunicação assertiva possui extrema relevância na área da saúde, seja na relação 

com o paciente ou na relação entre profissionais e, para a promoção de um ambiente seguro, é 

preciso o desenvolvimento de um processo de comunicação efetivo entre as equipes, 

envolvendo também todos aqueles que participam do cuidado, ou seja, o próprio paciente, 

familiares ou responsáveis, pois a relação que outrora era vertical nos dias de hoje se 

horizontaliza.  

Vale destacar que em 2005 a Organização Mundial de Saúde lançou a Aliança 

Mundial para a Segurança do Paciente destacando seis áreas de maior problemática e que, por 

consequência, colocam o paciente em maior risco. Assim, no ano de 2013, o Ministério da 

Saúde lançou a Portaria nº 529, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e 

a RDC nº 36, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras 

providências. 

Entre as seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente, estabelecidas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), “MELHORAR A COMUNICAÇÃO” é de forma 

irrefragável fundamental para a redução de riscos na saúde. 

Entre outras características, o comunicador assertivo deve desenvolver a empatia e 
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exercer a inteligência emocional, sabendo ouvir as dúvidas, anseios e inseguranças do 

interlocutor. 

Nesse contexto, necessário consignar que honestidade, transparência e respeito são 

prerrogativas fundamentais para que se possa criar a desejada relação de confiança tão 

esperada entre as partes. Existem diversas técnicas e ferramentas para o desenvolvimento de 

uma comunicação assertiva. No entanto, sem nos aprofundarmos muito nesse treinamento, há 

uma técnica simples e eficaz: o Read-Back.Vocês conhecem a técnica do Read-Back? 

De acordo com a declaração da enfermeira Thatianny Tanferri de Brito Paranaguá, 

professora da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, “até 30% (trinta 

por cento) dos incidentes detectados nos hospitais começaram antes de o paciente entrar, 

portanto, infere-se na atenção primária”¹, ou seja, parte dos incidentes ocorre em consultórios 

e ambulatórios que oferecem o primeiro atendimento aos pacientes e a causa raiz da maior 

parte destes incidentes é a falha na comunicação.  

Assim, uma das técnicas que pode e deve ser utilizada pelos profissionais de saúde é 

o Read-Back, uma técnica simples que possui o objetivo de confirmar com o paciente ou 

responsáveis envolvidos no cuidado as informações declaradas verbalmente ou por escrito, 

visando confirmar se as orientações foram devidamente compreendidas.  

Ou seja, após receber as explicações do profissional de saúde, o paciente deverá 

explicar/ repetir a mensagem recebida. É preciso se imaginar no lugar do paciente durante 

uma comunicação, seja ela uma orientação, uma explicação, um relato de diagnóstico, uma 

prescrição, ou qualquer ato que envolva os interlocutores e se certificar que as informações 

foram compreendidas a contento. 

De todo modo, apesar de ser uma prática simples e fácil, a melhoria na comunicação 

também envolve a mudança de cultura, já que, em geral, as pessoas não estão habituadas a 

questionar e tirar dúvidas quando recebem uma informação. 

Outro importante ponto de destaque é que somente com o alcance total das 

informações que estão sendo prestadas pelo profissional da saúde – comunicador –, o paciente 

– receptor – poderá exercer sua máxima amplitude de seu livre-arbítrio em razão da decisão 

que deve ser tomada. 

Segundo a (OMS), Meta 2 -Comunicação Efetiva:  Uma assistência segura depende de 

uma comunicação eficaz entre os profissionais de saúde e entre setores, garantindo de forma 

oportuna, completa e clara, a transmissão de informações que irão favorecer a continuidade do 

cuidado
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4.6 CONCEITO DE CORDIALIDADE 

 

No dicionário Aurélio encontra-se a seguinte definição para quem é cordial: 

relativo ou pertencente ao coração; afetuoso, afável; sincero e franco. Tal qualidade 

sempre é muito apreciada.  

Podemos, então, aliarmos outro comportamento à cordialidade, o respeito. 

Quando nos colocamos em situação de respeitar quem compartilha conosco alguma 

situação, exercitamos a cordialidade sem nenhum esforço. 

Em um passado próximo, quando a valorização exagerada da ciência se 

sobrepunha à experiência pessoal, as fontes de paixão explícitas do profissional eram a 

ciência e a arte. Esta concepção impunha ao profissional de saúde uma necessidade de 

colocar-se em posição de superioridade, de diferenciação. 

A não consideração das dimensões comunicativas (verbais ou não) sobre a 

relação médico-paciente pode trazer: a) a incompreensão por parte do médico das 

palavras utilizadas pelo paciente para expressar a dor, o sofrimento; b) a falta ou a 

dificuldade de transmitir informações adequadas ao paciente; c) a dificuldade do 

paciente na adesão ao tratamento. 

Humanizar a relação com o doente realmente exige que o trabalhador valorize 

a afetividade e a sensibilidade como elementos necessários ao cuidar. Porém, tal relação 

não supõe um ato de caridade exercido por profissionais abnegados e já portadores de 

qualidades humanas essenciais, mas um encontro entre sujeitos, pessoas humanas, que 

podem construir uma relação saudável, compartilhando saber, poder e experiência 

vivida. 

A efetivação de ações de saúde cada vez mais humanizadas e propostas de 

formação do profissional da área da saúde que contemplem os diversos aspectos 

inerentes à humanização dos serviços e as relações entre o profissional da saúde e seus 

pares, além da sua relação com os pacientes e familiares, passa por diversos aspectos. 

As questões apontadas em relação a estudos que analisam a relação médico-

paciente são transponíveis para a relação entre o profissional ligado à saúde, desde a 

recepção do paciente no serviço de saúde, até o atendimento clínico-hospitalar 

propriamente dito. 

Uma relação amistosa, de respeito, cordialidade e, principalmente, em que a 

escuta dos anseios, desejos, demandas e sentimentos do paciente e de seus familiares 
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seja possível, contribui para ea resolutividade das ações de educação e promoção da 

saúde, contribuindo para que não se perca o sentido da atuação do trabalhador neste 

setor da sociedade, bem como para o desenvolvimento da sociedade na qual estamos 

inseridos. 

É importante para a efetivação destas propostas, uma formação acadêmico-

profissional em que estes princípios sejam considerados e, mais que isso, que estes 

pressupostos sejam protagonistas no processo de formação profissional (junto com as 

questões técnicas, historicamente e amplamente abordadas nos projetos pedagógicos), 

seja no âmbito da graduação, seja na educação continuada, na pós-graduação. 

O processo de formação profissional constitui um espaço de formação e 

desenvolvimento de idéias, de valores e de concepções desenvolvidas em função de 

condicionantes não apenas acadêmicos, mas econômicos, políticos, sociais e culturais. 

 

4.7   CONCEITO DE ÉTICA 

 

No campo filosófico, a moral corresponde ao “sistema de normas, princípios e 

valores que orientam o comportamento das pessoas nas diversas sociedades”. As 

reflexões cotidianas dos indivíduos na sociedade, as quais regem a tomada de decisões, 

são guiadas essencialmente por valores, experiências prévias e, em especial, por 

princípios morais e éticos (MASCARENHAS; ROSA, 2010). 

A ética pode ser definida como “a teoria ou ciência do comportamento moral 

dos homens na sociedade”. O seu objeto de estudo são os atos conscientes e voluntários 

dos indivíduos, que afetam outras pessoas, grupos sociais ou a sociedade como um todo. 

Ela tem como propósito refletir sobre o agir humano e suas repercussões na sociedade, 

buscando entender os critérios e valores que subsidiam e orientam o julgamento da ação 

em suas múltiplas atividades (MASCARENHAS; ROSA, 2010). 

 

4.8 CONCEITO DE COMUNICAÇÃO 

 

A origem da palavra comunicação tem a ver com comunidade e com ação 

comum. Comunicação é uma relação que liga as pessoas numa troca, num tornar 

comuns os sentimentos, pensamentos, conhecimentos, valores e opiniões que elas 

precisam para viver socialmente. Para viver umas com as outras e construir cultura. 
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Comunicação interpessoal: acontece quando pessoas trocam informações 

entre si. Essa troca pode ser direta e imediata ou pode ser indireta e mediada.  

A comunicação direta e imediata acontece quando as pessoas estão cara a cara. 

Elas se relacionam, principalmente, por meio da fala e da gesticulação. 

Já a comunicação indireta e mediada acontece quando as pessoas estão 

distantes e não podem se enxergar nem escutar uma a outra. Nessa situação, elas 

precisam usar algum meio que lhes possibilite a troca de informações, transportando a 

voz ou os gestos que uma faz até a outra. Os meios utilizados podem ser variados 

(telefone, carta, computador), mas uma vez usado um meio, ele estará mediando 

(intermediando) a comunicação entre as pessoas. 

A comunicação interpessoal, portanto, é realizada entre pessoas que precisam 

informar e serem informadas ou que buscam informações e que, para isso, usam alguma 

linguagem (fala, gestos, escrita) e algum meio (voz, telefone, corpo, carta, livro) que 

permitam se relacionar com outras pessoas para trocar informações. 

As informações para serem trocadas precisam ser produzidas. Fonte é o 

produtor da informação: pessoa, instituição, empresa de comunicação. A fonte produz 

informação para um destinatário, que é o que vai se apropriar dela: pessoa, público, 

massa anônima. Para que possam ser transportadas, da fonte ao destinatário, é preciso 

um emissor ou codificador que transforme a mensagem em sinais e um decodificador ou 

receptor que reconstrua na outra ponta. A informação, como se vê, é o conteúdo da 

comunicação que vai da fonte ao destinatário por um canal que transporta mensagens 

codificadas em sinais. 

A comunicação pode ser caracterizada de três maneiras diferentes:  

1) Como relação das pessoas com mensagens, mas não entre sí;  

2) Como relação entre pessoas por meio de mensagens - as mensagens são 

instrumentos das pessoas;  

3) Como relação em que ao produzirem, emitirem e receberem mensagens, as 

pessoas interagem entre si e com as mensagens - pessoas e mensagens não podem ser 

separados na relação. 

Na enfermagem, a comunicação é um elemento essencial no cuidado. 

Entendida como o alicerce de nossas relações interpessoais, o cuidado, nesta 

perspectiva, associa-se à prática de comunicar-se. A comunicação, em suas variadas 

formas, tem um papel de instrumento de significância humanizadora e, para tal, a equipe 
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precisa estar disposta e envolvida para estabelecer essa relação e entender que é 

primordial reconhecer o cliente como sujeito do cuidado e não passivo a ele (BROCA, 

2012). 

Como forma de melhorar ou realizar o cuidado de enfermagem, destaca-se a 

importância do diálogo, pois através dele se cria uma aproximação entre as pessoas, 

inicia-se um contato mais próximo, uma relação de integração de culturas, uma troca de 

experiências e vivências (BARRA, 2010).  

Uma relação de comunicação eficiente entre todos os membros da equipe de 

enfermagem e da equipe multidisciplinar contribui para que as inter-relações 

profissionais estabelecidas no trabalho delimitem, melhor se a assistência ao paciente 

será ou não humanizada. E para que o processo de humanização seja efetivo, 

transformador e se realize, é imprescindível estreitar os laços de comunicação, de forma 

a desvendar e respeitar o ser profissional, favorecendo assim a compreensão contínua da 

realidade do paciente e do trabalhador (BACKES, 2006). 

 

4.9  DINÂMICA BALÃO NO AR 

 

Objetivo: Integração, espírito de equipe, comprometimento, determinação, etc. 

Material: Balões coloridos (uma bexiga para cada participante). 

Tempo aproximado: 15 minutos. 

Procedimento: Distribuir uma bexiga (cheia) para cada participante. Ao sinal 

do facilitador todos deverão manter os balões no ar com um simples toque, evitando que 

caiam no chão. Se por exemplo, estiverem participando 10 pessoas, 10 balões estarão no 

ar e todos se esforçarão para não deixar nenhum cair.  

Aos poucos, o coordenador vai retirando os participantes, um a um, e levando-

os a ficar somente observando o que acontece. Sutilmente, o facilitador vai retirando 

algumas pessoas. Como seus respectivos balões permanecem na brincadeira, o restante 

do grupo tem a responsabilidade de mantê-los no ar.  

A dificuldade daqueles que estão mantendo os balões no ar vai aumentando a 

medida que o grupo diminui. O coordenador da dinâmica estimula estes a pegar os 

balões no chão, podendo até citar os nomes escritos no balão, exemplo: “João está no 

chão, vamos colocá-lo para cima” e assim por diante. 
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Quando restarem somente duas pessoas, interrompe-se e é feito um 

processamento, onde pode-se focar a união, o esforço individual e do grupo, não deixar 

a “peteca” ou “balão” cair, etc. 

Como alternativa, o facilitador pode optar por acrescentar novos balões, sem 

que seja necessário retirar nenhum participante. Para grupos menores, essa alternativa é 

mais aconselhável. 

 

 

5   CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 
PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 
 

 
Público-alvo 

 
Todos os colaboradores do serviço. 
 

 
Resultados Esperados 

 
 
Trabalho em equipe de qualidade trabalhando 
na equipe os relacionamentos interpessoais. 
 

 
Metodologia 

Referências bibliográficas apresentadas 
resumidamente em slide e dinâmica em grupo 
 

 
Meios Tecnológicos 
 

 
Multimídia 

 
Estimativa de 
participantes 

  
De até 40 pessoas ou mais. 
 

 
Duração Prevista do 
Curso e Data 

  
50 minutos com Dia previsto em: 16/10/2019 
 

Responsável  
 

Acadêmicos de Enfermagem 
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6 AVALIAÇÃO EM PRAZOS  

 

Questionário de Avaliação - Educação Continuada: 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

 

1) Um dos aspectos necessários ao relacionamento interpessoal é a EMPATIA, 

a qual significa: 

a) União da equipe 

b) Cuidado com o próximo 

c) Simpatizar-se com o próximo 

d) Colocar-se no lugar das pessoas 

e) Ser gentil com o outro 

 

2) A COMUNICAÇÃO é essencial para um relacionamento interpessoal 

eficaz, pois: 

a) Possibilita negociar conflitos, beneficiando um dos lados 

b) Ajuda na partilha de conhecimentos, orientações e valores, favorecendo o 

trabalho em equipe 

c) Auxilia na organização da equipe, tendo em vista que o enfermeiro deve ter uma 

comunicação efetiva apenas para transmitir orientações e ordens aos demais 

profissionais 

d) Apenas a comunicação verbal interfere na qualidade do trabalho em equipe 

 

3) A ÉTICA interfere na conduta profissional do indivíduo em relação à 

equipe, pois tem como base: 

a) As atividades no local de trabalho 

b) A formação educacional de cada indivíduo 

c) A educação familiar e os valores culturais, os quais influenciam na maneira de 

agir 

d) A formação espiritual  

 



23  

4) O tema relacionamento interpessoal, ao ser foco desta educação continuada 

para você e sua equipe, é uma necessidade, por promover a integração. 

Diante disso, como você avalia o conteúdo abordado nessa educação? 

Respostas:    

1)  D    

2)  B    

3)  C 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente se torna visível a importância das relações interpessoais no local de 

trabalho, principalmente em seu leque a comunicação e o relacionamento, perante o 

trabalho pesquisado em 24 referências bibliográficas, é apresentável como necessitamos 

de um bom relacionamento e uma boa comunicação principalmente ao se tratar de 

resiliências, onde nos colocamos no lugar do outro, onde sentimentos a força e a 

fraqueza do outro e ajudamos como uma equipe um levar o outro para frente, caminhar 

juntos, influenciar positivamente o trabalho um do outro, foi assim que o grupo decidiu 

partir deste principio e mostrar a equipe que for treinada como podemos ser melhores 

juntos, como podemos mostrar para o outro profissional que nos importamos com ele, e 

se ele precisa de ajuda estamos a ajuda-lo. O presente trabalho veio mostrar a 

importância de tudo isso já citado aqui, e agregou grande valor ao grupo que está 

caminhando frente a uma formação de graduação, o  saber  que este tema citado aqui  é 

umas das formas mais importantes a serem citadas no ambiente de trabalho e nas 

educação continuadas porém é a mais dificultosa também pois vai além do profissional 

inclui o ser humano, ter olhar humano, entender, ajudar, se dispor e com ética trazer 

sempre benefícios a todos.  
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