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 “A comunicação adequada é aquela que agrega a 

percepção do verbal e do não verbal, entendendo o ser humano 

de uma maneira mais holística, analisando seus 

comportamentos, o comportamento do paciente, do familiar, do 

terapeuta, de forma contextual, e aceitando que nós teremos 

mais chances de sermos realmente terapêuticos se 

entendermos as percepções, os sentimentos e as intenções 

explicitas verbalmente ou não daquelas pessoas que queremos 

e podemos ajudar” 

 

Maria Júlia Paes da Silva1 



 

 

RESUMO 

 

Barros VOS. Processos de comunicação da enfermagem: estudo de caso no Hospital 

Santa Lucinda, Sorocaba, SP, Brasil.  

 

 Introdução:  A comunicação está intrínseca no exercício da liderança, sendo um 

processo valioso para o alcance de metas e objetivos propostos pela instituição. Na 

atuação do enfermeiro a comunicação assertiva permite estreitamento nos 

relacionamentos e qualidade no cuidado ao paciente.  Objetivos: analisar as 

percepções do enfermeiro sobre a comunicação em sua prática; descrever os 

instrumentos de comunicação utilizados; verificar o impacto da comunicação na 

assistência prestada; propor estratégias para o aprimoramento do processo de 

comunicação da instituição, por meio de avaliação de desempenho e rodas de 

conversa com as equipes. Método:  Pesquisa qualitativa, descritiva com 

caracterização do perfil dos participantes, apontamento de questões norteadoras por 

meio de grupo focal e análise pelo método análise de conteúdo. Resultados: Os 

discursos permitiram identificar semelhanças nos grupos das coordenadoras de 

enfermagem e enfermeiras como facilidade na comunicação verbal e via WhatsApp, 

autonomia para intervir em algumas atividades, porém dificuldade na comunicação 

escrita, pela falta de formalização das informações. Dentre os instrumentos da 

comunicação, os registros de enfermagem nos cuidados aos pacientes são bem 

alicerçadas e contribuem na eficácia da assistência, quanto ao impacto da 

comunicação, algumas fragilidades como ausência de reuniões, falta de feedback das 

chefias e desmotivação foram evidenciadas. Conclusão:  A liderança de enfermagem 

tem um grande desafio no estreitamento dos relacionamentos interpessoais por meio 

do processo de comunicação diário, que vai muito além da verbalização ou registros, 

o diálogo permite um vínculo de confiabilidade e integração das equipes, com 

propostas e metas semelhantes na excelência no cuidado ao ser humano. A retomada 

do processo avaliativo e rodas de conversa para que flua esse diálogo, é o que 

sugerimos como prática para o aprimoramento do processo de comunicação da 

enfermagem. 

Palavras-chave: comunicação. enfermeira (o). hospitais filantrópicos. estudo de 

caso 



 

 

ABSTRACT  

Barros VOS. Communication processes of nursing: a c ase study at Hospital 

Santa Lucinda, Sorocaba, SP, Brazil. 

 

Introduction:  Communication is intrinsic in the exercise of leadership, being a 

valuable process for reaching the goals and objectives proposed by the institution. In 

the nurse's performance, assertive communication allows for closer relationships and 

quality in patient care. Objectives:  to analyze nurses' perceptions about 

communication in their practice; describe the communication tools used; verify the 

impact of communication on the assistance provided; propose strategies to improve 

the institution's communication process, through performance evaluation and 

conversation circles with the teams. Method:  Qualitative, descriptive research with 

characterization of the participants' profile, pointing out guiding questions through a 

focus group and analysis using the content analysis method. Results: The speeches 

allowed to identify similarities in the groups of nursing coordinators and nurses, such 

as ease in verbal communication and via WhatsApp, autonomy to intervene in some 

activities, but difficulty in written communication, due to the lack of formalization of 

information. Among the instruments of communication, the nursing records in patient 

care are well-founded and contribute to the effectiveness of care, regarding the impact 

of communication, some weaknesses such as absence of meetings, lack of feedback 

from managers and lack of motivation were evidenced. Conclusion:  The nursing 

leadership has a great challenge in the strengthening of interpersonal relationships 

through the daily communication process, which goes far beyond verbalization or 

records, the dialogue allows a bond of reliability and integration of the teams, with 

similar proposals and goals in the excellence in human care. The resumption of the 

evaluation process and conversation circles so that this dialogue can flow is what we 

suggest as a practice for the improvement of the nursing communication process. 

 

 

Keywords:  communication. nurse. philanthropic hospitals. case study 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização e justificativa 

 

Nascida em São Paulo na primavera de 1980, aos 16 anos me mudei para 

Sorocaba com minha família. Conhecia pouco do interior, apenas visitas em 

excursões e acampamentos, mas logo me adaptei na escola, no convívio social, 

criando raízes nesta cidade. 

A área de biológicas sempre esteve forte em minhas intenções, no ano de 2000 

iniciei a graduação em enfermagem na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

campus Sorocaba, me formando em 2003. 

Recém-formada, acompanhei estágios no curso para técnico de enfermagem e 

logo após trabalhei num hospital de outra cidade, permanecendo por dois anos. 

No ano de 2006 fui aprovada no processo seletivo do Hospital Santa Lucinda e 

permaneço até o momento. Nos dois primeiros anos desenvolvi meu trabalho como 

enfermeira assistencial e em 2008 recebi a oportunidade de atuar como coordenadora 

das unidades de internação. 

Na coordenação de enfermagem, realizei Especialização em Gerenciamento 

de Enfermagem, a fim de aprofundar os conhecimentos em gestão e contribuir de 

várias formas com a instituição. O tema do TCC foi a passagem de plantão e o reflexo 

na qualidade da assistência, essencialmente um problema de comunicação. 

Durante esta caminhada observei e vivenciei diversas situações em que as 

fragilidades no processo de comunicação geraram impactos desfavoráveis, causando 

lacunas nos diversos núcleos do ambiente hospitalar. 

Percorrendo várias fases da minha vida pessoal e profissional, veio este desafio 

do ingresso no mestrado profissional, iniciando por meio de um bolsa da Fundação 

São Paulo o Mestrado em Educação nas Profissões da Saúde. 

Em meio a tantas reflexões, houve este despertamento de quais seriam as 

possíveis causas das lacunas na comunicação da enfermagem, as influências na 

equipe e de modo geral para o progresso na assistência.  

A enfermagem tem sua atividade primordial no cuidado terapêutico, na atenção 

à saúde, porém há muitos anos vem se destacando no gerenciamento, sendo o 

enfermeiro o responsável pelo planejamento e atividades administrativas que 

direcionam para a melhoria e humanização no atendimento ao paciente.2 
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As atividades de enfermagem têm o seu processo de trabalho evidente, pois é 

nítido o produto/serviço finalizado por meio da ação da equipe (agentes de mudança), 

a partir de um planejamento (métodos de trabalho) realizado. Porém, a enfermagem 

emana mais de um processo de trabalho: Assistir, Administrar, Ensinar, Pesquisar e 

Participar Politicamente.3 Na saúde, as  práticas realizadas geram mudanças e 

inovações a partir de atos produtivos, configurando-se o trabalho, pois alteram todo 

um processo.4  

O processo de trabalho na instituição hospitalar é modificado conforme novas 

tecnologias no cuidado são inseridas. Por consequência os profissionais da saúde 

necessitam acompanhar e desenvolver novas habilidades.5 

De acordo com Pereira e Pereira6, para a qualidade do serviço hospitalar é fato 

que o cliente tenha suas necessidades supridas, os profissionais tenham recursos 

tecnológicos para o desenvolvimento de suas atividades e que o administrador tenha 

constância no processo de avaliação do serviço. 

Para Kanaane7 “[...] destaca-se a reponsabilidade para lidar com as pessoas, 

equipes, organizações e meio ambiente, tendo em vista a necessidade de 

implementar ações que levem em consideração o contexto de trabalho.” 

Mediante habilidades técnicas e aprofundamento científico, o enfermeiro tem a 

capacidade de atuar em várias instâncias, mas a importância do trabalho em conjunto, 

formado pela equipe de enfermagem, traz o diferencial no cuidado prestado, além do 

relacionamento com a equipe multidisciplinar.8,9 

Em todo ambiente de trabalho nas empresas, indústrias ou qualquer tipo de 

serviço, a ética é premissa básica para o bom desenvolvimento. Porém, nas 

instituições hospitalares é imprescindível esta postura, pois trabalha-se com pacientes 

em todas as fases de sua vida, em meio há riscos que ocasionam danos leves ou 

fatais.8  

Dentre as várias competências do enfermeiro no âmbito hospitalar, a liderança 

é um exercício constante para que as atividades fluam positivamente, resultando na 

qualidade da assistência e bom clima organizacional. Trata-se de um processo que 

envolve conhecimentos, habilidades e atitudes que pode ser aprimorado entre os 

líderes e liderados, principalmente a comunicação.10-22   
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A comunicação é uma habilidade essencial na atuação do enfermeiro, 

permitindo uma relação de confiança entre a equipe e que os propósitos do grupo 

sejam cumpridos.15 

1.2 Comunicação 

A base do processo de comunicação é a relação entre o emissor e o receptor, 

em que as mensagens são transmitidas e recebidas, ou seja, trocas contínuas de 

todas as partes. Por meio dos tipos não verbal: emitida pela linguagem corporal, como 

gestos, postura do corpo e expressões faciais; verbal: falada e escrita, em que as 

palavras são os elementos da linguagem.23 

Para Kyrillos e Jung14 [...] a comunicação é uma via de mão dupla e, portanto, 

não basta preocupar-se com o seu comportamento sem levar em consideração a 

realidade daquele com quem você interage.  

Quanto ao estudo de Gois et.al. 

[…] A leitura da linguagem corporal traz informações de como o individuo 
interage frente aos estímulos oriundos do meio em que se encontra, levando-
se em conta que os estímulos partem da situação vivenciada pelas pessoas 
que estão em interação, e que cada sujeito os interpreta de maneira única.24 

 
Para Vasconcelos et al.25 a comunicação é um elemento importante no 

processo de liderar do enfermeiro, uma vez que a forma como se transmite as 

mensagens vai interferir no resultado desejado. 

Ainda para Stefanelli e Carvalho23, no contexto da enfermagem a comunicação 

permite o diálogo, o relacionamento com várias pessoas envolvidas na gestão e no 

processo de cuidado do paciente. Estabele o enfoque da comunicação intrapessoal, 

interpessoal e grupal, em que a troca de conhecimentos será exercida de um para um, 

um para todos e de todos para um. Para esses autores23, as dimensões da 

comunicação são: 

• Comunicação intrapessoal, interpessoal e grupal: tratam de processos e 

habilidades comunicativas entre pessoas e grupos com a finalidade de 

ajustamento, integração e desenvolvimento; 

• Comunicação entre a organização e o sistema social; tem as mesmas 

finalidades da anterior e engloba a comunicação social ou de massa; 
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• Comunicação vinculada aos sistemas tecnológicos das organizações, 

fundamenta-se em estudos de teorias de sistema, matemática e física e visa 

aspectos tecnológicos. 

Somos seres comunicadores, seja para expor lembranças do passado ou para 

explanar as intenções do futuro, impossível o ser humano pensar que consegue se 

isolar e não praticar a comunicação, isso será apenas uma forma de se comunicar.26 

A comunicação vai muito além de conceitos, é um meio de estratégia para 

garantir que comportamentos e atitudes do profissional demonstrem uma instituição 

preocupada com o sucesso e responsabilidade social. Um processo de diálogo entre 

os gestores e subordinados.27    

A assertividade na comunicação é a principal habilidade para um bom resultado 

no diálogo, é o equilíbrio entre a empatia e a autonomia, pois permite reações 

favoráveis no relacionamento interpessoal.14 

Nesta busca pelo ponto de equilíbrio também é necessário a certeza de que a 

mensagem emitida está sendo compreendida, pois assim haverá benefícios para 

todos os envolvidos no processo.14 

Segundo Almeida27, com base no diálogo, ou seja, na comunicação assertiva 

entre todas as partes, evidencia-se a necessidade de um constante investimento na 

comunicação interna da instituição, a comunicação organizacional, que permite:  

• Compreensão das estruturas e sistemas; 

• Controle de todas as etapas da comunicação interna; 

• Melhoria constante visando a relação com demais organizações. 

Além disso há funções a serem relacionadas no planejamento, no plano de 

estratégias para a comunicação interna, com consequentes benefícios na relação 

entre a produção e a gestão:27 

• Função de produção e controle: a comunicação leva à objetivos de 

produção; 

• Função de inovação: visando a criatividade; 

• Função de socialização: na integração do relacionamento interpessoal; 

• Função informativa: na divulgação do conhecimento; 

• Função integradora: na adesão à instituição e dos grupos; 

• Função retroativa: na coerência das mensagens; 
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• Função sinal: na identidade da multiplicação das informações; 

• Função comportamental: mensagens objetivas e que conduzem o grupo; 

• Função promotora de mudança: na motivação da coletividade; 

• Função de imagem: no papel da instituição. 

 

Mediante estas estratégias, a comunicação interna também visa os seguintes 

objetivos:27 

• Restaurar a confiança em torno da identidade da empresa; 

• Promover o conhecimento da empresa por todos; 

• Informar cada colaborador de forma adaptada; 

• Desenvolver o reflexo da comunicação junto dos quadros superiores; 

• Favorecer os meios de expressão dos colaboradores; 

• Dar a conhecer as iniciativas e sucessos obtidos das equipes de trabalho. 

 

Com relação ao conteúdo da informação e à comunicação ativa, é necessário 

que estejam alinhados por meio dos eixos da comunicação interna, conforme a figura 

abaixo:27 

Figura 1 - Os eixos da comunicação interna 

 

Fonte:  Almeida 27. 

O eixo da compreensão permite ao colaborador, de forma individual, a 

aplicação do conhecimento necessário para desenvolver suas atividades e ser um 

agente transformador da instituição. No eixo da circulação as mensagens serão 

transmitidas de forma objetiva, sendo filtradas, assim o eixo da compreensão será 
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base para a aplicação da circulação. Quanto ao eixo do confronto, a valorização do 

papel de cada indivíduo é essencial, respeitando assim cada visão e observação 

única. Em contrapartida no eixo da coesão, a valorização da função do coletivo tem 

outra proporção, visto que a comunicação interna não será apenas troca de 

mensagens, mas um consenso de objetivos.27 

Baseado na relação dos eixos supracitados, a comunicação interna 

proporciona à instituição um diferencial, unindo todas as partes, além de elaborar 

metas para seu funcionamento, são estas: pedagógica – relacionado ao conhecimento 

do ambiente da instituição, mobilizadora – na motivação dos profissionais, federadora 

– quanto aos valores coletivos e representativa – mesma imagem de cada indivíduo 

para o externo.27 

1.2.3 Comunicação na motivação dos colaboradores  

 A motivação dos colaboradores tem sido analisada ao longo dos anos, pois 

acredita-se que depende não só de algo relacionado à percepção pessoal de cada 

um, mas à situação e ao ambiente.27 

 A motivação pode ser classificada como: 1) autonomia – o profissional tem a 

liberdade de manifestar ideias relacionadas às suas atividades; 2) feedback – se há 

desempenho favorável e alcance dos objetivos propostos; 3) variedade da tarefa – 

está baseada nas rotinas diárias do indivíduo, menor competência e atividades, menor 

variedade; 4) significado da tarefa –  quanto o trabalho traz representatividade ao 

profissional, seja dentro ou fora do ambiente organizacional e 5) identidade da tarefa 

– será diferenciada pela exigência do cargo e a visibilidade do desfecho.27 

 Comunicação interna e motivação estão totalmente relacionadas com o 

sucesso nos resultados de uma instituição, há a valorização do profissional que estará 

continuamente comprometido em sua atuação, exercendo os seguintes 

conhecimentos e saberes: 

[...] O saber-ser – relacionado ao desenvolvimento e melhoramentos de 
atitudes e comportamentos em contexto laboral; o Saber-fazer – dirigido ao 
progresso de práticas com impacto nos processos e técnicas de trabalho e, o 
Saber-saber – salientado no enriquecimento de competências e 
conhecimentos transversais aos conhecimentos laborais.27 

 Com base nestas apresentações pode-se destacar a importância da 

comunicação interna na motivação dos profissionais, independente da função a qual 
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foram designados haverá interferência em seu desempenho e no caminhar de uma 

organização. 

1.3 Comunicação e a relação no cuidado 

 Todo ser humano necessita de cuidado da concepção ao fim da vida, sendo 

este explorado por estudiosos há muito anos, porém a enfermagem respira o cuidar, 

é a profissão que detém conhecimentos para conceituar este ato. Mesmo que outras 

profissões exerçam o cuidado, a enfermagem o posiciona como o alicerce de seu 

agir.28 

 Qualquer meio de comunicação utilizado pela enfermagem fará diferença no 

cuidado ao paciente, porém o toque, o olhar, o sorriso, ou seja, a comunicação não 

verbal, trazem alívio e dignidade ao ser humano.23 

Para Broca e Ferreira29 “[...] a comunicação configura-se como 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 é essencial no processo de cuidar da enfermagem e 
representa mais de 70% do trabalho dos profissionais que atuam nessa área, 
sendo a passagem de plantão fundamental para a transferência de 
informações atualizadas acerca do cliente e da unidade em geral.30 

 A passagem de plantão é uma ferramenta completa para a continuidade da 

assistência de enfermagem, por meio do registro em livro, lousa e do ato de verbalizar, 

a equipe evidencia os cuidados prestados e as necessidades dos pacientes. 

Permitindo à equipe o protagonismo no planejamento e cumprimento da assistência.30   

O trabalho de enfermagem traz resultados efetivos se há diálogo e 

comunicação adequada nos relacionamentos interpessoais. A destreza na 

comunicação irá proporcionar limites, respeito, saber ouvir e a hora de verbalizar.31,32  

A dificuldade de comunicação e humanização nos relacionamentos 

interpessoais dentro do ambiente de trabalho, podem acarretar em situações de 

conflitos.33 

O imediatismo é um dos obstáculos para uma adequada comunicação, pois há 

necessidade de se respeitar o tempo dos acontecimentos, o momento certo para os 

apontamentos, não há perda de tempo, há ganhos.34 

Para Kotter35, é necessário identificar o que é prioridade e repassar aos 

profissionais informações filtradas, ou seja, de maneira simples e objetiva comunicar 
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ideias relevantes para a execução das atividades. A complexidade levará à falta de 

compreensão e consequente desvio das funções designadas. 

Segundo Faria et al.15 “[...] a comunicação entre as equipes favorece a 

aproximação dos diversos campos de conhecimento na relação profissional, permite 

trocas de saberes e facilita a compreensão de cada profissional acerca de seu papel 

no cuidado com o paciente.” 

Um dos oito passos da mudança, segundo Kotter35, é a comunicação para 

promover a compra da ideia da mudança. Nesta etapa, são divulgadas as visões e 

estratégias, para que todos as compreendam. Sendo de grande importância a clareza 

e lógica das informações. 

O princípio da liderança é o diálogo, esta deve ser a premissa do líder 

comunicador. O aprendizado em ouvir demonstra interesse no próximo e possibilidade 

de ideias que irão contribuir com melhorias, fortalecendo a convivência e o clima no 

local de trabalho. O caminho para um diálogo qualificado: 14  

• Reaprender a ouvir; 

• Ouvir é tão importante quanto falar. 

• Exercitar a paciência. 

• Saber perguntar. 

• Não demonstrar pressa. 

• Atenção na linguagem não verbal. 

• Identificar as necessidades do outro. 

• Buscar pontos em comum. 

• Criar vínculos que fortaleçam as relações. 

 O diálogo favorece o respeito à visão de cada um, possibilita mudanças, traz 

empatia, é colaborativo e busca novas soluções. É um transformador na prática da 

comunicação e liderança, valorizando a construção dos relacionamentos.34 

Diante das evidências citadas e da realidade vivenciada dentro de uma 

instituição hospitalar, elencamos as seguintes questões: o enfermeiro tem a 

percepção da importância da comunicação na gestão da equipe e do impacto na 

qualidade da assistência? Quais os instrumentos e as dificuldades encontradas pelos 

enfermeiros no exercício da comunicação assertiva? São estes os desafios a serem 

analisados. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as percepções do enfermeiro sobre comunicação em sua prática. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Classificar as comunicações de enfermagem; 

• Avaliar os instrumentos de comunicação utilizados; 

• Propor estratégias para o aprimoramento do processo de comunicação da 

instituição, por meio da avaliação de desempenho e rodas de conversa com 

as equipes. 
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3.MATERIAIS E MÉTODO 

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo de caso de caráter qualitativo, exploratório, descritivo e 

explicativo, com o intuito de reflexão sobre os dados encontrados nos processos de 

comunicação do enfermeiro do hospital.36 

A pesquisa qualitativa busca compreender o contexto na ocorrência do 

fenômeno. Necessita de observações aprofundadas nas situações habituais e relato 

aprofundado da vivência. Busca pela compreensão, significados e processos, o sujeito 

é o objeto da pesquisa, o pesquisador faz parte da pesquisa, pois se aproxima do 

fenômeno. Proporcionado análise, interpretação, discussão de resultados e 

conclusão.37  

3.2 Cenário da pesquisa 

 O estudo foi realizado no Hospital Santa Lucinda (HSL), localizado no interior 

do Estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba, vinculado à Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, sendo a Fundação São Paulo a mantenedora. É um hospital 

filantrópico, de perfil cirúrgico e com porta aberta em maternidade, tendo referência 

em várias especialidades, considerado de ensino e pesquisa, pois acolhe discentes 

de medicina e enfermagem em vários níveis de ensino. Contando ainda com serviço 

de capelania, ouvidoria e Núcleo de Atenção à Qualidade. 

 O hospital tem como missão atuar como hospital de ensino e oferecer à 

comunidade assistência humanizada em saúde, com qualidade. A visão ainda 

mantida é o alcançe do equilíbrio econômico em 2020, com os valores de ética, 

humanização, responsabilidade socioambiental, trabalho em equipe, valorização 

profissional e compromisso institucional. 

A missão do serviço de enfermagem do HSL é promover o crescimento da 

equipe de enfermagem por meio do conhecimento técnico-científico, a fim de atingir 

metas com excelência e primando pela valorização do ser humano na sua 

integralidade, respeitando princípios éticos com dedicação, compromisso e amor.38  

Dentre outros objetivos, o serviço de enfermagem do HSL tem por finalidade 

desenvolver com segurança e qualidade as atividades de assistência ao paciente, de 
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forma participativa e humanizada, enaltecendo as potencialidades individuais e 

coletivas, tanto de que presta o cuidado, como do sujeito de suas ações.38  

Na gestão de enfermagem do Hospital Santa Lucinda existem 283 funcionários 

de enfermagem, sendo: 01 (uma) gerente de enfermagem, 56 enfermeiros, 07 

coordenadores de enfermagem responsáveis pelas seguintes áreas: unidades críticas 

infantis (Unidade de terapia intensiva - UTI Neonatal e pediatria); unidades críticas 

adultos (Unidade de terapia intensiva Adulto e hemodinâmica); maternidade (centro 

obstétrico e pronto atendimento de obstetrícia); unidades de internação (1º andar 

leste, 2º andar oeste, 3º andar leste, 3º andar oeste, mista térreo, Day Clinic) e 

ambulatórios (SUS e especialidades); central de materiais e esterilização (CME); 

centro cirúrgico (2º e 3º andar). E profissionais auxiliares e técnicos de enfermagem.  

 

3.3 Participantes da pesquisa 

 

Foram convidadas 06 coordenadoras de enfermagem e 16 enfermeiros 

assistenciais, exceto os componentes da equipe da pesquisadora, a fim de evitar 

conflitos de interesse. Foi exposto individualmente a cada convidado a proposta da 

pesquisa e os objetivos do estudo. 

A coordenação de enfermagem tem a competência de coordenar os serviços 

desenvolvidos pelos profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, 

além de uma série de atividades administrativas e assistenciais no campo da 

supervisão, colaboração com a gerência e desenvolvimento do planejamento 

estratégico junto à diretoria.38  

Os requisitos do cargo são: experiência profissional de 02 anos, cursos de 

especialização em áreas as quais coordena, além de competência técnico-científica, 

capacidade de liderança, bom relacionamento interpessoal e facilidade no trabalho 

em equipe.38 

O enfermeiro (a) elabora o planejamento da assistência de enfermagem aos 

pacientes, lidera suas equipes juntamente com as chefias de enfermagem, controla 

os suprimentos das unidades, além de agregar à equipe multidisciplinar no cuidado.38  

Os requisitos do cargo são: especialização e conhecimento na área de atuação, 

habilidade, agilidade e trabalho em equipe.38  
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3.3.1 Critérios de inclusão 

 

Foram critérios de inclusão as coordenadoras de enfermagem de todas as 

áreas, que atuam no período diurno e noturno independente do tempo nessa função. 

Considerou-se participantes enfermeiros dos 3 turnos de todas as áreas de 

enfermagem, no cargo há pelo menos um ano.  

Todos os participantes deveriam ser atuantes na instituição. 

O aceite em participar da pesquisa mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

 

3.3.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos enfermeiros que não atuam na instituição no período menor 

de um ano e aqueles que se recusaram a participar da pesquisa.  

 

3.4 Procedimentos para coleta de dados 

 

3.4.1 Aspectos éticos 

 

 O projeto de pesquisa foi autorizado pela Superintendência, Diretoria 

Acadêmica e Gerência de enfermagem do Hospital Santa Lucinda (Anexo 1), 

posteriormente submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Ciências Médicas de Saúde da Pontifícia Universidade de São Paulo, 

Campus Sorocaba/SP, número do parecer 3.193.305 (Anexo 2), de acordo com a 

resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde sobre 

as diretrizes e normas regulamentadora de pesquisa envolvendo seres humanos.  

 

3.4.2 Coleta de dados 

 

A abordagem dos profissionais para a coleta de dados, ocorreu após a 

aprovação do Comitê de Ética, em abril de 2019, no Anfiteatro Cássio Rosa do 

Hospital Santa Lucinda, local de treinamentos, reuniões, eventos da instituição e 

exposição de aulas. 
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Para a coleta de dados dos coordenadores foi definido o horário das 13:00 às 

14:00 considerando a disponibilidade do horário de almoço, para que não houvesse 

prejuízo do horário de trabalho da instituição. 

Para a participação dos enfermeiros foi estipulado das 14:30 às 15:30, sendo 

este horário fora das atividades destes profissionais. 

 O método de escolha para a realização desta pesquisa foi o grupo focal. Para 

Backes et al.39 a técnica de grupo focal é baseada em entrevista em grupo, na qual a 

interação configura-se como parte integrante do método. Durante o processo os 

participantes exploram seus pontos de vista, a partir de reflexões sobre um 

determinado fenômeno social. 

O grupo focal aproxima o pesquisador da realidade, é uma forma de coleta que 

proporciona a troca de experiências dos participantes, o compartilhar, valorizando a 

participação e o despertar para mudanças.40 

Foram os coordenadores/moderadores do grupo e observadores, 02 docentes 

convidados com experiência nesta técnica. A pesquisadora não esteve presente nas 

sessões, evitando constrangimento aos participantes, e ou qualquer viés na coleta de 

dados. Nos dois grupos os docentes inverteram suas funções. 

O moderador é o disparador das perguntas e assuntos as serem abordados, 

procurando manter uma relação de confiança e abertura para que todos contribuam 

nas reflexões. O observador realiza o registro das informações com atenção e 

segurança.41 

Cada grupo focal iniciou com a pactuação do contrato grupal e a apresentação 

do termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A). Após a leitura, aceite e 

assinatura dos participantes, foram convidados a escolher um nome de cidade para 

serem identificados no grupo, respeitando o anonimato na pesquisa.  

Foi aplicado um formulário (Apêndice B) elaborado pela pesquisadora para 

caracterização do perfil dos participantes, com as variáveis sexo, idade, escolaridade, 

tempo de formação na área e tempo de atuação na instituição. 

 Em seguida com base no roteiro construído pela pesquisadora (Apêndice C), 

foram apresentadas as questões norteadoras a saber: 

• O que significa para você comunicação no exercício da liderança em 

enfermagem?  

• Quais são as formas de comunicação que você exerce para com sua 

equipe?  
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• Quais são as dificuldades que você encontra no processo de comunicação 

com a sua equipe?  

• Poderia me contar quais estratégias de comunicação que você utiliza e 

reflete positivamente em sua equipe e na qualidade da assistência? 

Os dados coletados no grupo focal foram gravados, transcritos e analisados.42 

A pesquisadora utilizou gravador de sua propriedade para o fácil acesso às 

informações. Estando presente na apresentação dos participantes, aplicação do TCLE 

e do formulário para caracterização do perfil dos participantes. Ao final das sessões 

retornou para agradecimento de todos os envolvidos. 

 

3.5 Organização e análise dos resultados 
 

Foi mantido o anonimato dos participantes em todos os discursos e analisados 

por meio da Análise de Conteúdo do tipo temática. 

Os discursos dos grupos focais foram transcritos de próprio punho e 

posteriormente digitados, para que assim a pesquisadora pudesse se aprofundar, se 

aproximar das falas e cumprir com a pré-análise, uma das etapas da análise de 

conteúdo de Bardin, opção também por grande representatividade da autora nas 

pesquisas de enfermagem.43 

Após leitura e interpretação pertinente ao estudo, foi realizada a exploração dos 

textos e elaboração de quadro com temas e subtemas.42 Todo este processo permitiu 

a elaboração de quadros sinópticos (anexo) que foram apresentados com a inicial da 

cidade escolhida pelas participantes, unidade de contexto (UC) e unidade de registro 

(UR). 

Os discursos das coordenadoras de enfermagem e das enfermeiras 

evidenciaram características semelhantes em sua maioria, conforme as perguntas 

disparadoras foram apontadas, diferenciando-se em alguns casos. Demonstrando 

uma linha de percepção e visão próxima dentro área dos profissionais de 

enfermagem. 

Para a análise qualitativa, foi realizado tratamento estatístico via clustering. A 

análise de cluster é uma técnica estatística para classificar elementos em grupos, por 

semelhança. Para definir a semelhança – ou diferença – entre os elementos é usada 

uma função de distância ou densidade. A visualização pode ser feita em gráficos do 
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tipo dendrogramas (hierarquia), no qual a distância é expressa ao longo do eixo 

vertical e as diferentes observações são listadas ao longo do eixo horizontal. 51 

As nuvens de palavras mostram os termos mais frequentes, com o tamanho 

destes em função da frequência. São excluídas as chamadas palavras vazias (artigos, 

preposições, advérbios etc.). 
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4. RESULTADOS 

 

Participaram voluntariamente do grupo focal 08 profissionais de enfermagem 

do sexo feminino. Sendo 05 coordenadoras de enfermagem e 03 enfermeiras (01 da 

manhã, 1 da tarde e 1 da noite. Representado assim os 3 períodos de áreas distintas, 

sem comprometimento na coleta de dados) com carga horária de 40 e 36 horas 

semanais, respectivamente. 

O fato do estudo ser obrigatoriamente fora do horário de trabalho das 

participantes dificultou a adesão de um maior número de profissionais, pois muitos 

têm jornada dupla, além de referirem tempo indisponível devido compromissos 

familiares e dificuldade de locomoção por residirem em outra cidade. 

As duas sessões, realizadas no dia 11/04/2019, tiveram a média de duração de 

uma hora e 20 minutos, no Anfiteatro Cássio Rosa, pertencente ao Hospital Santa 

Lucinda. 

Entre a caracterização do perfil dos participantes foram predominantes: o sexo 

feminino, idade entre 36 e 40 anos, tempo de formação médio de 15 anos, pós-

graduação em UTI Adulto, destacando-se o Mestrado Profissional, sendo 13 anos o 

tempo de atuação médio na instituição. 

 A maior adesão do número de participantes com Mestrado Profissional ocorre 

pelo desejo destes profissionais na contribuição de pesquisas para o desenvolvimento 

de pensamento crítico-reflexivo, possibilidades de intervenção e melhoria no ambiente 

profissional. 

No resultado da análise do grupo focal das coordenadoras de enfermagem 

foram identificadas 53 unidades de contexto e 68 unidades de registro. No resultado 

da análise do grupo focal das enfermeiras foram identificadas 44 unidades de contexto 

e 77 unidades de registro, todos com o objetivo de explorar o processo de 

comunicação da enfermagem no Hospital Santa Lucinda. 

          Os temas e subtemas foram separados conforme os apontamentos por parte 

das coordenadoras de enfermagem e enfermeiras, relacionados às percepções sobre 

a comunicação interna e dos instrumentos de comunicação. 

A análise de conteúdo por meio de dendogramas (clusters) e nuvens de 

palavras mostrou os seguintes resultados (Figuras 2 e 3): 
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Figura 2 - Dendograma dos discursos dos grupos focais 

 

Figura 3 - Nuvem de palavras dos discursos dos grupos focais 

O dendrograma e a nuvem de palavras subsidia a seleção de temas e subtemas 

para análise. Aparecem a falta de reunião, a comunicação escrita formal, autonomia, 

funcionário, limitações, intervenção, processos de trabalho, turno, horário, WhatsApp, 

E-mail. Os Quadros 1 e 2 apresentam a distribuição dos subtemas dos dois grandes 

temas dos grupos focais, a comunicação interna (relações) e os instrumentos de 

comunicação. 
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Quadro 1 - Distribuição dos subtemas do tema “Comunicação Interna” 

Subtemas 
Discursos da Coordenação de 
Enfermagem 

Discursos das 
Enfermeiras(os) 

1.1 Autonomia 
para intervir em 
processos de 

trabalho 

Tenho autonomia para implantar 
um novo método de comunicação 
de passagem de plantão 

Damos autonomia para as 
enfermeiras 

Falta de recursos financeiros para 
melhoria de processos. Você quer 
dar o melhor, mas a gente não 
consegue ter esse suporte, ter as 
ferramentas necessárias. 

Muita coisa faço com meu próprio 
recurso, eu vou compro, pago, 
porque quero melhorar. Mas se 
peço, a resposta é: o que isso vai 
me trazer de retorno financeiro? 
Se não? Então “Não”. 

Quando é algum problema 
técnico eu tento conversar 
com o funcionário. Fora isso, 
eu passo para a 
coordenação 

Não me sinto com muita 
autonomia, questões dentro 
da minha técnica, do que eu 
vou fazer, eu tenho 
conhecimento e eu realizo. 

  

  

1.2 Autonomia 
em Recursos 
Humanos 

Não conseguimos pedir a 
demissão de alguém. 

Não podemos pedir para algúem 
trabalhar 12 horas, para ajudar. 

Não é da nossa governabilidade, 
depende da Fundação. 

Não existe período de experiência 
para contratos. Um funcionário 
sem perfil vai ficar dois anos aqui 
e sua equipe não entende. 

Não temos autorização para 
trocar o horário de um funcionário 
para a noite. A Fundação alega 
questão trabalhista. Temos de 
aceitar 

Se precisar dar alguma 
advertência ou orientação 
em ficha, alguma coisa, 
tudo, primeiro eu falo para 
minha chefe, eu não tomo 
nenhuma decisão sem antes 
eu falar com ela, se eu tomo 
alguma decisão, depois não 
era aquilo que eu tinha que 
fazer. 

Acaba ficando meio 
individual, cada um faz o seu 
serviço e vai embora. E 
acaba que não se tornando 
bem uma equipe. 

  

  

Continua … 
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Continuação … 

Subtemas 
Discursos da Coordenação de 
Enfermagem 

Discursos das 
Enfermeiras(os) 

1.2 Autonomia 
em Recursos 
Humanos 

Se eu quiser fazer uma 
orientação, dar uma advertência 
para esse funcionário, a gente 
tem autonomia e os nossos 
enfermeiros também. 

Alto absenteísmo. Os funcionários 
não têm medo de faltar e trazer 
atestado. 

Desmotivação da coordenação, 
pois o funcionário não é 
responsabilizado pelos seus atos. 

O que a gente percebe 
atualmente, não sei se é falta de 
comprometimento, falta de 
responsabilidade, a desmotivação 
está arraigada hoje no hospital, 
em todas as instâncias. 

As pessoas estão aqui, mas 
muitas vezes não estão. É uma 
falta de comprometimento. 

  

1.3 Limites 
impostos pela 
instituição para 
comunicação 
com o grupo 

Não pode mais reunião fora do 
horário 

Conheço outras instituições que 
existe flexibilidade para reuniões 
fora do horário de trabalho 

Nas reuniões fora do horário com 
os enfermeiros a gente 
conversava e resolvia 

Não conseguimos reunir o grupo 
dentro do horário de trabalho 

Fundação alega problemas 
trabalhistas 

Não pode mais reunião fora 
do horário 
  

  
  
  

Continua … 
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Continuação … 

Subtemas 
Discursos da Coordenação de 
Enfermagem 

Discursos das 
Enfermeiras(os) 

1.4 Comunicação 
entre a gerência e 
a coordenação 

Uma vez que você toma a decisão 
e a gerente está de acordo ela 
acaba nos respaldando. 
A gerente gosta de ficar sabendo 
das coisas, sempre que acontece 
alguma coisa a gente tem que 
passar, mas a gente tem 
autonomia para tomar decisões. 
Somos bem inseridas no 
processo de comunicação, nós 
conhecemos as metas que a 
diretoria quer. 

  
  
  

1.5 Comunicação 
entre a 
coordenação e 
as enfermeiras 
(os) 

Tento o máximo sensibilizar eles 
que são os chefes do 
setor...chamo o enfermeiro, 
converso quando percebo, tento 
mostrar, vocês são líderes, vocês 
têm que liderar, vocês respondem 
pelo plantão... Só que eu sinto 
muita dificuldade. 

Para não ter que chegar e se 
indispor com o funcionário, 
muitas vezes os enfermeiros 
deixam para a gente resolver na 
segunda feira.  

Muitas vezes os enfermeiros 
repassam a responsabilidade 
para a coordenadora. 

Hoje a gente tem um meio de 
comunicação que é o WhatsApp, 
então tem coisas que não 
precisam esperar e podem ser 
conversadas com o coordenador 
na hora, a gente é super 
acessível, todas nós ficamos 24 
horas à disposição. 

Falar é fácil, o difícil é saber se 
essa informação chegou de 
maneira coerente, esse que é o 
problema. 

Minha coordenadora sempre 
pontua sobre as metas da 
instituição. Mas não coisas 
registradas, formalizadas. 

Quando precisa de alguma 
coisa formal, registrada, a 
gente tem que ter essa 
dependência da 
coordenação. 

Falta feedback. Há quatro ou 
cinco anos, nós tínhamos 
uma avaliação de 
desempenho, uma vez por 
ano. 

Normalmente era no final do 
ano que se fazia a avaliação 
de desempenho. 

São coisas que para mim 
não são passadas [...] então 
eu venho, faço meu trabalho 
e vou embora. Mas não sei 
assim o que está 
acontecendo. 

 

Continua … 
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Continuação … 

Subtemas 
Discursos da Coordenação de 
Enfermagem 

Discursos das 
Enfermeiras(os) 

1.5 Comunicação 
entre a 
coordenação e 
as enfermeiras 
(os) 

Enfermeira repassou para um 
funcionário um comentário sobre 
ele. Quebrou a confiança. Virou 
um problema sério para mim. A 
gente espera que todas as 
pessoas tenham bom senso. 

A gente fica sabendo através 
da rádio peão que isso está 
assim, mas oficialmente 
não. 

Reunião de indicadores é 
mais para coordenação 
mesmo. Às vezes quando 
acontece assim, dentro de 
indicadores, aumento de 
infecção, aí elas acabam 
passando para a gente. 

1.6 Comunicação 
dos enfermeiros 
com técnicos e 
auxiliares 

 

Momento para sentar-se e 
conversar não tem. 

Quando nós temos que 
passar uma orientação, a 
gente não tem aquele tempo 
para se sentar e discutir. 
Então você acaba 
chamando todo mundo ali no 
setor mesmo. São 5...10 
minutos daí a campainha 
toca, tem maca passando, 
então a pessoa não 
consegue se concentrar. 

Tem que trabalhar a 
motivação, estar pontuando 
para o funcionário aquilo 
que ele tem de bom, o que 
ele tem de ponto fraco, o 
que precisa melhorar. 

1.7 Comunicação 
entre os turnos 
 

 

Durante o dia a gente está 
com a coordenadora ali, 
junto com a gente. 

Enfermeiros têm um livro de 
passagem de 
plantão...temos também 
uma lousa 

Continua … 
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 Continuação … 

1.7 Comunicação 
entre os turnos 
  

Pessoal do dia está por dentro 
das coisas porque está perto de 
nós, a noite não tem muitas 
informações porque acabam se 
perdendo. 
  

  

  

Durante o dia nós temos 
nutricionista, assistente 
social, tem a coordenadora, 
tem a gerente, tem o diretor 
do hospital, tem a chefe da 
recepção. Então qualquer 
coisa durante o dia se 
resolve com uma certa 
rapidez. 

Durante a noite a gente tem 
esse problema mesmo, 
porque tem coisa que a 
gente não consegue 
resolver e tem que passar 
para o outro dia e às vezes 
fica mais difícil de resolver. 

 

1.8 Comunicação 
com os médicos 

Quando chega na parte médica 
não tem envolvimento. Falta 
envolvimento dos médicos. 

Os médicos não são chamados, 
eles não ficam sabendo. 

  
  

 

Quadro 2 - Distribuição dos subtemas do tema “Instrumentos de Comunicação” 

Subtemas 
Discursos da Coordenação de 
Enfermagem 

Discursos das 
Enfermeiras(os) 

2.1 Reuniões 
  

Com a gerência, temos reuniões 
semanais, que não conseguimos 
mais fazer com os enfermeiros. 

A cada três meses tem reunião 
dos indicadores. 

  

  

As coordenadoras têm 
reunião, mas elas não fazem 
isso com a gente.  

No final do ano a gente tinha 
uma reunião geral com a 
gerência. Eu acho que isso 
aproxima. 

Falta uma reunião para 
discutir o que está 
acontecendo, falar de uma 
meta, uma mudança, a 
gente não tem e isso que faz 
falta mesmo. 

Continua ... 
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Continuação ... 

Subtemas Discursos da Coordenação de 
Enfermagem 

Discursos das 
Enfermeiras(os) 

2.1 Reuniões 
  

  

  

Reuniões mais frequentes 
facilitariam a comunicação  

A reunião não é só para 
discutir, mas também para 
confraternização, um 
momento junto, não tem, 
não existe. 

Você se sente parte do 
processo quando participa 
de reuniões. 

2.2 Comunicação 
verbal 

Tem coisas que a equipe médica 
fica sabendo por mim. 

Ordens dadas verbalmente tiram 
a credibilidade de cobrar alguma 
coisa em relação à equipe 
médica. Faltam subsídios 
escritos. Em várias instâncias. 

Se a pessoa esqueceu de fazer 
uma medicação...ligo direto para 
o funcionário. 

Avaliação de desempenho 

2.3 Comunicação 
escrita (formal) 
  

A comunicação escrita é até 
excessiva, mas super importante 
porque a gente consegue não 
perder as informações. A 
comunicação assistencial do 
paciente é muito boa, tudo muito 
escrito. 

Estamos querendo rever a 
ferramenta SBAR, para 
passagem de cuidado. 

Com os funcionários, a gente usa 
muito a estratégia de assinar 
mesmo, tipo treinamento 
(validação pelo receptor) 

Perda da credibilidade por falta 
de formalização 

Avaliação de desempenho 

Livro de passagem de 
plantão 

Lousa de informações do 
plantão 

Temos uma ficha funcional 
impressa para cada 
funcionário. Ali a gente vai 
anotando tudo o que 
acontece com o funcionário. 

Quando tem mudança de 
rotina, de procedimento, aí é 
o caderno de registro, não é 
pelo WhatsApp. 

 

Continua ... 
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Continuação ... 

Subtemas 
Discursos da Coordenação de 
Enfermagem 

Discursos das 
Enfermeiras(os) 

2.3 Comunicação 
escrita (formal) 

As informações não são 
oficializadas. 

Falta de formalização de tudo. 
Cada hora é uma coisa. É uma 
falta de comunicação de 
hierarquia, desde lá de cima, aí 
vai descendo. Não sabemos se 
aquela orientação vai ser certa. 

Você orienta uma coisa hoje, 
depois de amanhã você não sabe 
se era bem aquilo. Eu não recebi 
também por escrito. 

Bom se tivesse algo escrito para 
todos os setores. 

Como todos os colaboradores têm 
e-mail, o certo seria deixar tudo 
formalizado por e-mail. Mas o 
funcionário não vê e-mail, não tem 
cultura, muitos nem sabem a 
senha. 

E-mail é para algo mais formal, 
acima da gente. Para funcionário 
não dá certo, falam que não dá 
tempo. O certo seria deixar tudo 
formalizado por e-mail. 

Formalização de e-mail 
poderia melhorar a 
comunicação 
  

2.4 Grupos de 
WhatsApp para 
comunicação 
formal 

A reunião foi substituída pelo 
WhatsApp, não para a 
assistência, mas para as rotinas. 

O grupo de WhatsApp tem os 
seus perigos, mas é um 
facilitador. 

Se acontece alguma coisa no 
noturno, é no WhatsApp que a 
gente vê. 

Tem o grupo de WhatsApp 
da coordenação, tem o 
grupo das coordenadoras 
com os enfermeiros dela e o 
grupo da enfermeira 
assistencial com os 
técnicos. 

No final de semana as 
coordenadoras não estão 
aqui no hospital, então o 
remanejamento é tudo via 
WhatsApp. 

Continua ... 
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Continuação ... 

Subtemas 
Discursos da Coordenação de 
Enfermagem 

Discursos das 
Enfermeiras(os) 

2.4 Grupos de 
WhatsApp para 
comunicação 
formal 

Eu tenho um pouco de medo às 
vezes. Eu uso muito, mas fico com 
medo do que posso perguntar ou 
falar. 

É um meio de comunicação muito 
bom..., mas essas questões de 
leis trabalhistas, dependendo do 
funcionário, a instituição pode ser 
prejudicada sim. 

Não acho adequado grupo 
de WhatsApp para 
orientação. Participo porque 
sou obrigada. 

No meu setor, a enfermeira 
saiu de férias, a 
coordenadora tira do grupo. 
Então esse grupo é formal 
mesmo, para orientação. 

2.5 Grupo de 
WhatsApp para 
comunicação 
informal   

Não temos esse grupo para 
orientação diária, é informal 

2.6 Comunicação 
informal entre os 
funcionários   

A gente fica sabendo pela 
rádio peão antes de ter uma 
notícia oficial. 
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5. DISCUSSÃO 
 

Os discursos das coordenadoras de enfermagem e enfermeiras mostraram as 

relações entre os envolvidos no processo de assistência ao paciente e os 

instrumentos utilizados para a comunicação. 

No estudo de Almeida27 a comunicação é um método de aproximação da 

instituição com o profissional, resultando em autonomia e confiabilidade, por meio do 

diálogo e circulação de ideias, sendo relevante a maneira de se comunicar. Os relatos 

referem que a comunicação interna conduz ao eixo da compreensão, relacionado à 

dimensão individual, elemento fundamental para o bom desempenho intelectual e que 

refletirá em todo ambiente.27 Para Ollivier44, do convívio constante entre os indivíduos 

surge uma linguagem própria, uma identidade social específica frente a sociedade, é 

a solialização por meio da linguagem. 

Algumas participantes têm discursos semelhantes ao apontarem o limite de 

autonomia que elas detêm em suas atividades, demonstrando que há abertura em 

situações específicas no dia a dia, porém estando vinculado às aprovações da 

mantenedora. Ainda neste âmbito, alguns discursos demarcam a dificuldade na 

iniciativa dos liderados em exercerem a autonomia designada. Segundo observa 

Bonfada et al., A autonomia do enfermeiro implica o profissional usufruir da sua 

capacidade de se governar.22 (Subtema 1.1) 

Observamos que, em muitas falas, a relação com à aplicabilidade dos 

processos de trabalho correspondem ao eixo da coesão. Ressaltando o que Almeida 
27 refere: objetivo, valores e cultura em comum dos indivíduos, o que vai além da 

comunicação e das funções exercidas. (Subtema 1.1) 

 Essas falas demonstram que o investimento financeiro por parte da instituição, 

visando a melhoria de alguns processos, é um obstáculo na qualidade da assistência. 

A coordenação de enfermagem entende que a aplicação financeira em algumas 

situações traria benefícios não só para a própria organização, mas para a assistência 

aos pacientes. (Subtema 1.1) 

 O Hospital Santa Lucinda, como citado anteriormente, é de caráter filantrópico, 

então muitos recursos são repassados por meio de projetos que a instituição participa 
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e ao cumprir os critérios, tem a aquisição das verbas para investimentos. Outras 

verbas são oriundas dos contratos com convênios e particular. 

Um dos pontos em comum em vários discursos é a desmotivação e falta de 

comprometimento de alguns funcionários, que trazem elementos importantes nos 

discursos. Pela fala dos dois grupos pode-se observar que a desmotivação foi 

sinalizada pela dificuldade dos indivíduos em se comunicar, no feedback que cada 

colaborador poderia ter, estando ciente dos seus pontos forte e pontos a melhorar. 

Neste aspecto verificamos também que as participantes deixam em evidência que 

falta aproximação das equipes, um acolhimento maior por parte da liderança em 

motivar cada pessoa para um único objetivo. (Subtema 1.2) 

 Bonfada et al.22, elenca vários fatores que interferem na autonomia do 

enfermeiro e que a limitação da autonomia provoca justamente a desmotivação, 

impactando na assistência.  

Aparecem muitos discursos sobre os limites impostos pela instituição quanto à 

gestão dos funcionários, os processos em que as necessidades são apontadas e as 

resoluções. Os discursos mostram que não existe autonomia para demissões de 

funcionários que não correspondem. Não existe também um período probatório. 

(Subtema 1.2) 

A questão das leis trabalhistas é citada com frequência pelas profissionais. 

Por meio dos registros, os discursos deixam evidente a ciência de que muitas ações 

só podem ser exercidas com base na legislação que a instituição cumpre, o que 

implica a formalidade dos atos. (Subtema 1.3) 

Em contrapartida entendem que as organizações têm a flexibilidade para 

autorizar algumas ações, estão cientes dessas opções, mas compreendem que está 

na dependência do protocolo interno. (Subtema 1.3) 

Considerando também a relação da gerência de enfermagem com a 

coordenação e da coordenação com os enfermeiros, que de acordo com Pereira et 

al., aponta a valorização de cada indivíduo e sua contribuição para o coletivo, 

convivendo em parceria e não em ambiente autoritário. Neste sentido há abordagem 

das relações interpessoais que levam ao trabalho em equipe e valorização do ponto 

de vista de cada profissional. 22 A aptidão para a liderança traz um bom desempenho 
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na comunicação, devido à aproximação da equipe e motivação nos processos.25 

(Subtemas 1.4, 1.5 e 1.6) 

A liderança facilita o diálogo, proporciona a cada personagem sua 

individualidade, respeita sua visão de mundo e posicionamento frente às decisões, 

permitindo assim a comunhão das relações.31 (Subtemas 1.4, 1.5 e 1.6) 

No grupo focal das coordenadoras surgiu um apontamento diferenciado quanto 

à comunicação com a equipe médica, em que percebem o envolvimento constante da 

enfermagem nos processos, porém pouca parceria médica nos mesmos objetivos. 

(Subtema 1.8) Segundo Foronda45, a comunicação uniforme evita segregação, porém 

a eficácia desta permite coesão no trabalho grupal, participação e respeito do papel 

de todas as partes envolvidas.  

Nos dois grupos focais, mas principalmente no das enfermeiras, apareceu uma 

dificuldade específica do trabalho no período noturno, na falta da coordenação e de 

outros profissionais para a solução de problemas. Se sentiam “abandonadas”. A 

passagem de turno não apresentou problemas, devido à formalização existente (Livro 

de passagem de plantão e lousa com informações do plantão), embora tenha 

aparecido a sugestão de rever a ferramenta SBAR, para passagem de cuidado, do 

inglês “Situation, Background, Assessment and Recommendation”, que visa aprimorar 

a comunicação na passagem dos dados dos pacientes e consequentemente a 

segurança do paciente.47 (Subtemas 1.7 e 2.3) 

Figura 4 - SBAR 

 
Fonte: Autoria própria 

S
B

A
R

S - O que está acontecendo 

com o paciente  

B - Quais as condições do 

paciente

A - Qual a queixa do 

paciente

R - Quais as próximas ações 

para o cuidado do paciente
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 As coordenadoras citam diversos instrumentos de comunicação que facilitam 

as relações interpessoais, principalmente as reuniões e a inserção delas no processo 

de discussão dos indicadores e metas da instituição. Entretando apontam que mesmo 

recebendo as informações com eficácia por meio de reuniões, não conseguem 

transmitir formalmente aos enfermeiros, que se ressentem, justamente, da falta de 

reuniões (Subtema 2.1) 

 O diálogo nas organizações é afetado de várias formas, são muitos os entraves 

que dificultam a comunicação e interferem nas relações e objetivos comuns. A 

hierarquia, a individualidade e a linguagem são alguns fatores.34 

 As enfermeiras demonstraram grande necessidade de reuniões com as chefias 

próximas, pois por meio destas creêm na proximidade, oportunidade de resolução e 

alinhamento de vários problemas. Assim como, também teriam o momento de se 

reunirem com suas equipes e transmitirem as informações relevantes ao 

entrosamento de todos. (Subtema 2.1) 

 Os apontamentos acima dos grupos das coordenadoras de enfermagem e das 

enfermeiras expressaram, conforme o estudo de Almeida27, o conjunto de objetivos 

estratégicos da comunicação interna: 

1. Restaurar a confiança em torno da identidade da empresa; 

2. Promover o conhecimento da empresa por todos; 

3. Informar cada colaborador de forma adaptada; 

4. Desenvolver o reflexo da comunicação junto dos quadros superiores; 

5. Favorecer os meios de expressão dos colaboradores; 

6. Dar a conhecer as iniciativas e sucessos obtidos das equipes de trabalho. 

 Estudos evidenciam que os canais de comunicação entre os profissionais de 

enfermagem são prejudicados por diversos fatores, pela forma como a estrutura das 

funções é organizada e grau de abertura das chefias para a conversa, o que pode 

impactar no trabalho em conjunto, fator relevante na área de enfermagem.46 

 Nos estudos de Perles50, o homem primitivo buscou formas de comunicação 

por meio de signos, organizados de maneira que deram origem à linguagem e seus 

tipos, incluindo a  linguagem escrita.  
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 Um dos pontos em comum observados nos discursos das participantes é a falta 

de formalização das informações, gerando mal entendidos e insegurança nas ações. 

(Subtema 2.2) 

A comunicação nos dois grupos, coordenadoras e enfermeiras, de todo 

processo assistencial é muito sólido por meio do registro formal (escrito), seja nos 

registros de enfermagem dos pacientes ou na transmissão de informações sobre a 

evolução dos pacientes. Há relevância da eficácia na comunicação formal por meio 

dos registros no livro de passagem de plantão e lousa nos setores. (Subtema 2.3) 

 Observamos a preocupação da coordenação com a qualidade na assistência e 

que a comunicação assertiva seja o caminho para suprir as necessidades dos 

pacientes com humanização e excelência. 

 Em relação às enfermeiras, as mesmas recordaram que há alguns anos 

ocorriam reuniões individuais de avaliação de desempenho com todos os funcionários, 

sendo uma forma de comunicação verbal e escrita favorável para a aproximação e 

fortalecimento das relações. E que atualmente a gestão de enfermagem mantém ficha 

funcional para acompanhamento comportamental do funcionário. (Subtema 2.3) 

 A comunicação escrita por meio do celular, especificamente pelo aplicativo 

WhatsApp, é sinalizada diversas vezes pelas coordenadoras de enfermagem e 

enfermeiras. A utilização desta ferramenta é notória na prática da comunicação interna 

na área de enfermagem. Pontos positivos e negativos são expressados nos discursos. 

Kunsch afirma:  

As tecnologias da informação e da comunicação estão definitivamente 
revolucionando a sociedade e seu modo de vida…[…] nos aparelhos 
celulares e em todas as interações das mídias disponíveis…[…] toda essa 
convergência midiática é uma realidade presente nos dias de hoje e acontece 
no indivíduo, na sociedade e em os todos os espaços – familiar, de trabalho 
e de participação social.48 

Entretanto os dois perfis indicam que para caso de orientação individual o 

recurso mais utilizado é livro de registros de treinamentos. Cada setor tem seu livro 

para os devidos registro e coleta de assinatura dos funcionários. Ao final do mês o 

livro é retirado pelo SEP (Serviço de Educação Permanente) para lançamento no 

sistema e análise de indicadores. (Subtema 2.3) 

 Outros instrumentos de comunicação são expostos nos relatos dos grupos, 

porém menos utilizados como ligação telefônica e e-mail institucional. (Subtema 2.2) 
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Para Rezende et al.49, a excelência e humanização no cuidado são base para 

a prática na Comunicação da Enfermagem, pois os profissionais recorrem às suas 

expressões faciais e movimentos no vínculo com o paciente.  

A princípio fizemos a suposição de que neste tema haveria a menção à 

assistência direta, ou seja, da relação com o paciente, e que as participantes 

relatariam situações vivenviadas durante suas atividades. Porém, referiram-se apenas 

aos aspectos relacionados à gestão. 

 As participantes descrevem outro fator que interfere na assistência, o uso 

adequado do celular, especificamente em grupos de WhatsApp. Referem ser um meio 

de comunicação bom e útil, no entanto vulnerável, passível de processo trabalhista, 

pelo fato do contato fora do horário de trabalho e principalmente pela maneira que as 

informações são repassadas a toda equipe, como narrados no quadro seguinte: 

 No texto de Aurora Ayres pelo site da Associação Brasileira de Comunicação 

Empresarial, o WhatsApp é um dos canais de comunicação mais utilizados por 

grandes empresas, mas como era comum para a gestão, a ideia foi migrar para a 

versão business para que toda a área operacional pudesse ter acesso às diversas 

informações das organizações citadas. * 

 Essa forma de comunicação gerou impactos positivos, pois houve um maior 

engajamento do colaborador e facilidade na comunicação, aproximando todas as 

partes da empresa de forma mais ágil e interativa. * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

*Acesso ao site: https://www.aberje.com.br/o-uso-do-whatsapp-na-comunicacao-corporativa-

benchmarking-com-cba-renault-pucrs-volvo-e-usiminas/ 
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6.CONCLUSÕES 
   

 A partir dos resultados obtidos, concluimos que este estudo alcançou os 

objetivos propostos em analisar as percepções dos enfermeiros sobre comunicação 

em sua prática; descrever os instrumentos; verificar o impacto na assistência prestada 

e propor à institiuição estratégias para o aprimoramento do processo de comunicação, 

a partir do conhecimento desta pesquisa e de seus objetivos. 

O processo de comunicação permite interação, envolvimento e trocas em toda 

convivência humana. No ambiente hospitalar concede a união de propostas e metas 

que visam cuidados e promoção à saúde. A enfermagem tem como característica 

natural de sua profissão o trabalho em equipe, a união de vários profissionais 

exercendo suas funções com um único objetivo, o cuidado holístico, humamizado e 

de excelência em atendimento às necessidades do paciente. 

 O empenho do enfermeiro no desenvolvimento da comunicação é 

imprescindível para o alcance e eficácia nos objetivos definidos pela organização. A 

dedicação, habilidade diária nas funções assistenciais e administrativas impulsionam 

cada membro da equipe no foco coletivo, baseado na transparência e assertividade 

das informações. 

 Partindo do pressuposto que o processo de comunicação do enfermeiro 

promove a adequação na assistência e cumprimento de condutas da equipe 

multidisciplinar, os resultados obtidos evidenciam uma percepção semelhante nos 

papéis da liderança na área de enfermagem. 

 A gestão de enfermagem proporciona autonomia para que as equipes se 

posicionem e sugiram atividades que contribuam com a qualidade do cuidado, todavia 

a comunicação de forma geral tem sido um desafio a ser obtido, há dificuldades e 

lacunas que fragilizam a linguagem e os instrumentos na interação entre os 

profissionais. Produzindo grande impacto convergente entre as participantes e poucos 

divergentes na assistência de enfermagem. 

 No grupo focal das coordenadoras de enfermagem e enfermeiras, a autonomia 

exercida tem um limite conforme as condições da gestão superior, há Liberdade, 

porém com avaliação e aprovação prévia, como por exemplo, a falta de recursos 

financeiros que oferecem melhorias na instituição. A comunicação interna tem 
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relevância na forma verbal e não-verbal, na forma escrita é muito eficaz nos registros 

dos cuidados e condutas ao paciente, mas ainda é necessário o aprimoramento na 

questão de transmissão de informações, visto a pouca formalização, apontamento 

citado com frequência.  

 O recurso da tecnologia via WhatsApp tem ocupado o lugar das reuniões e 

rodas de conversas que possibilitam a aproximação e conhecimento de maneira 

padronizada das situações e planejamentos. 

Quanto ao impacto da comunicação na assistência de enfermagem, os 

discursos indicam a desmotivação e ausência de feedback por parte das chefias para 

oportunidades de melhoria no desempenho dos funcionários e de suas 

potencialidades. 

Observamos que houve grande interação entre as participantes de cada grupo, 

as falas são convergentes e expressam com precisão os conceitos e anseios de cada 

uma, indo ao encontro das perguntas norteadoras e no surgimento de outros 

apontamentos. 

Pode-se concluir que esta pesquisa possibilitou um maior entendimento dos 

processos de comunicação do enfermeiro, pois como líder e responsável por conduzir 

equipes, tem em sua prática a responsabilidade de exercer um diálogo adequado, 

interligando os profissionais sob sua incumbência, além de facilitar os 

relacionamentos com a equipe multidisciplinar, na resolutividade dos desafios diários 

e na constante motivação.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO (TCLE) 

 

Eu, Vanessa Oliveira da Silva Barros, mestranda na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, venho convidá-lo (a) a participar da pesquisa intitulada 

“Processos de comunicação na liderança do enfermeir o: estudo de caso no 

Hospital Santa Lucinda, Sorocaba, São Paulo, Brasil ” , sob orientação do Prof. Dr. 

Flávio Morgado, que será desenvolvida no Hospital Santa Lucinda, de caráter 

qualitativo e tem por objetivos: Mostrar a importância da liderança e comunicação do 

enfermeiro na formação da equipe visando uma assistência de qualidade; Identificar 

o conhecimento dos enfermeiros sobre o exercício da liderança; Identificar se os 

enfermeiros se comunicam de maneira eficaz; Despertar o interesse do enfermeiro 

por métodos de aprendizagem em liderança e comunicação. 

As informações colhidas serão confidenciais, sigilosas e suas respostas 

estarão sob minha responsabilidade, sendo que será apenas utilizada para a 

realização do estudo, podendo os resultados serem apresentados em eventos e/ou 

publicados em revistas científicas. 

Este estudo faz parte de minha formação acadêmica no curso de Mestrado em 

Educação nas Profissões de Saúde da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, 

assim é totalmente isenta de vinculações hierárquicas e administrativas ou de 

influências que possam interferir no seu contrato de trabalho com o hospital. 

Você irá preencher um formulário informando alguns dados como sexo, idade, 

tempo de formação na área, curso realizado na pós-graduação e tempo de atuação 

na instituição. Haverá entrevista com questões norteadoras sobre o processo de 

comunicação e liderança do enfermeiro e posteriormente a realização de grupo focal 

no anfiteatro do Hospital Santa Lucinda, com duração máxima de 120 minutos, com 

gravação em áudio para análise das informações. 

Durante a participação no grupo focal, cada participante poderá escolher sua 

identificação com denominações a fim de preservar a identidade, como por exemplo 

nome de flores ou cidades, porém facilitando a transcrição da fala. 

Os riscos desta pesquisa se referem ao constrangimento dos participantes em 

não se sentirem à vontade para alguma resposta e não adesão, os benefícios são a 

oportunidade de melhoria dos processos de comunicação em liderança por parte da 
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coordenação, possibilitar ao enfermeiro uma visão mais ampla de sua atuação e a 

importância na qualidade da assistência. 

Sua participação no estudo é voluntária, sem qualquer benefício direto. Você 

tem o direito de retirar sua participação em qualquer momento deste estudo, sem 

qualquer prejuízo de suas atividades no curso. 

Se tiver dúvidas, preocupações sobre o estudo, você poderá entrar em contato 

com a pesquisadora responsável Vanessa Oliveira da Silva Barros, pessoalmente, 

Rua: Manoel Ortiz Rodrigues, 194, Ibiti Royal Park, Sorocaba-SP; através do e-mail 

vosilva@pucsp.br ou pelo contato (15) 988271168 e com o orientador da pesquisa 

Prof. Dr. Flávio Morgado (11) 970331333.  Em casos de denúncia, reclamações sobre 

sua participação e sobre questões éticas do estudo, você pode entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da 

PUC-SP, Campus Sorocaba, que aprovou este estudo e está localizado na Rua: 

Joubert Wey, 290, Vergueiro, contato (15) 32129896, horário comercial. 

Uma cópia deste consentimento informado será mantida em arquivo pela 

pesquisadora responsável pelo estudo e você deve guardar uma cópia como seu 

documento consentindo em participar (TCLE). Sua participação na pesquisa não 

acarretará custo e não haverá qualquer compensação financeira adicional. 

Desde já agradeço sua atenção e coloco-me à disposição para qualquer 

esclarecimento sobre a pesquisa. 

 

Assinatura da pesquisadora _________________________________________ 
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AUTORIZAÇÃO: 

 

Eu_____________________________________________RG nº__________ 

Estou ciente de que é de livre e espontânea vontade que estou participando 

como voluntário (a) da pesquisa. Após a leitura deste documento e esclarecimento 

por parte da pesquisadora, acredito estar suficientemente informado (a) sobre os 

objetivos da pesquisa, entendendo que as informações serão confidenciais, que não 

haverá identificação nominal, ou seja, será respeitada minha privacidade e que não 

haverá prejuízo caso desista de participar deste estudo. 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo, devo 

comparecer ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde da PUC-SP, Campus Sorocaba, na Rua: Joubert Wey, 290, Vergueiro, contato 

(15) 32129896, em horário comercial. 

 

Sorocaba, ______de___________de 2019.                            

 

_________________________________________ 

Assinatura do participante      

 

__________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora  

 

1ª via: participante do estudo 

2ª via: pesquisadora 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL 

 

 

 

Sexo (Masculino\Feminino) 

 

 

 

Idade 

 

 

 

Tempo de formação na área  

 

 

 

Pós-Graduação  

 

 

 

Tempo de atuação na instituição  
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APÊNDICE C - QUESTÕES NORTEADORAS 

 

1) O que significa para você a comunicação no exercício da liderança em 

enfermagem? 

 

2) Quais são as formas de comunicação que você exerce para com sua 

equipe? 

 

3) Quais são as dificuldades que você encontra no processo de comunicação 

com a sua equipe? 

 

4) Poderia contar quais estratégias de comunicação em sua liderança que 

você utiliza e reflete positivamente em sua equipe e na qualidade da assistência? 
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APÊNDICE D - QUADRO SINÓPTICO – GRUPO FOCAL DAS 

COORDENADORAS DE ENFERMAGEM 

 

� Percepções sobre a comunicação interna nos discursos das coordenadoras de 

enfermagem 

 

Sujeitos Unidade de contexto Unidade de 

registro 

Categorias 

I UC1 - Por a gente ter que se 

submeter muita coisa à Fundação 

São Paulo, a gente tem um limite, a 

gente consegue fazer muita coisa, 

mas muita coisa a gente não 

consegue evoluir mais por conta 

disso, a nossa gestora nos dá total 

autonomia, por mim pelo menos não 

tenho dificuldade. 

 

 

UC2 - A gente como coordenadora, 

que o funcionário, por exemplo, não 

é um funcionário bom ou não tem 

responsabilidade, a gente não 

consegue assim fazer nada com 

ele, não consegue, por exemplo, 

pedir uma demissão, nisto a gente é 

bem limitada. 

 

UC3 - Problema de horário dos 

funcionários, então tem muita coisa 

que a gente não consegue fazer. Ah 

fazer 12 horas para me ajudar, não 

pode, né... 

 

UC4 - Fora de horário agora não 

pode mais fazer reuniões. 

 

 

UR1 - a gente tem um 

limite, a gente 

consegue fazer muita 

coisa, mas muita coisa 

a gente não consegue 

evoluir mais por conta 

disso 

 

UR2 – a gestora nos dá 

total autonomia 

 

UR3 – a gente não 

consegue fazer nada, 

por exemplo, pedir 

demissão. 

 

 

 

 

 

UR4 – fazer 12 horas 

para me ajudar não 

pode. 

 

 

 

UR5 – fora de horário 

não pode mais fazer 

reuniões 

  

Autonomia para intervir 

em alguns processos 

de trabalho 

 

 

 

 

 

  

 

 

Limites impostos pela 

instituição superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limites impostos pela 

instituição para 

comunicação com o 

grupo 
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UC5 - Talvez não querem expor 

para a equipe, não causar um clima 

ruim, sei lá, então os enfermeiros 

passam muito essa 

responsabilidade para a gente. 

 

UC6 - Eu tento o máximo 

sensibilizar os enfermeiros, que eles 

são os chefes do setor, então eles 

como líderes ali, eles têm que ter 

ação tanto que vai agradar, como 

desagradar porque não adianta 

você vir aqui, lógico tem que ter um 

bom convívio, mas você tem que ser 

um líder ali e quando tiver que impor 

limite, tem que impor, só que eu 

sinto dificuldade nisso com os meus 

enfermeiros, eu percebo que não 

todos, mas alguns, eles ficam que 

nem a B falou, mais passivos, daí eu 

chamo o enfermeiro, converso 

quando percebo, tento mostrar, viu 

vocês são líderes, vocês têm que 

liderar, vocês respondem pelo 

plantão, entendeu? Só que eu sinto 

muita dificuldade [...] é um trabalho 

que é diário sabe, tentar colocar os 

enfermeiros, me colocar. Mas eu 

sinto dificuldade. 

 

UR6 – os enfermeiros 

passam muito a 

responsabilidade para 

a gente. 

 

 

UR7 – tento o máximo 

sensibilizar os 

enfermeiros, que eles 

que são os chefes do 

setor. 

 

UR8 – chamo o 

enfermeiro, converso 

quando percebo, tento 

mostrar, vocês são 

líderes, vocês têm que 

liderar, vocês 

respondem pelo 

plantão. 

 

 

UR9 - Só que eu sinto 

muita dificuldade [...] é 

um trabalho que é 

diário sabe, tentar 

colocar os 

enfermeiros, me 

colocar. Mas eu sinto 

dificuldade. 

Limites impostos pela 

instituição superior 

 

 

 

 

 

Comunicação entre 

coordenação e 

enfermeiros na prática 

da liderança 

S UC7 - Eu também posso estar 

concordando em relação à gestão 

de recursos humanos. Ah, hoje o 

funcionário vem de manhã para 

tarde ou da tarde para a manhã, a 

nossa gerente dá essa autonomia, a 

gente não consegue fazer, por 

exemplo, hoje você vai pra noite, a 

gente não tem essa autorização 

UR10 – a nossa 

gerente nos dá essa 

autonomia, a gente 

não consegue, hoje 

você vem pra noite, a 

gente não tem essa 

autorização devido a 

questão trabalhista e 

que a gente se 

Autonomia para intervir 

em alguns processos 

de trabalho 
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devido a questão trabalhista e 

devido à questão que a gente se 

submete à Fundação São Paulo. 

 

UC8 - É a gente até solicita 

demissão, mas a resposta da 

fundação é um pouco lenta 

 

UC9 - Eu acredito, né, não sei se 

alguém aqui está de acordo, uma 

vez que você toma a decisão, a 

gerente está de acordo, né, ela 

acaba nos respaldando em relação 

a isso, eu nunca tive problema em 

relação à gerente ter alguma 

divergência ou não compreender ou 

ir contra, uma vez que eu decidi de 

tal forma a gerente acaba acatando. 

Lógico que se porventura, sair fora 

do controle ou no sentido de ela não 

concordar por eu não ter decidido 

algo que não é cabível, a gerente 

tem essa autonomia, essa liberdade 

de chegar e falar em relação a isso 

eu não tenho problema algum. 

submete à Fundação 

São Paulo. 

 

 

UR11 - a resposta é 

um pouco lenta. 

 

 

UR12 – uma vez que 

você toma a decisão e 

a gerente está de 

acordo ela acaba nos 

respaldando. 

Comunicação entre a 

instituição e 

mantenedora 

 

 

Limites impostos pela 

instituição superior 

 

 
 
Comunicação entre a 

gerência e 

coordenação 

 
 
 

B UC10 - Em relação aos processos 

de trabalho a gente tem liberdade. 

Acho nós somos bem inseridas no 

processo de comunicação. Ah, se 

eu quiser implantar um novo método 

de comunicação de passagem de 

plantão no noturno eu tenho 

autonomia para implantar, replicar e 

depois passar para a chefia. Eu 

acho que a gente fica mais 

amarrado mesmo, é em relação aos 

recursos humanos, né, ao que não 

é da nossa governabilidade, 

depende da Fundação. 

 

UR13 – se eu quiser 

implantar um novo 

método de 

comunicação de 

passagem de plantão 

no noturno eu tenho 

autonomia para 

implantar. 

 

 

UR14 - a gente fica 

mais amarrado 

mesmo, é em relação 

aos recursos 

humanos, ao que não é 

Autonomia para intervir 

em alguns processos 

de trabalho 

 

 

 

 

 

 

Limites impostos pela 

instituição superior 
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UC11 - Agora em relação à se eu 

quiser fazer uma orientação, dar 

uma advertência para esse 

funcionário, a gente tem uma 

autonomia e os nossos enfermeiros 

também, mas muitas vezes eles 

repassam toda essa 

responsabilidade para a 

coordenadora, eles não assumem, 

olha eu quero fazer uma 

advertência, eu quero conversar, 

não, isso fica para o coordenador. 

 

UC12 - Uma coisa é no final de 

semana. Porque durante a semana 

a gente está aqui, então eu acho até 

que é uma função do coordenador 

estar presente nessas advertências, 

nas conversas e tudo, mas no final 

de semana você acaba vendo que 

existe essas opções para não ter 

que chegar e se indispor mesmo 

com o funcionário, muitas vezes 

eles os enfermeiros deixam para a 

gente resolver na segunda feira “Ah, 

olha, aconteceu isso, isso, isso, 

fulano fez isso, isso, isso... - ah 

porque você não fez na hora? Ah, 

não. ” E olha como hoje a gente tem 

um meio de comunicação que é o 

WhatsApp, né, então tem coisas 

que podem ser conversadas com o 

coordenador na hora, né, a gente é 

superacessível, todas nós ficamos 

24 horas à disposição, mas, às 

da nossa 

governabilidade, 

depende da Fundação. 

 

UR15 - se eu quiser 

fazer uma orientação, 

dar uma advertência 

para esse funcionário, 

a gente tem uma 

autonomia e os nossos 

enfermeiros também. 

 

UR16 – mas muitas 

vezes eles repassam 

essa responsabilidade 

para a coordenadora. 

 

UR17 - Durante a 

semana a gente está 

aqui, então eu acho até 

que é uma função do 

coordenador estar 

presente nessas 

advertências, nas 

conversas e tudo. 

 

UR18 - Para não ter 

que chegar e se 

indispor mesmo com o 

funcionário, muitas 

vezes os enfermeiros 

deixam para a gente 

resolver na segunda 

feira. 

 

UR19 - hoje a gente 

tem um meio de 

comunicação que é o 

WhatsApp, então tem 

coisas que podem ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação entre 

coordenação e 

enfermeiros na prática 

da liderança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

vezes, não ligam e na segunda feira 

vão passar o que aconteceu. 

 

 

 

 

 

 

UC13 - É uma coisa que já é 

institucional, porque eu conheço 

outras instituições que você tem, 

por exemplo, a flexibilidade de vir 

numa reunião fora do horário de 

trabalho, o funcionário poder 

participar de um treinamento, uma 

reunião, então a gente é engessada 

a isso. 

conversadas com o 

coordenador na hora, a 

gente é 

superacessível, todas 

nós ficamos 24 horas à 

disposição. 

 

UR20 – conheço 

outras instituições que 

você tem flexibilidade 

de vir numa reunião 

fora do horário de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limites impostos pela 

instituição superior 

para comunicação com 

o grupo 

 

C UC14 - Eu acho que o que elas 

falaram é verdade, porque a gente 

tem essa autonomia, né, a gerente 

é assim, ela gosta que repasse as 

coisas para ela, ela gosta de ficar 

sabendo das coisas, sempre que 

acontece alguma coisa a gente tem 

que passar, mas a gente tem 

autonomia para tomar decisões.  

 

UC15 - Outra coisa que a gente 

fazia, eram reuniões dos 

enfermeiros. 

 

UC16- Não faço mais, não consigo 

mais, era um dia que todo mundo 

vinha fora do horário, agora não 

pode mais. A gente conversava e já 

resolvia. 

 

UC17 – E não tem incentivo para 

você fazer as coisas..., não dá para 

trabalhar com essa estrutura, 

UR21 a gerente é 

assim, ela gosta que 

repasse as coisas para 

ela, ela gosta de ficar 

sabendo das coisas, 

sempre que acontece 

alguma coisa a gente 

tem que passar.  

 

 

UR22 – a gente fazia 

reuniões. 

 

 

UR23 – não consigo 

mais [...] agora não 

pode mais. 

 

 

 

UR24 –  quando chega 

na parte médica não 

tem envolvimento. 

Comunicação entre a 

gerência e a 

coordenação 

 

 

 

 

 

 

Limites impostos pela 

instituição superior 

para comunicação com 

o grupo 

 

 

 

 

 

 

Comunicação com os 

médicos 
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melhorar a parte de enfermagem, 

mas quando chega a parte médica 

não tem envolvimento. Eu até tenho 

coisas que gostaria de fazer, mas 

você não tem motivação. Falta 

envolvimento dos médicos. Um que 

sempre participa é o diretor. 

Falta envolvimento dos 

médicos. Um que 

sempre participa é o 

diretor. 

 

A UC18 - Nós temos autonomia, nós 

temos restrições, né, nós temos 

decisões autoritárias, às vezes, mas 

isso é depende, a maioria do tempo 

a gente consegue ter autonomia, 

damos autonomia para os 

enfermeiros e questões de 

advertências e punições para os 

funcionários [...] 

 

UC19 - Mas isso é em decorrência 

das exigências das leis trabalhistas 

que nós temos cumprido, né, então 

a gente tem que se adequado às 

essas normativas e a gente não 

consegue mais. 

 

UC20 - Porque a gente não 

consegue mais reunir o grupo, 

porque eles não ficam depois, não 

podem ficar, os outros não podem 

vir, cada um tem seu compromisso 

durante o dia, é muito difícil reunir 

todos. 

UR25 – damos 

autonomia para os 

enfermeiros e 

questões de 

advertências e 

punições para os 

funcionários [...] 

 

 

 

UR26 – é em 

decorrência das 

exigências das leis 

trabalhistas que nós 

temos cumprido. 

 

 

UR27 - a gente não 

consegue mais reunir o 

grupo, porque eles não 

podem ficar. 

Comunicação entre 

coordenação e 

enfermeiros na prática 

da liderança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limites impostos pela 

instituição superior 

para comunicação com 

o grupo 

 

Fonte: Autoria própria 
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� Instrumentos de comunicação nos discursos das coordenadoras de 

enfermagem 

 

Sujeitos Unidade de contexto Unidade de registro Categorias 

B UC1 - Acho que isso nós somos 

bem inseridas no processo de 

comunicação. 

 

UC2 - Nós conhecemos as metas 

que a diretoria quer. Se tem uma 

reunião para nós é passado, igual 

ao IHAC (Instituto Hospital Amigo 

da Criança), o selo do amigo da 

criança, a enfermagem foi 

comprometida um tempo, todo 

mundo foi chamado. A equipe 

médica não, hoje eu tive uma 

reunião, fui lá, participei, só que na 

parte médica ninguém passa, eles 

não são chamados, eles não ficam 

sabendo [...] então tem coisas que a 

equipe médica fica sabendo por 

mim, pela coordenação de 

enfermagem. 

 

UC3 - Com a nossa gerência nós 

temos reuniões semanais, que é o 

que a gente não consegue mais 

fazer com os enfermeiros, que eu 

acho que faz muita falta, né, eu tinha 

reuniões mensais com eles quando 

podia ter essa possibilidade do 

horário, agora que não tem mais eu 

faço no dia a dia, não tem nada 

documentado, não tem uma 

reunião, né, tanto aquela velha frase 

que é: do dia está por dentro das 

coisas porque está perto de nós, a 

UR1 – somos bem 

inseridas no processo 

de comunicação. 

 

UR2 – nós 

conhecemos as metas 

que a diretoria quer. Se 

tem uma reunião para 

nós é passado. 

 

 

 

UR3 – a equipe médica 

não, eles não ficam 

sabendo. Tem coisas 

que a equipe médica 

fica sabendo por mim. 

 

 

 

UR4 – com a nossa 

gerência nós temos 

reuniões semanais, 

que é o que a gente 

não consegue mais 

fazer com os 

enfermeiros. 

 

UR5 - eu tinha 

reuniões mensais com 

eles quando podia ter 

essa possibilidade do 

horário, agora que não 

tem mais eu faço no 

dia a dia. 

 Comunicação verbal 

por meio de reuniões 

com a diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação verbal 

com a equipe médica 

realizada pela equipe 

de enfermagem 

 

 

 

 

 

Comunicação verbal 

da gerência de 

enfermagem com a 

coordenação 

 

 

 

 

 

Transmissão de 

informações para o 

período diurno e 

noturno 
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noite não tem muitas informações 

porque acaba se perdendo. 

 

 

 

 

 

 

 

UC4 - Em relação à comunicação no 

meu setor, eu acho que a 

comunicação escrita é até 

excessiva, mas eu acho 

superimportante porque a gente 

consegue não perder as 

informações, tem a passagem de 

plantão que é muito rápida, mas o 

enfermeiro escreve muito. 

 

UC5 - Então o escrever vale muito a 

pena. Tudo que está pendente. Ah, 

você acabou não falando..., mas 

você vai ver lá no livro está escrito, 

então eu acho que a proposta da 

comunicação escrita é até mais 

eficaz do que a verbal em relação à 

assistência mesmo. É a nossa 

proteção também, tudo o que está 

escrito ali, isso é bastante ancorado. 

 

UC6 - E outra coisa também a 

reunião foi substituída pelo 

WhatsApp. Todas as coisas que a 

gente passa, mas isso em relação à 

assistência não, claro que se 

esquecerem de alguma coisa, eles 

mandam no grupo e os enfermeiros 

ficam sabendo, mas é mais em 

relação às rotinas, por exemplo, já 

mudou alguma coisa da rouparia? 

 

UR6 - do dia está por 

dentro das coisas 

porque está perto de 

nós, a noite não tem 

muitas informações 

porque acaba se 

perdendo. 

 

UR7 – a comunicação 

escrita é até excessiva, 

mas superimportante 

porque a gente 

consegue não perder 

as informações. 

 

 

 

 

UR8 – a proposta da 

comunicação escrita é 

até mais eficaz do que 

a verbal em relação à 

assistência. 

 

 

 

 

 

 

UR9 – a reunião foi 

substituída pelo 

WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação escrita 

na assistência de 

enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação formal 

em grupos de 

WhatsApp 
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“Ah nós não estamos sabendo”, eu 

fui lá e “olha eu coloquei no grupo”, 

então... 

 

UC7 - [...] se a pessoa da noite 

esqueceu de fazer uma medicação, 

eu preciso daquela informação, eu 

não coloco no grupo, porque é um 

desgaste, um pode falar mal do 

outro. Então ligo direto para o 

funcionário [...] então é mais para 

orientações gerais mesmo, é bem 

profissional, não tem nem parabéns 

de aniversário neste grupo, 

ninguém manda bom dia, boa tarde, 

boa noite, é bem para coisa de 

serviço mesmo.  

 

 

UC8 - A comunicação assistencial 

do paciente é muito boa, tudo muito 

escrito, o problema é geral mesmo. 

 

 

 

 

UR10 – [...] se a 

pessoa da noite 

esqueceu de fazer uma 

medicação, eu preciso 

daquela informação, 

eu não coloco no 

grupo, porque é um 

desgaste, então ligo 

direto para o 

funcionário 

 

 

 

 

 

UR11 - A comunicação 

assistencial do 

paciente é muito boa, 

tudo muito escrito, o 

problema é geral 

mesmo [...] 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação verbal 

via ligação telefônica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação escrita 

na assistência de 

enfermagem 

 

I UC9 - Tem a missão, visão e os 

valores. A cada 3 meses tem a 

reunião de indicadores, que você 

aponta os principais indicadores da 

sua unidade [...] se cada 

coordenador quiser fazer, você vai 

fazer esse plano de ação [...] 

 

UC10 - Inclusive a gente está 

querendo rever uma ferramenta 

SBAR, que é uma ferramenta de 

passagem de cuidado e a gente tem 

um livro que praticamente tem 

esses SBAR, só que a gente tem 

UR12 – a cada 3 

meses tem a reunião 

de indicadores. 

 

 

 

 

 

UR13 – ferramenta 

SBAR, que é uma 

ferramenta de 

passagem de cuidado 

e a gente tem um livro 

que praticamente tem 

Comunicação verbal 

por meio de reuniões 

com a diretoria 

 

 

 

 

Comunicação escrita 

na assistência de 

enfermagem 
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que rever, se a gente podia 

aprimorar, mas é entre a passagem 

de plantão, entre a equipe, meta, 

indicador, o que melhorou. Eu como 

coordenadora primo pelo meu 

indicador e mostro: “olha gente, 

como melhorou”. 

 

 

 

 

 

 

 

UC11 – O WhatsApp é uma 

ferramenta muito boa, mas tem que 

saber usar. Os grupos de WhatsApp 

têm os seus perigos, mas é um 

facilitador. 

 

UC12 - E-mail quando é algo mais 

formalizado, acima da gente. 

Funcionário não dá certo, falam que 

não dá tempo. Só sabem a senha do 

portal. 

esses SBAR, só que a 

gente tem que rever, 

se a gente podia 

aprimorar, mas é entre 

a passagem de 

plantão, entre a 

equipe, meta, 

indicador, o que 

melhorou. Eu como 

coordenadora primo 

pelo meu indicador e 

mostro: “olha gente, 

como melhorou”. 

 

UR14 – os grupos de 

WhatsApp têm os seus 

perigos, mas é um 

facilitador. 

 

 

UR15 - E-mail quando 

é algo mais 

formalizado acima da 

gente. Funcionário não 

dá certo, falam que não 

dá tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação formal 

em grupos no 

WhatsApp 

 

 

 

Comunicação escrita 

entre a mantenedora e 

instituição 

 

 

S UC13 -Talvez o ideal é já que todos 

os colaboradores têm e-mail, o certo 

seria deixar tudo formalizado por e-

mail. Mas o funcionário não vê e-

mail, não tem cultura, muitos nem 

sabem a senha. 

UR16 – o certo seria 

deixar tudo 

formalizado por e-mail. 

Comunicação escrita 

entre a mantenedora e 

instituição 

 

A UC14 - E com os funcionários a 

gente usa muito a estratégia de 

assinar mesmo, tipo treinamento. 

Então hoje chegou orientações 

sobre coleta, escrito, aí eu leio com 

eles e tomo ciência. Ah hoje 

assim..., ah vamos fazer tal coisa..., 

UR17 – com os 

funcionários a gente 

usa muito a estratégia 

de assinar mesmo, tipo 

treinamento. 

Comunicação escrita e 

validada pelo receptor 
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para tudo eu estou fazendo, tudo 

para treinamento dando ciência. 

C UC15 - Se acontece alguma coisa 

no noturno, é no WhatsApp que a 

gente vê e passa alguma 

orientação. 

 

UR18 - Se acontece 

alguma coisa no 

noturno, é no 

WhatsApp que a gente 

vê. 

Comunicação formal 

em grupos de 

WhatsApp 

 

Fonte: Autoria própria 

 

� Impacto da comunicação na assistência de enfermagem nos discursos das 

coordenadoras de enfermagem 

 

Sujeitos Unidade de contexto Unidade de registro Categorias 

S UC1 - Acho que o que mais 

atrapalha é principalmente a falta de 

formalização de tudo, porque na 

verdade o que acontece muito aqui 

é: uma hora 17/04/19 é A, 17/04/19 

2 minutos depois é B. Cada hora é 

uma coisa. Mas acho que é uma 

falta de comunicação de hierarquia, 

desde lá de cima, aí vai descendo. 

Não sabemos se aquela orientação 

vai ser certa, se vai ser naquele 

momento. 

UC2 – É então, mas daí tem que ver 

o comprometimento da equipe, da 

instância que realmente é 

responsável pela comunicação, só 

que eu não sei se é uma falta de 

visão ou tem outras prioridades na 

frente. 

 

UC3 -  Falar é fácil, o difícil é saber 

se essa informação chegou de 

maneira coerente, esse que é o 

problema. 

 

 

UR1 – o que mais 

atrapalha é 

principalmente a falta 

de formalização de 

tudo. 

 

 

 

UR2 – não sabemos se 

aquela informação vai 

ser certa. 

 

UR3 –  da instância 

que realmente é 

responsável pela 

comunicação. 

 

 

 

 

UR4 – difícil é saber se 

chegou de maneira 

coerente. 

 

 

 

Perda da credibilidade 

por falta de 

formalização das 

informações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perda da credibilidade 

por falta de 

formalização das 

informações 
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UC4 - Na verdade o que falta, o que 

não falta...daí precisa de recurso 

financeiro, aí você tem que provar, 

provar, provar e olhe lá ainda. 

 

UC5 - Só que coisa que custa, então 

dessa forma não dá, então você fica 

meio que de mãos atadas, você 

quer dar o melhor, mas assim a 

gente não consegue ter esse 

suporte, porque a gente precisa ter 

as ferramentas necessárias, o 

mínimo possível. Fica complicado 

para a gente fazer realmente um 

bom processo, uma questão de 

qualidade na assistência. 

UR5 – se precisa de 

algum recurso 

financeiro piorou. 

 

 

 

UR6 -   você quer dar o 

melhor, mas assim a 

gente não consegue 

ter esse suporte, 

porque a gente precisa 

ter as ferramentas 

necessárias. 

 

UR7 - uma questão de 

qualidade na 

assistência. 

Falta de recursos 

financeiros para 

melhoria de processos 

I UC6 - Muita coisa faço do meu 

próprio recurso, eu vou compro, 

pago, porque quero melhorar. Mas 

se peço: “Ah eu quero algo para 

comemorar a cada mês o meu 

indicador” a reposta é: o que isso vai 

me trazer de retorno financeiro? 

Nada de recurso? Então “Não” [...], 

mas eu poderia comemorar com a 

equipe os dados, os familiares vão 

ter acesso, vou ter clareza nos meus 

resultados [...] mas se isso não vai 

trazer nada de recurso, por mais 

que você comprove, a resposta é 

não [...] tem coisa que precisa de 

investimento. 

 

UC7 - Eu tenho um pouco de medo 

do WhatsApp, é uma ferramenta, 

mas eu tenho um pouco de medo às 

vezes, porque o enfermeiro do 

noturno foi embora descansar, aí eu 

mando... parece que é um pouco de 

UR8 – Muita coisa faço 

do meu próprio 

recurso, eu vou 

compro, pago, porque 

quero melhorar. Mas 

se peço, a resposta é: 

o que isso vai me 

trazer de retorno 

financeiro? Nada de 

recurso? Então “Não”. 

 

 

UR9 –  tem coisa que 

precisa de 

investimento. 

 

 

UR10 –  é uma 

ferramenta, mas eu 

tenho um pouco de 

medo às vezes. 

 

 

Falta de recursos 

financeiros para 

melhoria de processos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preocupação com 

processo trabalhista 

pelo uso do WhatsApp 
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assédio, não sei que palavra pode 

usar. Eu uso muito, mas às vezes eu 

fico com medo do que posso 

perguntar ou falar [...] porque a 

gente quando é procurada fora 

daqui, quando a gente está em 

casa, a gente recebe mensagem do 

enfermeiro [...] 

UC8 - Fica todo mundo perdido, 

parece amadorismo. Porque a 

gente não sabe como vai orientar. 

Você orienta uma coisa hoje, depois 

de amanhã você não sabe se era 

bem aquilo. Eu não recebi também 

por escrito, eu vou passar isso? 

Será que entendi direito? Muitas 

vezes eu pergunto várias vezes, é 

isso mesmo? Para ter certeza, 

porque eu interpretei de uma 

maneira, ela interpretou de outra [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR11 - Você orienta 

uma coisa hoje, depois 

de amanhã você não 

sabe se era bem 

aquilo. Eu não recebi 

também por escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perda da credibilidade 

por falta de 

formalização das 

informações 

 

A UC9 - eu sinto dificuldade, porque a 

gente tem a normativa de não se 

usar o celular no hospital, então a 

gente como coordenadora tem que 

dar o exemplo [...] é um meio de 

comunicação muito bom. A gente 

sabe que isso acarreta leis 

trabalhista, tanto para a gente 

abordar o funcionário como nós 

próprios. Porque a partir do 

momento que você está conectado, 

você teoricamente teria que estar 

recebendo por plantão à distância. 

Mas essas questões de leis 

trabalhistas, dependendo do 

funcionário, a instituição pode ser 

prejudicada sim. 

 

UC10 - [...] aqueles que são bons e 

não faltam eles se sentem 

UR12 – é um meio de 

comunicação muito 

bom. 

 

 

 

 

 

 

UR13 – Mas essas 

questões de leis 

trabalhistas, 

dependendo do 

funcionário, a 

instituição pode ser 

prejudicada sim. 

 

 

UR14 - a desmotivação 

está arraigada hoje no 

Preocupação com 

processo trabalhista 

pelo uso do WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmotivação  
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desmotivados. A desmotivação está 

arraigada hoje no hospital, em todas 

as instâncias [...] porque tem ações 

que a gente não consegue pôr para 

frente. 

UC11 - Os funcionários não têm 

mais medo de falta e trazer 

atestado, para eles é uma coisa 

muito corriqueira [...] 

 

UC12 - O problema é que as 

informações não são oficializadas. 

 

UC13 - O que eu percebo aqui 

muitas coisas em só termos ordens 

dadas verbalmente, nos tira a 

credibilidade de cobrar alguma 

coisa em relação à equipe médica. 

Por exemplo, você não pode comer 

dentro do hospital, mas os médicos 

compram comida de fora e vem para 

dentro. Onde está escrito? Quem 

escreveu? Quem deu a ordem? Isso 

não existe.  

UC14 – Então é falta de subsídios 

escritos aqui que nos faltam, em 

várias instâncias, várias instâncias. 

E quando a gente pede para os 

indivíduos: faça por escrito por 

favor! – Ah eu vou fazer. E viram as 

costas e não fazem nada. 

hospital, em todas as 

instâncias. 

 

 

UR15 - os funcionários 

não têm mais medo de 

falta e trazer atestado. 

 

 

 

 

UR16 - as informações 

não são oficializadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR17 - é falta de 

subsídios escrito aqui 

que nos faltam. Em 

várias instâncias. 

 

 

 

 

 

 

Alto absenteísmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perda da credibilidade 

por falta de 

formalização das 

informações 

C UC15 - E tem uma coisa também 

que a gente percebe, que as 

pessoas estão aqui, mas muitas 

vezes não estão. É uma falta de 

comprometimento. 

 
UC16 - Se é uma informação geral 

você põe no grupo, se é algo mais 

UR18 – as pessoas 

estão aqui, mas muitas 

vezes não estão. É 

uma falta de 

comprometimento. 

 

UR19 –  celular é uma 

coisa complicada, 

Falta de 

comprometimento de 

alguns funcionários 

 

 

 

Uso racional do celular 
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restrito não. Celular é uma coisa 

complicada, porque a tecnologia 

veio para facilitar a vida de todo 

mundo. Todo o funcionário tem 

celular. 

porque a tecnologia 

veio para facilitar a vida 

de todo mundo. 

 

 

 

B UC17 - Hoje eu dei uma informação 

que você repensa o que você 

escreve. Eu pedi e mandei para 

uma enfermeira que eu confio (se é 

da minha equipe eu tenho que 

confiar): “Uma funcionária teve uma 

queixa, por favor, converse, veja o 

que está acontecendo”. Mas eu 

confiei que a enfermeira iria ler isso 

e conversar. Ela fez um “print” e 

mandou para a funcionária e virou 

um problema sério para mim, por 

isso estou repensando o que 

escrever. Outra situação é que no 

final de semana meu enfermeiro fica 

em dois setores, ele tem que usar o 

celular, porque se acontecer do 

técnico precisar, ele tem que ver, 

então isso é complicado. 

 

UC18 - A gente espera que todas as 

pessoas tenham bom senso. Se o 

enfermeiro que receber minha 

informação, entender e passar de 

um jeito, tem que ter uma postura 

para passar essas informações [...] 

tem enfermeiro que passou a 

orientação como tem que ser feita. 

Agora, eu tenho enfermeiro que já 

fez assim: “agora a gerente de 

enfermagem proibiu de fazer isso”. 

Então passa a informação com 

maior ênfase, acho que, às vezes, 

dificulta. Tive uma equipe que 

aceitou super bem [...] outro período 

UR20 – Hoje eu dei 

uma informação que 

você repensa o que 

você escreve. 

 

 

 

 

 

UR21 – virou um 

problema sério para 

mim. 

 

 

 

 

 

 

 

UR22 – se o 

enfermeiro que 

receber minha 

informação, entender e 

passar de um jeito, tem 

que ter uma postura 

para passar essas 

informações. 

 

 

 

 

 

UR23 - se tivesse algo 

escrito para todos os 

setores 

Coerência na 

transmissão das 

informações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perda da credibilidade 

por falta de 

formalização das 

informações 
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não, então acho que isso é como foi 

passado a informação, da forma 

que foi falado, aí é a característica 

pessoal do enfermeiro. Mas se 

tivesse algo escrito para todos os 

setores. 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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APÊNDICE E - QUADRO SINÓPTICO - GRUPO FOCAL DOS ENF ERMEIROS 

 

� Percepções sobre a comunicação interna nos discursos das enfermeiras 

 

Sujeitos Unidade de contexto Unidade de registro Categorias 

SP UC1 - Eu não me sinto com muita 

autonomia, então assim muitas 

questões, dentro da minha técnica, 

do que eu vou fazer, eu tenho 

conhecimento e eu realizo as 

minhas técnicas, né? Mas tudo o 

que foge assim, em relação à 

funcionário, se eu tenho que, se é 

alguma coisa mais séria, se precisar 

dar alguma advertência ou 

orientação em ficha, alguma coisa, 

tudo, primeiro eu falo para minha 

chefe, eu não tomo nenhuma 

decisão sem antes eu falar com ela, 

se eu tomo alguma decisão, depois 

não era aquilo que eu tinha que 

fazer. Então em relação à 

procedimento eu sei, eu faço 

conforme tem as teorias, mas em 

relação à funcionário, à equipe, eu 

dependo da minha chefia. Eu não 

me sinto com autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR1 - não me sinto 

com muita autonomia, 

muitas questões 

dentro da minha 

técnica, do que eu vou 

fazer, eu tenho 

conhecimento e eu 

realizo. 

 

UR2 -  se precisar dar 

alguma advertência ou 

orientação em ficha, 

alguma coisa, tudo, 

primeiro eu falo para 

minha chefe, eu não 

tomo nenhuma 

decisão sem antes eu 

falar com ela, se eu 

tomo alguma decisão, 

depois não era aquilo 

que eu tinha que fazer. 

 

UR3 - em relação à 

procedimento eu sei, 

eu faço conforme tem 

as teorias, mas em 

relação à funcionário, à 

equipe, eu dependo da 

minha chefia. Eu não 

me sinto com 

autonomia. 

 

 

Autonomia para intervir 

em alguns processos 

de trabalho 

 

 

 

 

 

 

Comunicação entre 

coordenação e 

enfermeiros na prática 

da liderança 
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UC2 - Essa coisa meta, ah para 

2019 nós queremos colocar um ar 

condicionado aqui, fazer tal coisa, 

isso a gente não sabe. Às vezes a 

gente sabe, ah uma reforma em tal 

lugar. Que é para o trabalho, ah vai 

ter uma reforma? Eu não sabia, tipo, 

então são coisas que para mim não 

são passadas [...] então eu venho, 

faço meu trabalho e vou embora. 

Mas não sei assim o que está 

acontecendo. 

 

UC3 – Mas de meta eu não sei de 

nada, eu não sei de nada quais são 

as metas do hospital. 

 

UC4 - Por exemplo, agora em março 

da obstetrícia. O hospital tem um 

contrato com a prefeitura e a 

prefeitura faz o repasse para o 

hospital e aí num determinado 

momento a rádio peão veio falar que 

ia fechar a parte da maternidade, 

porque o prefeito não ia fazer mais 

o repasse da maternidade. Isso já 

estava em reportagem, já estava no 

Jornal Cruzeiro, já estava na 

Internet, facebook, em tudo e a 

gente fica sabendo através da rádio 

peão que isso está assim, mas 

oficialmente não. 

UR4 - Essa coisa meta, 

[...] isso a gente não 

sabe. 

 

UR5 - então são coisas 

que para mim não são 

passadas [...] então eu 

venho, faço meu 

trabalho e vou embora. 

Mas não sei assim o 

que está acontecendo. 

 

 

UR6 - não sei de nada 

quais são as metas do 

hospital. 

 

UR7 - a rádio peão veio 

falar que ia fechar a 

parte da maternidade, 

porque o prefeito não 

ia fazer mais o repasse 

da maternidade. 

 

UR8 - gente fica 

sabendo através da 

rádio peão que isso 

está assim, mas 

oficialmente não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação geral 

 

 

 

 

 

V UC5 - É na verdade a gente tem 

uma coordenação muito presente, 

né, a gente principalmente do dia, 

tem uma coordenadora ali no setor 

o tempo todo. Então a gente fica 

mais, é assim um pouco sem 

autonomia, para resolver questões 

assim com o funcionário, de algum 

UR9 - A gente 

principalmente do dia, 

tem uma coordenadora 

ali no setor o tempo 

todo. Então a gente 

fica um pouco sem 

autonomia para 

resolver questões 

Comunicação entre 

coordenação e 

enfermeiros na prática 

da liderança 
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problema com o funcionário mesmo, 

quando é algum problema técnico 

eu tento conversar com o 

funcionário e aí eu passo para 

minha coordenação, mas eu 

sempre vou passar para ela, ela vai 

estar sempre presente. Então tudo 

acontece assim em relação à 

funcionário eu passo para ela, até 

porque pode ser que aquilo foi 

resolvido naquele momento, mas lá 

na frente venha trazer um outro 

problema. Então assim de técnica 

mesmo, procedimento, aí a gente já 

tem uma, mais autonomia para 

estar fazendo, desenvolvendo os 

procedimentos e, mas assim, 

mesmo em alguns procedimentos, 

ela está ali, eu pergunto alguma 

coisa, mesmo às vezes a gente tem 

alguma dúvida e vai discutir com 

ela, então, mas em questão mesmo 

do funcionário, a gente tem uma 

coordenação bem presente, que 

isto se torna fácil para resolver. 

 

UC6 - Eu já fiz os dois horários, né, 

já fiz a noite e o dia. Realmente essa 

dificuldade que a gente tem é isso 

mesmo, durante o dia a gente está 

com a coordenadora ali, junto com a 

gente, né? Então as coisas vão 

acontecendo, você já vai passando, 

já vai resolvendo, agora durante a 

noite a gente tem esse problema 

mesmo, porque tem coisa que a 

gente não consegue resolver e tem 

que passar para o outro dia e às 

vezes fica mais difícil de resolver, 

porque você está ali junto, já 

assim com o 

funcionário. 

 

UC10 - quando é 

algum problema 

técnico eu tento 

conversar com o 

funcionário e aí eu 

passo para minha 

coordenação, mas eu 

sempre vou passar 

para ela, ela vai estar 

sempre presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR11 - Já fiz a noite e 

o dia. Realmente essa 

dificuldade que a gente 

tem é isso mesmo, 

durante o dia a gente 

está com a 

coordenadora ali junto 

com a gente. 

 

UR12 - agora durante a 

noite a gente tem esse 

problema mesmo, 

porque tem coisa que a 

gente não consegue 

 

 

 

Autonomia para intervir 

em alguns processos 

de trabalho 
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percebe e está ali na hora. Então eu 

encontrei muita facilidade quando 

vim para o dia, a gente pensa nossa, 

a gente se sente com mais 

respaldo, né? Você fala, não estou 

sozinha, então se eu tomar alguma 

atitude eu tenho o respaldo da 

minha coordenação, porque a noite 

tem algumas atitudes que você tem 

que tomar. Tem coisa que não tem 

como você esperar para o dia, né? 

Então você fica um pouco insegura, 

às vezes, porque você pensa: Será 

que é certo isso? Será que o que eu 

estou fazendo é certo mesmo? 

Você fica um pouco insegura. Agora 

durante o dia não, porque ela está 

ali o tempo todo. 

 

UC7 – Reunião de indicadores é 

mais para coordenação mesmo. Às 

vezes quando acontece assim, 

dentro de indicadores, aumento de 

infecção, aí elas acabam passando 

para a gente. 

 

 

 

 

 

 

UC8 - E sobre o que aconteceu na 

maternidade, a gente realmente não 

ficou sabendo, mas eu achei até 

interessante que a minha 

coordenadora, quando teve reunião 

que eles resolveram o problema, ela 

chegou e passou isso para a gente. 

Então porque estava todo mundo 

com os ânimos super alterados e aí 

resolver e tem que 

passar para o outro dia 

e às vezes fica mais 

difícil de resolver. 

 

UR13 - encontrei muita 

facilidade quando vim 

para o dia, a gente se 

sente com mais 

respaldo [...] se eu 

tomar alguma atitude 

eu tenho o respaldo da 

minha coordenação, 

porque a noite tem 

algumas atitudes que 

você tem que tomar. 

 

 

 

UR14 - Reunião de 

indicadores é mais 

para coordenação 

mesmo. Às vezes 

quando acontece 

assim, dentro de 

indicadores, aumento 

de infecção, aí elas 

acabam passando 

para a gente. 

 

 

UR15 – que começou o 

problema a gente ficou 

sabendo pela mídia. 
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ela veio, ah gente eu tenho uma boa 

notícia, resolvido, entraram em 

acordo e a mídia ainda estava 

falando que o hospital estava 

dependendo de uma resposta, e aí 

a gente já estava sabendo que 

estava tudo resolvido. E que 

começou o problema a gente ficou 

sabendo pela mídia. 

 

UC9 - Minha coordenadora sempre 

pontua sobre as metas da 

instituição. Mas não coisas 

registradas, formalizadas. Mas ela 

sempre pontua sim as coisas das 

reuniões. Principalmente se é uma 

coisa que teve mudança de rotina, 

mas ela passa para a gente e a 

gente repassa para os técnicos. 

Mas um momento de sentar e 

conversar não tem. Porque daí 

quando você senta e começa a 

conversar, daí começa a surgir 

outras questões que você traz ali no 

momento, mas eu também sinto 

falta disso, dessas reuniões assim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR16 - Minha 

coordenadora sempre 

pontua sobre as metas 

da instituição. Mas não 

coisas registradas, 

formalizadas. 

 

UR17 - Principalmente 

se é uma coisa que 

teve mudança de 

rotina, mas ela passa 

para a gente e a gente 

repassa para os 

técnicos. 

UR18 - Mas um 

momento de sentar e 

conversar não tem. 
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Comunicação geral 

 

S UC10 - Acho que a questão da falta 

da autonomia que a gente tem, é 

sentida quando a gente precisa 

tomar alguma atitude com os 

funcionários, então se é preciso 

fazer uma advertência, alguma 

coisa mais forma, aí a gente não 

tem tanto essa autonomia. Claro 

que se a gente vai abordar e vai 

falar, mas assim quando precisa de 

mais alguma coisa formal, 

registrada, a gente tem que ter essa 

dependência da coordenação. 

UR19 - Acho que a 

questão da falta da 

autonomia que a gente 

tem, é sentida quando 

a gente precisa tomar 

alguma atitude com os 

funcionários. 

 

UR20 - Quando 

precisa de mais 

alguma coisa formal, 

registrada, a gente tem 

que ter essa 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação entre 

coordenação e 

enfermeiros na prática 

da liderança 

 

 



79 

 

  

 

 

UC11 - A noite a gente tem uma 

coordenadora que é da unidade de 

internação, ela divide a 

coordenação, a coordenação é 

dividida, tem uma para o dia e uma 

para a noite. Ela fica no hospital das 

18:00 até 00:00. Mas como a noite 

praticamente só tem ela de 

coordenadora, ela acaba também 

que se envolvendo nas outras 

coordenações, então quando outros 

setores precisam de um auxílio ela 

acaba que também auxiliando, né? 

E depois desse horário, ficam só os 

enfermeiros assistenciais mesmo. 

Então é mais um motivo que a gente 

acaba não tendo essa autonomia. 

Às vezes dependendo do problema 

acaba passando para outro dia, 

esperando outro plantão para a 

coordenadora chegar e resolver. 

 

 

 

UC12 - Não só a questão da 

enfermagem, a coordenação e a 

enfermagem, mas a questão das 

coisas assim, durante o dia nós 

temos nutricionista, assistente 

social, tem a coordenadora, tem a 

gerente, tem o diretor do hospital, 

tem a chefe da recepção. Então 

qualquer coisa durante o dia, 

qualquer coisa que você precisa 

resolver, você já resolve com uma 

certa rapidez. A gente acaba que o 

enfermeiro assistencial tem que 

dependência da 

coordenação. 

 

UR21 - A noite a gente 

tem uma coordenadora 

que é da unidade de 

internação, ela fica no 

hospital das 18:00 até 

00:00. 

 

 

UR22 - depois desse 

horário, ficam só os 

enfermeiros 

assistenciais mesmo. 

Então é mais um 

motivo que a gente 

acaba não tendo essa 

autonomia. Às vezes 

dependendo do 

problema acaba 

passando para outro 

dia, esperando outro 

plantão para a 

coordenadora chegar e 

resolver. 

 

UR23 - durante o dia 

nós temos 

nutricionista, 

assistente social, tem a 

coordenadora, tem a 

gerente, tem o diretor 

do hospital, tem a 

chefe da recepção. 

Então qualquer coisa 

durante o dia que você 

precisa resolver, você 

já resolve com uma 

certa rapidez. 

 

 

 

Comunicação com o 

período noturno 

 

 

 

 

 

 

Comunicação com o 

período diurno 
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tomar essas decisões, né, então só 

que aí se precisar de uma coisa 

mais formal, séria aos funcionários 

de enfermagem daí a gente 

depende da coordenação. 

 

 

UC13 - Eu particularmente, quando 

trabalhava de dia, eu tinha muito 

mais contato com essas questões 

de indicadores, participava de 

reuniões. Até quando houve 

implantação de visão, missão e 

valores do hospital, todo esse 

processo, eu pude participar. 

Depois que eu vim para a noite, 

praticamente é zero a minha 

participação e conhecimento. Isso 

não chega, e aí eu também não 

tenho como passar. 

 

 

 

 

 

UC14 - É que na verdade, no caso 

nosso, quando nós temos que 

passar uma orientação aos 

funcionários, não sei as meninas, 

mas no meu caso a gente não tem 

aquele tempo para sentar e discutir. 

Então você acaba chamando todo 

mundo ali no setor mesmo. É 5...10 

minutos daí a campainha tocando, 

tem maca passando, então a 

pessoa não consegue se concentrar 

e, às vezes, se não tem essa 

discussão a pessoa acaba nem 

aderindo o que você está falando, 

porque não participa do processo. 

UR24 - se precisar de 

uma coisa mais formal, 

séria aos funcionários 

de enfermagem daí a 

gente depende da 

coordenação. 

 

UR25 - Quando 

trabalhava de dia, eu 

tinha muito mais 

contato com essas 

questões de 

indicadores, 

participava de 

reuniões. 

 

UR26 - Depois que eu 

vim para a noite, 

praticamente é zero a 

minha participação e 

conhecimento. Isso 

não chega, e aí eu 

também não tenho 

como passar. 

 

UR27 - quando nós 

temos que passar uma 

orientação, no meu 

caso, a gente não tem 

aquele tempo para 

sentar e discutir. Então 

você acaba chamando 

todo mundo ali no setor 

mesmo. É 5...10 

minutos daí a 

campainha tocando, 

tem maca passando, 

então a pessoa não 

consegue se 

concentrar. 
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Então é como ela só estivesse: “ 

agora é assim, tem que ser assim. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR15 - E também tem a questão, 

que ah parou de fazer, é que agora 

a gente tem a questão do horário, 

né, então, às vezes, esse café que 

fazia, as reuniões que a gente tinha, 

era fora do horário de trabalho, 

então a gente vinha, passava o 

cartão fora do horário de trabalho 

para fazer reunião. E agora não 

pode mais fora do horário, tudo tem 

que ser dentro do horário de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

UR16 - Na minha coordenação é 

muito pouco reunião também. É 

mais no caso que a V falou dos 

indicadores, é mais quando 

realmente acontece um problema, 

daí senta todo mundo e vamos 

conversar. 

 

 

UR17 - Porque aí você também se 

ausentar 1hora, 1 hora e meia do 

setor, às vezes um enfermeiro 

consegue vir, o outro não consegue 

 

UR28 - se não tem 

essa discussão, às 

vezes, a pessoa acaba 

nem aderindo o que 

você está falando, 

porque não participa 

do processo. 

 

UC29 - Agora a gente 

tem a questão do 

horário, então, às 

vezes, esse café que 

fazia, as reuniões que 

a gente tinha, era fora 

do horário de trabalho, 

então a gente vinha, 

passava o cartão fora 

do horário de trabalho 

para fazer reunião. 

 

UC30 - agora não pode 

mais fora do horário, 

tudo tem que ser 

dentro do horário de 

trabalho. 

 

UR31 - Na minha 

coordenação é muito 

pouco reunião 

também. 

 

UR32 - é mais quando 

realmente acontece 

um problema. 

 

UC33 - você também 

se ausentar 1hora, 1 

hora e meia do setor, 

às vezes um 
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Limites impostos pela 

instituição para 

comunicação com o 

grupo 
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se ausentar do setor. Então fica 

tumultuado também, né, então eu 

acho que foi um dos fatores para 

não ter mais. Mas eu acho que 

mesmo assim, uma “reuniãozinha” 

de meia hora, 1 vez por semana, 15 

dias teria como. 

 

 

 

 

UR18 - É, pelo menos para a gente 

saber o que está acontecendo no 

hospital, né, foi o que eu falei no 

início, principalmente por trabalhar a 

noite, muita informação a gente não 

tem, a gente não sabe. 

enfermeiro consegue 

vir, o outro não 

consegue se ausentar 

do setor. 

 

UC34 - mesmo assim, 

uma “reuniãozinha” de 

meia hora, 1 vez por 

semana, 15 dias teria 

como. 

 

UR35 - principalmente 

por trabalhar a noite, 

muita informação a 

gente não tem, a gente 

não sabe. 

 

 

 

 

 

Comunicação com o 

período noturno 

Fonte: Autoria própria 

 

� Instrumentos da comunicação nos discursos das enfermeiras 

 

Sujeitos Unidade de contexto Unidade de registro Categorias 

SP UC1 - Normalmente era no final do 

ano que se fazia a avaliação de 

desempenho. Então a gente já 

fazia, então a expectativa era que 

esses itens melhorassem para o 

ano que vem. 

 

 

 

 

UR2 - Todos nós enfermeiros, nós 

temos um livro de passagem de 

plantão. A gente coloca o número 

do leito e paciente, procedimento 

que ele fez, como que ele está, o 

que precisa ser resolvido em 

relação a ele, se tem algum exame 

UR1 - Normalmente 

era no final do ano que 

se fazia a avaliação de 

desempenho. 

 

UR2 - a expectativa era 

que esses itens 

melhorassem para o 

ano que vem. 

 

UR3 - nós enfermeiros 

temos um livro de 

passagem de plantão. 

 

 

 

 

Comunicação verbal e 

escrita por meio da 

avaliação de 

desempenho 

 

 

 

 

 

 

Comunicação escrita 

por meio do livro de 

passagem de plantão e 

lousa 
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para fazer, alguma pendência. Além 

de ter passado neste livro, nós 

temos uma lousa no setor de 

enfermagem, que ali tem o número 

do quarto do paciente, 

procedimento e aí essa passagem 

de plantão ela se dá, pelo menos no 

meu período, que é a tarde, né, da 

manhã para a tarde a enfermeira 

passa para o enfermeiro da tarde no 

posto de enfermagem, fazendo a 

leitura desta lousa, passando cada 

paciente, os técnicos da manhã 

junto com os técnicos da tarde, 

então a enfermeira passa e se tem 

alguma coisa para completar o 

técnico fala. 

 

UR3 – No meu setor a gente não 

tem com os técnicos, a gente não 

tem esse grupo para orientação 

diária, né, a gente tem um grupo, 

mas é informal. Para passar 

mensagem de bom dia, boa tarde, 

boa noite, a gente não usa esse 

grupo para comunicar 

profissionalmente. Pelo menos no 

meu período, outros eu já não sei. 

Às vezes eu cubro outro horário. 

 

UR4 - Eu já não acho adequado 

grupo de WhatsApp para 

orientação. Participo porque eu 

tenho que participar, mas eu não 

acho legal, porque eu estou de 

férias, eu estou recebendo 

orientação que a chefe está 

colocando lá, então não acho legal 

fazer isso com os técnicos, porque 

meu telefone não é da empresa, 

 

UR4 - nós temos uma 

lousa no setor de 

enfermagem, que ali 

tem o número do 

quarto do paciente, 

procedimento e aí essa 

passagem de plantão 

ela se dá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR5 - a gente não tem 

esse grupo para 

orientação diária, a 

gente tem um grupo, 

mas é informal. 

 

 

 

 

 

 

 

UR6 - não acho 

adequado grupo de 

WhatsApp para 

orientação. Participo 

porque eu tenho que 

participar. 

 

UR7 - porque eu estou 

de férias, eu estou 

recebendo orientação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de WhatsApp 

para situações 

informais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de WhatsApp 

utilizado por 

necessidade 
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meu telefone é particular, então eu 

acho que isso não é adequado. 

Então no meu setor a gente nunca 

falou em formalizar o grupo. Muito 

raro se, por exemplo, o COREN vem 

aqui no regional, vem de São Paulo, 

vem fazer algum serviço e aí alguém 

posta, a gente acaba divulgando, 

que é uma coisa que vai facilitar a 

vida do técnico, mas em relação à 

orientação, procedimentos, coisa de 

hospital, a gente acaba não 

conversando. 

 

UR5 – Eu acho que a formalidade 

do WhatsApp acabou gerando a 

falta de formalização por e-mail e 

documentos. 

que a chefe está 

colocando lá, então 

não acho legal fazer 

isso com os técnicos, 

porque meu telefone 

não é da empresa, 

meu telefone é 

particular. 

 

UR8 - Então no meu 

setor a gente nunca 

falou em formalizar o 

grupo. 

 

UR9 -  a formalidade 

do WhatsApp acabou 

gerando a falta de 

formalização por e-

mail e documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V UC6 – Às vezes a gente fica 

sabendo pela rádio peão antes de 

ter uma notícia oficial. 

 

 

UC7 - Os grupos existem mais por 

orientação ou comunicação, o 

funcionário vai comunicar alguma 

coisa para o enfermeiro ou o 

enfermeiro orientar alguma coisa, 

às vezes a gente usa o grupo 

também. Acho que tem o grupo de 

WhatsApp da coordenação, tem o 

grupo das coordenadoras com os 

enfermeiros dela e o grupo da 

enfermeira assistencial com os 

técnicos. 

 

 

 

UR10 - a gente fica 

sabendo pela rádio 

peão antes de ter uma 

notícia oficial. 

 

UR11 - Os grupos 

existem mais por 

orientação ou 

comunicação. 

 

UR12 - Acho que tem o 

grupo de WhatsApp da 

coordenação, tem o 

grupo das 

coordenadoras com os 

enfermeiros dela e o 

grupo da enfermeira 

assistencial com os 

técnicos. 

 

Comunicação informal 

entre os funcionários 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de WhatsApp 

para situações formais 
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UC8 - Eu quando fui para o setor 

que estou, eu até pedi que fosse um 

grupo profissional mesmo, tanto que 

assim, nem bom dia não coloca no 

grupo, vídeo não tem. Eles falam 

que eu sou muito séria. 

 

UC9 - Mas na verdade assim, no 

meu setor, por exemplo, a 

enfermeira saiu de férias a 

coordenadora tira do grupo. Então 

esse grupo é formal mesmo, para 

orientação. O enfermeiro saiu de 

férias, olha eu vou deixar você de 

férias no período, depois incluo 

você novamente. No meu setor a 

gente faz assim. Saiu de férias sai 

do grupo. Até porque você está 

viajado, ficar recebendo 

orientação...então a gente tira. Só 

para divulgação, cursos aqui, 

treinamentos. O grupo que eu tenho 

e a coordenadora tem com a gente, 

é formal mesmo. Às vezes um 

aniversariante, a gente vai 

parabenizar no grupo. Uma vez ou 

outra. 

 

UC10 - Quando eu criei eu disse, 

gente esse grupo é para orientação, 

né, se tiver alguma orientação vou 

passar aqui para vocês. E se vocês 

tiverem alguma dúvida podem 

perguntar para mim, eu falo para 

vocês. E aí acabou ficando para 

isso, focado nisso. Não tem muita 

conversa. Até porque se é um grupo 

que tem muita conversa, às vezes aí 

eles até brigam, né, começam 

assim, ah tal pessoa é assim, faz 

UR13 - quando fui para 

o setor que estou, eu 

até pedi que fosse um 

grupo profissional 

mesmo. 

 

 

UR14 - no meu setor, 

por exemplo, a 

enfermeira saiu de 

férias a coordenadora 

tira do grupo. Então 

esse grupo é formal 

mesmo, para 

orientação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR15 - Quando eu criei 

eu disse, gente esse 

grupo é para 

orientação, vou passar 

aqui para vocês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso racional do celular 
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isso, aí fica muita história. Então é 

mais para orientação mesmo, para 

divulgar treinamentos, essas coisas. 

S UC11 - Eu acho que o que falta 

muito aqui para nós é esse 

feedback. Até um quatro ou cinco 

anos atrás se não me engano. Nós 

tínhamos uma avaliação de 

desempenho, uma vez por ano a 

gente fazia. Nós fazíamos com os 

técnicos e auxiliares, a coordenação 

com os enfermeiros, né, e agora a 

gente não tem mais, então pelo mês 

uma vez por ano a gente tinha esse 

feedback, se o serviço está indo 

bem ou não está indo bem, se eu 

estou contente com isso ou não 

estou, o que é que precisa melhorar. 

Nós não temos mais nem isso. E aí 

gerava uma pontuação, eu não 

lembro os critérios, se era bom ou 

ruim, nota mesmo, acho que era 

bom, regular. 

 

UC12 - Apesar de ser uma vez por 

ano, era pelo menos um momento 

que a gente tinha um feedback, eu 

acho que tanto nós que somos 

funcionários, como a equipe, é 

muito importante. Você sabe se 

você está indo bem ou não, o que 

você pode melhorar, né? Se está 

agradando, não está agradando. E 

agora realmente... 

 

UC13- Nós tínhamos na época, 

ainda temos, uma ficha funcional. 

Temos um impresso próprio para 

cada funcionário. Ali a gente vai 

anotando tudo o que acontece com 

UR16 - acho que o que 

falta muito aqui para 

nós é esse feedback. 

Até um quatro ou cinco 

anos atrás se não me 

engano. Nós tínhamos 

uma avaliação de 

desempenho, uma vez 

por ano a gente fazia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR17 - Apesar de ser 

uma vez por ano, era 

pelo menos um 

momento que a gente 

tinha um feedback, eu 

acho que tanto nós que 

somos funcionários, 

como a equipe, é muito 

importante. 

 

 

UR18 - Nós tínhamos 

na época, ainda temos, 

uma ficha funcional. 

Temos um impresso 

próprio para cada 

Ausência de feedback 

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausência de feedback 

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação escrita 

por meio de ficha 

comportamental dos 

funcionários 
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o funcionário. Então falta, 

atestados, se a gente precisou fazer 

alguma orientação pontual. 

Comportamento, alguma falha, né, 

a gente anota ali, fica com a 

coordenação. E aí depois é 

arquivado. Mas quando tinha a 

avaliação de desempenho, essa 

ficha a gente pegava toda vez que 

ia fazer avaliação, sentava junto 

com o funcionário e a gente 

atualizava e depois começava o 

próximo ano. E tinha também um 

impresso que ele preenchia com o 

ponto de vista dele, auto avaliação. 

Agora a gente não tem nem isso 

mais. E atualmente temos essa falta 

de reuniões. 

 

UC14 - Minha coordenadora no 

caso, o grupo nosso de WhatsApp é 

mais para remanejamento. Porque 

a noite a gente cobre vários setores, 

então tem dias que eu estou na UTI 

Neo, tem dia que estou na 

internação. Então ela utiliza mais o 

WhatsApp assim: favor, pegar 

plantão em tal setor e pedir para o 

técnico fulano de tal ir para tal setor 

hoje. Aí final de semana as 

coordenadoras não estão aqui no 

hospital, então remanejamento de 

final de semana ela manda tudo via 

WhatsApp. 

 

UC15 - Para essa coisa mais 

rápidas assim, o WhatsApp é mais 

utilizado mesmo. Aí o e-mail eu 

acabo usando mais para formalizar 

funcionário. Ali a gente 

vai anotando tudo o 

que acontece com o 

funcionário. 

 

UR19 - a gente pegava 

toda vez que ia fazer 

avaliação, sentava 

junto com o funcionário 

e a gente atualizava e 

depois começava o 

próximo ano. 

 

 

 

 

 

 

 

UR20 - o grupo nosso 

é mais para 

remanejamento. 

Porque a noite a gente 

cobre vários setores 

 

UR21 - final de semana 

as coordenadoras não 

estão aqui no hospital, 

então remanejamento 

de final de semana 

manda tudo via 

WhatsApp. 

 

 

UR22 - Para essa 

coisa mais rápidas 

assim, o WhatsApp é 

mais utilizado mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação formal 

pelo WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação informal 

pelo WhatsApp 

 

 

 



88 

 

alguma ocorrência. Então eu acho 

que não é tão formalizado. 

 

 

 

 

 

UC16 - Eu acho que é bem como é 

estipulado o grupo no começo. 

Como ela falou, eu também tenho 

um grupo no WhatsApp com meus 

liderados do noturno. Só que do 

noturno eu tenho praticamente 

todos, porque eu como remanejo 

muito, eu tenho praticamente todos. 

Então é por ali que eles me falam, 

ah hoje eu não vou trabalhar, hoje 

eu estou de atestado, então é uma 

coisa bem rápida, bem dinâmica e 

também quando eu e a outra 

enfermeira do grupo criamos o 

grupo, já estipulamos no grupo: 

esse grupo é para assuntos 

profissionais, então não tem esse 

negócio de ficar colocando foto, 

vídeo, é para assuntos do serviço. 

 

UC17 - Mas quando tem mudança 

de rotina, de procedimento, aí é o 

caderno de registro, não é pelo 

WhatsApp, que acho mais para um 

reforço de uma orientação que foi 

esquecida, né, então começa a vir 

as ocorrências recorrentes, aí a 

gente reforça. 

UR23 - o e-mail eu 

acabo usando mais 

para formalizar alguma 

ocorrência. Então eu 

acho que não é tão 

formalizado. 

 

UR24 - por ali que eles 

me falam, ah hoje eu 

não vou trabalhar, hoje 

eu estou de atestado, 

então é uma coisa bem 

rápida, bem dinâmica e 

também quando eu e a 

outra enfermeira do 

grupo criamos o grupo, 

já estipulamos no 

grupo: esse grupo é 

para assuntos 

profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

UR25 - Mas quando 

tem mudança de 

rotina, de 

procedimento, aí é o 

caderno de registro, 

não é pelo WhatsApp. 

UR26 - Então começa 

a vir as ocorrências 

recorrentes, aí a gente 

reforça,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação formal 

pelo WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação escrita 

por meio de livro de 

registro de orientações 

Fonte: Autoria própria 

 

 



89 

 

� Impacto da comunicação na assistência de enfermagem nos discursos das 

enfermeiras 

 

Sujeitos Unidade de contexto Unidade de registro Categorias 

SP UC1 – Para mim assim, como a 

coordenação eles tem reunião uma 

vez por semana. Eu acredito que 

pelo menos a coordenação para o 

enfermeiro, deveria fazer uma 

reunião, nem que fosse uma vez por 

mês para ficar mais próximo, para 

facilitar essa comunicação. E para 

nós também, neste caso, a gente 

passaria para os técnicos algumas 

orientações mais frequentes, não só 

aquele livro. Uma coisa é a gente 

pegar aquele livro de orientação e 

pedir para assinar, eu acho que tudo 

isso, a equipe poderia ficar mais 

próxima, né, quando você comunica 

mais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC2 - As coordenadoras têm 

reunião, mas elas não fazem isso 

com a gente. Eu não sei se por falta 

de tempo, o horário que cada 

UR1 - como a 

coordenação eles tem 

reunião uma vez por 

semana. Eu acredito 

que pelo menos a 

coordenação para o 

enfermeiro, deveria 

fazer uma reunião, 

nem que fosse uma 

vez por mês para ficar 

mais próximo, para 

facilitar essa 

comunicação. 

 

UR2 - E para nós 

também, neste caso, a 

gente passaria para os 

técnicos algumas 

orientações mais 

frequentes, não só 

aquele livro. 

 

UR3 - Uma coisa é a 

gente pegar aquele 

livro de orientação e 

pedir para assinar, eu 

acho que tudo isso, a 

equipe poderia ficar 

mais próxima, quando 

você comunica mais. 

 

UR4 - As 

coordenadoras têm 

reunião, mas elas não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação 

prejudicada pela 

ausência de reuniões 
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enfermeira faz e geraria hora extra, 

se é por conta disso, eu não sei qual 

é o motivo, mas se a gente tivesse 

uma reunião mais frequente, todos 

os processos poderiam melhorar. 

 

 

 

 

UC3 - O que facilitaria a 

comunicação seriam reuniões mais 

frequentes. Faz talvez um ano ou 

dois que não tem mais. 

 

UC4 - No final do ano com a 

gerência a gente tinha uma reunião 

geral, eu acho que isso aproxima, 

né, você fica mais próximo. 

 

 

UC5 – O que poderia melhorar a 

comunicação é a formalização por 

e-mail. 

  

fazem isso com a 

gente.  

 

UR5 - mas se a gente 

tivesse uma reunião 

mais frequente, todos 

os processos poderiam 

melhorar. 

 

UR6 - O que facilitaria 

a comunicação seriam 

reuniões mais 

frequentes. 

 

UR7 - No final do ano 

com a gerência a gente 

tinha uma reunião 

geral, eu acho que isso 

aproxima. 

 

UR8 - O que poderia 

melhorar a 

comunicação é a 

formalização por e-

mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de formalização 

das orientações e 

informações 

V UC6 - Fica meio pontual assim, por 

exemplo, tem problemas com 

funcionário, a coordenadora, a 

gente vai conversar com o 

funcionário, mas a gente ter uma 

reunião para discutir o que está 

acontecendo, até falar de uma 

meta, uma mudança, a gente não 

tem e isso que faz falta mesmo e aí 

fica às vezes na questão de 

orientação mesmo, porque nesta 

reunião a gente poderia reforçar 

algumas orientações, se perceber 

que não estavam sendo cumpridas 

e aí a gente fica só mesmo com o 

UR9 - mas a gente ter 

uma reunião para 

discutir o que está 

acontecendo, até falar 

de uma meta, uma 

mudança, a gente não 

tem e isso que faz falta 

mesmo. 

 

U10 - porque nesta 

reunião a gente 

poderia reforçar 

algumas orientações, 

se perceber que não 

estavam sendo 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação 

prejudicada pela 

ausência de reuniões 
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grupo ou na prática do dia a dia 

mesmo, não tem aquela coisa: 

vamos sentar, vamos conversar ou 

outra coisa ou até mesmo para  

motivar o funcionário. Às vezes não 

é só para orientar, mas para uma 

reunião assim, que conversasse, 

isso viesse a motivar o funcionário: 

olha aconteceu tal coisa, você, eu 

sinto falta disso também. E quando 

você dá esse feedback a ele e até 

motivando o funcionário, né, porque 

como Sorocaba colocou essa parte 

da ficha funcional fica muito para 

pontuar coisas negativas. E essa 

avaliação que a gente tinha 

acabava pontuando o que você 

tinha de ponto positivo e negativo. 

Então assim, a ficha funcional só vai 

pontuar o que você tem de negativo, 

então sobrou isso. Então eu acho 

que tem que trabalhar essa parte de 

motivação de estar pontuando para 

o funcionário aquilo que ele tem de 

bom, o que ele tem de ponto fraco 

que precisa melhorar, estar 

pontuando isso. Não lógico numa 

reunião estar expondo aquele 

funcionário, mas no geral com a 

equipe. Só que às vezes a gente 

não tem esse tempo de fazer 

reunião. 

 

UC7 - A gente percebe as 

dificuldades, a gente conhece o 

perfil de cada um, mas a gente não 

consegue conversar. 

cumpridas e aí a gente 

fica só mesmo com o 

grupo ou na prática do 

dia a dia mesmo. 

U11 - E essa avaliação 

que a gente tinha 

acabava pontuando o 

que você tinha de 

ponto positivo e 

negativo. Então assim, 

a ficha funcional só vai 

pontuar o que você tem 

de negativo, então 

sobrou isso. 

 

UR12 - tem que 

trabalhar essa parte de 

motivação de estar 

pontuando para o 

funcionário aquilo que 

ele tem de bom, o que 

ele tem de ponto fraco 

que precisa melhorar, 

estar pontuando isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR13 - mas a gente 

não consegue 

conversar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmotivação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S UC8 - E não só reunião em si para 

discutir, mas a gente não tem esse 

momento até para confraternização, 

UR14 - não só reunião 

em si para discutir, 

mas a gente não tem 
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alguma coisa assim, um momento 

junto, não tem, não existe entendeu. 

Então eu acho que acaba ficando 

meio individual, cada um faz o seu 

serviço e vai embora. E acaba que 

não se tornando bem uma equipe, 

entendeu, não sei se equipe é a 

palavra certa, acho que fica 

individual assim. Não sei se vou 

conseguir explicar. 

Por exemplo, a gente tinha pelo 

menos no dia da enfermagem, a 

gente tinha um café da manhã, uma 

vez por ano a gente tinha, ia os 

funcionários. 

 

UC9 – Você se sente parte do 

processo quando participa de 

reuniões. 

esse momento até 

para confraternização, 

alguma coisa assim, 

um momento junto, 

não tem, não existe 

entendeu. 

 

UR15 - acaba ficando 

meio individual, cada 

um faz o seu serviço e 

vai embora. E acaba 

que não se tornando 

bem uma equipe. 

 

 

 

UR16 – você se sente 

parte do processo 

quando participa de 

reuniões. 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de 

comprometimento de 

alguns funcionários 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 


