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RESUMO

A comunicação é parte integrante da história humana em sociedade, fruto da interação social, constituindo uma relação entre emissor e receptor, 
signos, significados e códigos. A comunicação estabelecida entre os componentes da equipe de enfermagem ajuda a compreender e identificar as 
necessidades de saúde do paciente. Portanto, a comunicação entre a equipe de enfermagem em função da continuidade da assistência, 
ocorrendo no momento em que a equipe transmite informações para a melhoria da assistência. A comunicação requer certa responsabilidade 
onde se deve reforçar a interpretação da maioria dos profissionais de enfermagem. Onde compreendem que a transmissão das informações 
sobre as intercorrências, pendências e situações referentes a fatos específicos merece atenção entre os profissionais dentro da equipe de 
trabalho. A comunicação é fator indispensável para o exercício da enfermagem, todavia, não é um método tão simples, pois, nada pode ser 
considerado de maneira isolada, estando presente em todos os momentos da atuação profissional. Sendo um fundamental instrumento do 
cuidado, colaborando para a beleza da prática de Enfermagem. O presente projeto teve por objetivo identificar e descrever os principais fatores 
que interferem na comunicação entre a equipe de trabalho. Foi realizado um estudo descritivo, exploratório de abordagem qualitativa e a coleta 
de dados foi feita através de entrevista estruturada. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Estácio FIC - CE (Protocolo: CAEE 
57629416.0.0000.5038), foram entrevistados 30 profissionais de enfermagem distribuídos entre (enfermeiros, técnicos e auxiliares) a partir de 18 
anos de idade que concordaram em participar do estudo por meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e atuar pelo menos há 
um (1) meses no hospital, tendo garantido o anonimato. As entrevistas foram baseadas em um questionário contendo 5 questões 
sociodemográficas e 9 questões (abertas e fechadas) sobre o tema, elaborado pelos autores. A coleta de dados foi realizada no período de 05 a 20 
de dezembro de 2016 no Hospital Municipal de Barueri “Dr. Francisco Moran”. Os resultados obtidos foram organizados em planilhas e analisados 
por meio de tabelas com frequência absoluta e porcentagem. No que se refere a caracterização da amostra estudada, a maioria dos participantes 
eram do sexo feminino (70,0%), encontravam-se na faixa etária de 29 a 36 anos (50,0%), trabalham no setor de pediatria (26,7%), tempo de 
profissão acima de 8 anos (63,3%). Identificou-se que (93,4%) relatam muito importante a comunicação entre a equipe de Enfermagem, (60,0%) 
informaram ter boa comunicação entre seu colega e você, (70,0%) disseram ter boa comunicação entre você e seu colega, (90,0%) responderam 
que sua responsabilidade contribui muito para a melhora da comunicação, (46,6%) consideram razoável a qualidade da comunicação entre os 
profissionais de enfermagem, (63,3%) avaliaram como bom a qualidade da comunicação entre os demais profissionais de enfermagem, (56,6%) 
sentem-se   “Disposição de melhorar”; “Tento me expressar melhor”; “Acredito que somos profissionais e temos o mesmo conhecimento”; “Sinto-
me na obrigação de explicar até que ele entenda”; “Angustia, e procuro atitudes imediatas para o mesmo entender”; “Que minha comunicação 
não foi clara para ele”; “Frustração”; “Simplesmente falo outra vez”; “Sinto necessidade de dialogar melhor”; “Explico”; “Preocupação”; “Eu fico 
bem na minha”; “Preocupação ainda quando se trata de vida” quando seu colega não entende o que você disse a ele(a). Para os pesquisados os 
fatores que interferem na boa comunicação são: “Sobrecarga de trabalho e má vontade”; “Comportamento pessoal, dialogo, relacionamento 
pessoal”; “A falta do diálogo”; “Quando a pessoa tem dificuldade de ser ouvinte, há divergência de opiniões”; “Falta de atenção, funcionário 
desrespeitoso, conversas paralelas quando informamos algo importante”; “Educação continuada, intuição e liderança”; “Fofoca e falta de 
confiança”; “Na minha opinião quando não temos totalmente o conhecimento teórico e cientifico”; “Falta de atenção e pressa”; “Falta de 
atenção, estado de estresse do profissional e atual situação e carga horária diária de trabalho que esse profissional se encontra”; “Respeito, 
profissionalismo, boa e clara comunicação entre os membros”. O que significa uma boa comunicação: “Boa comunicação na enfermagem é 
relatar todos os fatos ocorridos no período do plantão e todas pendências tanto com pacientes quanto com equipamentos no setor”; “Onde 
ambas as partes conseguem através das várias formas um diálogo se entenderem de uma maneira pratica e consensual”; “Quando o conteúdo da 
comunicação é preciso”; “Quando há sucesso na troca de informações”; “Clareza nas informações, resultados obtidos, baixo índice de infecção e 
melhora dos pacientes”. Conclui-se que a comunicação é um ponto favorável que permeia o relacionamento interpessoal, na medida em que 
conseguimos compreender o colega de trabalho. A comunicação interpessoal é um elemento decisivo e determinante para que os profissionais de 
Enfermagem possam desenvolver intervenções bem fundamentadas tanto do ponto de vista cientifico e técnico como das dimensões relacional e 
ética. Sabe-se que a comunicação é parte crucial para a continuidade da excelência na prestação do serviço de Enfermagem e a mesma deve 
ocorrer de forma que contenha substância clara e com informações que nos permitam dar prosseguimento aos cuidados de Enfermagem.
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