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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva entender como se processa a comunicação no programa 

HiperDia, e identificar as ações que dificultam e facilitam o processo de comunicação 

do programa, na Policlínica Regional do Largo da Batalha. A revisão de literatura do 

estudo se deu por Revisão Integrativa, da qual emergiram três categorias: “A 

comunicação, processo de comunicação e sua significância para a equipe de saúde”; “A 

interdisciplinaridade e a apropriação de saberes individuais visando um objetivo 

comum”; “O SIS-HIPERDIA: do conceito às relevâncias para o atual contexto da 

sociedade brasileira”. O estudo é descritivo e exploratório, do tipo estudo de caso, de 

abordagem qualitativa. Os participantes foram os profissionais preconizados pelo 

Programa HiperDia, sendo estes: enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, 

farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e assistente social. Os critérios de 

inclusão foram: estar diretamente envolvidos com os usuários do SIS-HiperDia, não 

estar de férias ou de licença. Em caso de mais de um profissional da área, a prioridade 

se deu por maior tempo atuando nesta UBS, no mesmo cargo. O instrumento utilizado 

foi entrevista semi-estruturada e a análise foi realizada por análise de conteúdo de 

Bardin. Como resultado, percebeu-se a predominância da oralidade na comunicação da 

equipe e a conseqüência falta de adesão e utilização dos instrumentos impressos, 

existentes ou não, como folha de encaminhamento com duas vias. A parceria é outro 

fator que facilita a comunicação, mas atrapalha a níveis de registro e respaldo. As 

reuniões não têm periodicidade e nem sempre há nela, a participação de grande parte da 

equipe. 

 

 

Descritores: Comunicação interdisciplinar; Equipes de Saúde; Sistema de Informação 

em Saúde. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to understand how it handles the communication in HiperDia program, 

and identify actions that hinder and facilitate the program communication process, at the 

Policlínica Regional do Largo da Batalha. The study of the literature review was given 

by Integrative Review, which emerged three categories: "Communication, 

communication process and its significance for the health team"; "The interdisciplinary 

and individual appropriation of knowledge toward a common goal"; "SIS-HIPERDIA: 

from concept to relevance to the current context of Brazilian society." The study is 

descriptive and exploratory, the type case study, a qualitative approach. Participants 

were recommended by the professionals HiperDia Programme, which are: nurse, 

nursing technician, doctor, pharmacist, physiotherapist, nutritionist, psychologist and 

social worker. The inclusion criteria were: to be directly involved with the users of the 

SIS-HiperDia not be on vacation or leave. In case of more than one professional area, 

priority was given for longer working in this UBS in the same position. The instrument 

used was semi-structured interviews and the analysis was performed by Bardin content 

analysis. As a result, it was noticed the predominance of orality in team communication 

and consequently lack of membership and use of printed instruments, existing or not, as 

routing sheet with two-way. The partnership is another factor that facilitates 

communication, but hinders record levels and support. The meetings have no basis and 

there is not always there, the participation of a large part of the team. 

 

 

 

 

DecS: Interdisciplinary Communication; Health Teams; Information System in Health 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A comunicação é uma competência gerencial do Enfermeiro, definida como 

“significado compartilhado” por Atikinson e Murray (1989, p.56). Atualizando este 

pensamento, Chiavenato (2002, p. 142) a define em seu livro como “troca de 

informações entre os indivíduos. Significa tornar comum uma mensagem ou 

informação”. Dentre tantas outras definições para o tema, com o passar dos anos, 

observa-se que o processo de comunicação tornou-se umas das competências 

necessárias para alicerçar o perfil do enfermeiro gerente. 

Atinente, Perrenoud (1999, p.7) cita em sua obra que a “capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem 

limitar-se a eles”, caracteriza-se como um pensamento necessário na apreensão desta 

competência à saúde. 

Com o embasamento descrito, nota-se a necessidade de ser colocada em prática 

no processo de trabalho, não só pela enfermagem, mas por todos os profissionais da 

saúde a fim de atingir a excelência da instituição onde se encontram inseridos. 

Criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, o Sistema Único de Saúde 

(SUS), garante em seu texto que a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado, 

tendo como função garantir a assistência em saúde de toda a população brasileira, sem 

desigualdade e com justiça social, assegurando a cidadania. No SUS existem princípios, 

que são a universalidade, integralidade e equidade, e diretrizes organizativas, que são a 

descentralização, a regionalização e hierarquização dos serviços e participação 

comunitária. 

 Dentre os campos de atuação do SUS, a atenção básica é o foco principal, no 

qual a prevenção viabiliza a melhoria da qualidade do processo saúde-doença, além de 

uma considerável economia para os cofres públicos. 

O Ministério da Saúde (MS) define atenção básica como: 

 

Um conjunto de ações de caráter individual ou coletivo que abrangem: 
promoção, proteção e manutenção da saúde além da prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação, enxergando o indivíduo em sua 
singularidade, complexidade, integralidade e inserção sociocultural. (Brasil, 
2007) 
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Como meta para alcançar a qualidade da assistência, diversas estratégias 

tornaram-se fundamentais, pensando nisto, o MS através da sua assessoria de atenção 

básica implementou o Sistema de Informação em Saúde (SIS), que configura-se como 

ferramentas para a produção de informações que direcionem o processo decisório dos 

profissionais dos serviços dos diferentes níveis de atenção à saúde. 

Consonante ao parágrafo anterior, agregada com a relevante incidência das 

patologias cardiovasculares e endócrinas, o MS implantou, com vistas ao controle e 

monitoramento destes agravos e a dispensação dos medicamentos utilizados para 

manutenção, em todo o território nacional o Programa HiperDia. 

De acordo com Brasil (2015), o Programa HiperDia gera informações que, de 

forma regular e sistemática, haja a aquisição, dispensação e distribuição dos 

medicamentos aos pacientes portadores de HAS e DM, cadastrados no programa e que 

fazem acompanhamento pelo mesmo. 

 

O sistema envia dados para o Cartão Nacional de Saúde, funcionalidade que 
garante a identificação única do usuário do Sistema Único de Saúde – SUS 
[...] Benefícios: Orienta os gestores públicos na adoção de estratégias de 
intervenção; Permite conhecer o perfil epidemiológico da hipertensão arterial 
e do diabetes mellitus na população. Funcionalidades: Cadastra e acompanha 
a situação dos portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus em 
todo o país; Gera informações fundamentais para os gerentes locais, gestores 
das secretarias e Ministério da Saúde; Disponibiliza informações de acesso 
público com exceção da identificação do portador; Envia dados ao CadSUS; 
Ambiente Operacional (ibid) 

 

Para fazer cumprir esses princípios e diretrizes, a Fundação Municipal de Saúde 

de Niterói conta com duas vice-presidências, hospitalar e ambulatorial, que abarca 

grande parte da população residente e adjacente. No que tange a atenção básica, o 

município possui: trinta e sete unidades básicas/módulo Médico de Família e onze 

Policlínicas, divididas em seis regionais, três comunitárias e duas de especialidades.  

A Policlínica Regional do Largo da Batalha (PRLB), campo de atuação do 

Ensino Teórico Prático da disciplina de Gerenciamento da Assistência de Enfermagem 

I, onde exerço minhas atividades enquanto monitora, possui dentro das suas estratégias 

do cotidiano de trabalho o Programa HiperDia. 
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JUSTIFICATIVA: 

 

O despertar do meu interesse por este tema deu-se quando eu, na situação de 

paciente, percebi minha patologia e sintomatologia, respectivamente não curada e 

amenizada no tempo que eu sabia ser suficiente para tal, evoluía possível e 

provavelmente em decorrência da falta de humanização do cuidado e comunicação entre 

profissionais que estabeleciam cada um por si, seu plano de assistência, sem um 

agrupamento e ligação entre os cuidados estabelecidos. 

Posteriormente, enquanto acadêmica, a partir do quarto período do curso de 

Enfermagem, na Universidade Federal Fluminense, através do ensino teórico-prático 

realizado no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), pude perceber mais 

claramente que deveria haver comunicação na equipe multidisciplinar, a fim de tornar a 

assistência interdisciplinar, através da troca de informações, registros e etc. Porém, não 

apenas no HUAP, como por todos os locais de estágios por quais passei, em todos os 

níveis de assistência, percebi a carência de uma boa assistência, que decorria em grande 

parte da falta de trabalho conjunto, onde houvesse a integração de todos os profissionais 

necessários àquela causa, lutando pela mesma, que é a promoção, prevenção, tratamento 

e reabilitação da saúde dos usuários. 

 

No setor da saúde, a preocupação com as questões relacionadas ao 
atendimento à população nos serviços de saúde contribuiu para o lançamento 
da Política Nacional de Humanização (PNH), em 2004. [...] Entretanto, 
mesmo com oito anos de sua publicação, evidencia-se que a implantação da 
PNH em instituições de saúde ainda apresenta fragilidades, contribuindo para 
a continuidade dos problemas que incentivaram a sua criação (REIS et al, 
2013). 

 

Para Reis e cols. (2013), destaca-se dentre as fragilidades para implantação da 

PNH, a falta de compreensão desta política, enquanto Schimith e cols (2009) 

evidenciam a permanência da visão biologista e fragmentada nos serviços de saúde. 

  

QUESTÃO NORTEADORA 

  

 No processo de comunicação interdisciplinar ocorrem rupturas, que geram 

intercorrências no processo de trabalho? 
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OBJETO:  

 

 A comunicação interdisciplinar entre os profissionais que atuam no programa 

HiperDia na Policlínica Regional do Largo da Batalha. 

 

OBJETIVO:  

 

 Entender como se processa a comunicação no programa HiperDia. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

  

Identificar as ações que dificultam e facilitam o processo de comunicação do 

programa, na Policlínica Regional do Largo da Batalha. 

 

RELEVÂNCIA ACADÊMICA E SOCIAL:  

 

 A importância deste estudo firma-se na pretensão de formar profissionais 

conscientes de como fazer e porque fazer registros, trocar informações e ter respaldo de 

seus atos e cotidiano, trabalhando minuciosamente os métodos e instrumentos da 

comunicação assim como sua relevância. 

 Com isso, haverá uma contribuição notória na assistência aos usuários por esta 

equipe interdisciplinar, incluindo a Enfermagem no aumento da demanda e da qualidade 

com que esta é atendida; e pelos outros profissionais, com o despertar da vontade de 

fazer o certo e com a confiança do "saber fazer" ativamente este processo. 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
Segundo Botelho, Cunha e Macedo (2011) a revisão de literatura é a etapa em 

que são reconhecidas as lacunas de conhecimento a respeito do tema abordado, o que 

culmina no surgimento de uma oportunidade de pesquisa, sendo assim o primeiro passo 

para a construção do conhecimento científico no assunto em questão. 

 

Recentes iniciativas de Práticas Baseadas em Evidências têm aumentado a 
necessidade e a produção de todos os tipos de revisões de literatura (revisões 
integrativas, revisões sistemáticas, meta-análises, e revisões qualitativas). A 
proliferação de todos os tipos de revisões de literatura durante a última 
década tem contribuído para métodos mais sistemáticos e rigorosos. 
(WHITTEMORE; KNAFL, 2005) 

 

 Mendes, Silveira e Galvão (2008) acreditam que a Prática Baseada em 

Evidências (PBE), além de reforçar a importância das pesquisas, traz como colaboração 

os resultados obtidos das mesmas. Estes resultados incitam sua utilização na prática 

assistencial em saúde, prestada nos diversos níveis de atenção. 

 Para a revisão de literatura do referido trabalho de conclusão de curso, optou-se 

pelo método de revisão integrativa da literatura. "O termo integrativa tem origem na 

integração de opiniões, conceitos ou ideias provenientes das pesquisas utilizadas no 

método." (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011) 

 Presume-se então que uma revisão do tipo integrativa denomina-se por “[...] 

aquela em que pesquisas anteriores são resumidas para extrair conclusões gerais de 

muitos estudos.” (BROOME, 1993) Este método "tem o potencial de desempenhar um 

papel mais importante na prática baseada em evidências para a enfermagem”. 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005) 

Pertinente a este pensamento, a presente revisão de literatura foi elaborada 

baseada nas seis etapas destrinchadas por Mendes, Silveira e Galvão (2008). A primeira 

foi identificar o tema no qual me debrucei: “A comunicação interdisciplinar como 

facilitadora do processo de trabalho no programa HIPERDIA”, e selecionar a questão da 
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pesquisa: “Em que parte do processo de comunicação interdisciplinar ocorre rupturas, 

que oportunizam falhas no cotidiano de trabalho?” para viabilizar a elaboração da 

revisão integrativa. 

Posteriormente, estabeleci os critérios de inclusão e exclusão do estudo, que se 

estendeu de março a outubro de 2015 e foi realizada nas bases de dados LILACS e 

PUBMED. Os primeiros critérios de inclusão estabelecidos foram o tipo de documento 

– apenas artigos, e a viabilidade online de seu texto completo nas bases de dados 

selecionadas.  

O recorte temporal abrange publicações de 2002, ano em que foi criado o 

Programa HiperDia, à setembro de 2015, quando pretendia-se encerrar a varredura na 

rede. Houve seleção quanto ao idioma: apenas os artigos em inglês ou português foram 

inclusos. E depois de implementados os critérios acima, passou-se à segunda parte da 

seleção: só faria parte da pesquisa artigos originais, o que demandou a leitura dos 

resumos dos documentos. Ao fim, os artigos eleitos foram lidos minuciosamente e os 

que seriam utilizados, selecionados. 

Em sequência, escolhi o que extrair dos estudos selecionados, ou seja, quais 

informações contidas nos artigos finais eu poderia colher para utilizá-la em minha 

revisão, e emergiram daí três categorias: 

�  “A comunicação, processo de comunicação e sua significância para a equipe de 

saúde” visando abordar aspectos como os canais e os participantes necessários para que 

haja comunicação de diferentes formas, linguagens e significação, assim como a 

necessidade de haver comunicação na equipe interdisciplinar de saúde. 

� “A interdisciplinaridade e a apropriação de saberes individuais visando um 

objetivo comum”, pois é necessário que se entenda a diferença entre equipe multi, inter 

e transdisciplinar, não apenas conceitual, mas como esta diferença pode interferir no 

processo de trabalho de uma instituição. (Descritores: Comunicação interdisciplinar 

AND Equipes de Saúde) 

� “O SIS-HIPERDIA: do conceito às relevâncias para o atual contexto da 

sociedade brasileira”, pois o Programa HiperDia é o setor alvo deste estudo e para que o 

presente trabalho seja desenvolvido com eficácia, faz-se necessário o conhecimento 

aprofundado sobre a razão de criação e implementação deste sistema a nível gerencial, 

epidemiológico e populacional. (Palavras chave: HiperDia AND Sistema de Informação 

em Saúde) 
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No entanto, a pesquisa integrativa acerca da tônica sobre processo de 

comunicação e o que o abrange mostrou-se insuficiente em rede. Dessarte foi realizada 

a pesquisa no Google acadêmico, e durante a busca notei a necessidade de abrir mão de 

alguns critérios: não houve recorte temporal neste tópico, foram lidos artigos com tema 

e resumo pertinentes. Quatro foram os escolhidos para a elaboração da revisão 

integrativa do item comentado acima. 

Os estudos incluídos na revisão integrativa terão seus dados analisados com 

imparcialidade e interpretados com visão crítica, trazendo a tona uma discussão acerca 

dos achados e buscando explicar as variações nos resultados. E por último, a 

“apresentação da revisão/síntese do conhecimento”, na qual há a “descrição das etapas 

percorridas pelo revisor e os principais resultados evidenciados da análise dos artigos 

incluídos.” (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008) 

 

  

2.1 A COMUNICAÇÃO, PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E SUA 

SIGNIFICÂNCIA PARA A EQUIPE DE SAÚDE 

 

Dentre os tantos conceitos e formas de se pe1nsar comunicação, se perpetua a 

ideia de que “A comunicação é um processo no qual ocorre a emissão, recepção e 

compreensão das mensagens, que podem ser verbais (linguagem escrita e falada) ou 

não-verbais.” (STEPHANELLI, 1993 apud SILVIA et al., 2007) 

Já o processo de comunicação humana, para Nieweglowski e Moré (2008), 

envolve uma gama de aspectos mais complexos, como conteúdo, forma, linguagem e a 

significação implícita na mesma, que se fazem presente a todo o momento nos 

processos inter-relacionais.  

Quanto à Teoria Pragmática da Comunicação Humana, pontua-se que: 

 

 

                                                           
1
 Stefanelli MC. Comunicação com o paciente: teoria e prática. 2ª ed. São Paulo: Robe; 1993 
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[...] a importância das mensagens não está vinculada somente à questão de 
comunicar algo, mas também, e especialmente, à influência que ela exerce no 
comportamento e nas atitudes das pessoas em interação. (...) Atividade ou 
inatividade, palavras ou silêncio, tudo possui valor de mensagem, influencia 
os outros, e estes outros que, por sua vez, não podem não responder a essas 
comunicações, estão, portanto, comunicando também (Watzlawick et al., 
1973 apud Nieweglowski; Moré, 2008, p. 45). 

 

Isto porque há um processo denominado de processo hermenêutico, que neste 

contexto “caracteriza-se pela constante interpretação das palavras, gestos, posturas e 

silêncios da equipe” (NIEWEGLOWSKI; MORÉ, 2008) 

Silva et al (2007) sustentam que para haver qualidade e segurança na assistência 

de saúde, é pertinente um canal de comunicação eficaz, que possibilite a troca de 

informações entre os profissionais da equipe, de forma clara e correta. Ratificam que é 

impossível não se comunicar, e os profissionais devem assimilar isso, o que torna 

necessário um trabalho de reflexão para a equipe de saúde, para que de forma 

fundamentada no contexto profissional, sejam trabalhados dilemas humanos. 

No estudo de Pinho (2006, p. 72-73), há citações de Payne por Kumar e 

Parkinson (2001), Pedersen e Easton por McCallin (2001), e Brown et al (2000), 

discorrendo respectivamente sobre critérios para a descrição de um bom funcionamento 

das equipes de trabalho; as características de uma equipe de sucesso; e o que uma 

equipe eficaz e coordenada necessita. Como resposta aos dois primeiros itens, há a 

dentre outros aspectos, a comunicação; enquanto no terceiro item, fala-se de mecanismo 

para troca de informações. 

 

O trabalho em equipe multiprofissional é necessário, e a troca de informações 
é fundamental para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade na 
assistência ao indivíduo na sua totalidade. Porém, as informações devem ser 
limitadas àquelas que cada elemento da equipe necessite para realizar suas 
atividades em benefício do paciente (FORTES; MARTINS, 2000). 

2 

 

                                                           
2 Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. (1973). Pragmática da comunicação humana: um estudo 
dos padrões, patologias e paradoxos da interação (9a.ed.) São Paulo:Cultrix. 
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Para Pinho (2006) a especialização das funções deve ser mantida, assim como 

uma comunicação contínua entre os membros da equipe, colocando-os num continnum 

de interações e responsabilidades. Para Hall e Weaver (2001) apud Pinho (2006), cada 

membro da equipe deve familiarizar-se com os conceitos e aproximar-se de seus colegas 

para ser capaz de assumir porções significativas dos papeis dos outros, dominando áreas 

de competências sobrepostas, compartilhando responsabilidades. 

Há de convirmos que a comunicação não 3é uma prática fácil, e é possível que 

ocorra falhas advindas de diferentes carências institucionais ou pessoais. 

 

Os problemas de comunicação que podem gerar atos inseguros pertencem a 
três categorias: falhas no sistema em que o canal de comunicação não existe, 
não estão funcionando ou não são regularmente utilizados; fracasso na 
emissão das mensagens, quando o canal de comunicação existe, mas a 
informação não é transmitida; falhas na recepção, quando o canal de 
comunicação existe, a mensagem foi enviada de maneira correta, mas o 
receptor a interpretou de forma equivocada ou com atraso (REASON 1997 
apud SILVIA et al., 2007). 

 

Dentre tantas afirmações sobre comunicação como fator essencial para trabalhar 

equipe, por sua benevolência, aspectos e contribuições positivas, há autores que vêem 

características negativas, leia-se problemas de comunicação. O que ainda assim nos traz 

contribuições e continuam a justificar sua utilização na equipe. 

Pinho (2006) assegura que a equipe de saúde, apesar de possuir todos os 

elementos considerados cruciais para o seu desenvolvimento e manutenção − o 

desempenho coletivo, responsabilidade coletiva, tomada de decisão coletiva, uso de 

habilidades e conhecimentos complementares −, em comparação com as equipes em 

geral, conta ainda com algumas particularidades − dominância de um discurso particular 

resultando na exclusão de outro e falta de confiança interprofissional resultante de 

relação de poder entre as profissões −, em especial as relacionadas com as condições de 

convivência entre especialistas. 

 

                                                           
3 Hall, P.; Weaver, L. (2001) Interdisciplinary education and teamwork: a long and winding Road. Med. 
Educ., 35, 867-875 
4  Reason, J. Managing the risks of organizational accidents. Aldershot: Ahsgate; 1997 
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Devido à mistura de competências e backgrounds profissionais e a 
complexidade da colaboração interdisciplinar, a diversidade dos pontos de 
vista e diferenças de opinião são inevitáveis. É importante então reconhecer 
que o conflito é necessário e desejável a fim de proporcionar o crescimento e 
desenvolvimento da equipe (ibid). 

 

Silvia et al (2007) refere porém, que os problemas decorrentes da falta de 

comunicação podem gerar transtornos na equipe multidisciplinar, no nível de uns 

profissionais culparem aos outros pelas falhas ocasionadas, o que acaba por resultar de 

desgastes emocionais à gastos desnecessários às instituições hospitalares. 

Para Pinho (2006, p. 74), a segurança e qualidade nos serviços dependem dos 

profissionais que os realizam, de forma autônoma ou não. Mas, quando há comunicação 

articulada e tomada de decisões visando à satisfação das necessidades em saúde de uma 

população, estamos falando de colaboração. 

Atualmente, a manutenção de um Sistema de Informação funcional é uma 

carência das empresas em geral. Fontoura et al (2014) segue esta afirmação ratificando 

que o primeiro desafio acaba tornando-se criar estas ferramentas e, para as empresas que 

acreditam tê-las, o primeiro desafio torna-se analisar e quantificar a eficiência dos 

sistemas já implementados. 

Dentre a gama de aspectos do processo de comunicação humana, considero a 

significação implícita, por sua subjetividade, um dos elementos mais passíveis de 

ocasionar uma falha na assistência. Decorre, pois, frente ao processo hermenêutico, há a 

possibilidade de uma mensagem obter diferentes significados e interpretações, que 

podem variar de acordo com nível de escolaridade, especialização profissional, fatores 

que interfiram ou intensifiquem a comunicação no momento de emissão e recepção da 

mensagem, e até mesmo o tipo de relação pré-estabelecida entre o locutor e interlocutor 

em questão, assim como os profissionais que os ladeiam no instante ou no seu caminhar 

profissional. 

A Teoria Pragmática da Comunicação Humana aborda assim um dos pontos 

mais importantes e atrelados à significação implícita, o poder que uma mensagem 

(principalmente as não verbais) tem de modificar e/ou definir uma relação profissional, 

baseada na conduta das pessoas em interação.  
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Um líder de equipe, de enfermagem ou não, assim como todos os seus membros, 

devem munir-se de fatores que impulsionam a comunicação, deve saber portar-se a todo 

o momento com a equipe de enfermagem e de saúde, e abdicar das particularidades 

negativas da equipe de saúde descritas por Pinho em 2006. 

 Isto, em companhia da consciência profissional de que restringir-se a aprender e 

adquirir conhecimentos de outras áreas é um erro assim como não comunicar-se a 

respeito disto e abrir mão de momentos próprios para tal, como rounds e reuniões, pode 

gerar danos ao grupo de trabalho, pois a inserção de um indivíduo dentro de uma equipe 

que trabalhe em prol de algo, faz dele o co-responsável de um processo. 

 

2.2 A INTERDISCIPLINARIDADE E A APROPRIAÇÃO DE SABERES 
INDIVIDUAIS VISANDO UM OBJETIVO COMUM 

 

Souza e Souza (2009) percebem a interdisciplinaridade como uma forma 

integrada e articulada de se abordar determinadas situações ou problemas de diferentes 

saberes e práticas, reconhecendo os limites e potencialidades de cada área, gerando uma 

intervenção, uma ação comum, horizontalizando saberes e relações de poder, 

valorizando o conhecimento e as atribuições de cada categoria profissional. 

 

[...] a interdisciplinaridade não deve ser confundida com a estrutura de uma 
equipe multiprofissional. Ela emerge não da sua composição, mas da sua 
funcionalidade, que certamente dependerá, a nosso ver, da forma como cada 
profissional percebe e se apropria do seu saber, da sua profissão, das suas 
funções, dos seus papéis e, também, das expectativas que possa ter em 
relação ao outro, em relação à sua tarefa e em relação à sua vida (GOMES, 
1997 apud SANTOS; CUTOLO, 2004). 

4 

 Menossi, Lima e Corrêa (2008) reiteram que apesar de haver um objetivo 

comum à equipe, suas especialidades não são desconsideradas. Há apenas a interação 

profissional, cada qual na sua área e com seus conhecimentos específicos, visando e 

estabelecendo ações em torno de um campo comum. 

                                                           
5 Gomes DCR. (org). Interdisciplinaridade em Saúde: um princípio a ser resgatado. Uberlândia: Edufu, 
1997. 
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 Para Santos e Cutolo (2004), a falta de integração e comunicação dos 

profissionais de diferentes áreas de formação origina-se certamente na graduação, pois 

além de cada profissional se formar sem interagir com outros profissionais da saúde, 

não há durante a graduação, um espaço comum de atuação que possibilite a troca de 

conhecimentos e a ação coordenada para atingir um objetivo comum. 

 Souza e Souza (2009) concluem que a busca pela interdisciplinaridade ocorre em 

sua maioria, por uma necessidade individual durante a atuação profissional ou durante a 

pós-graduação, sendo então a educação continuada um importante recurso para que um 

profissional atue de forma interdisciplinar. 

 “A educação pautada nos conhecimentos experimentados em equipe 

interdisciplinar permite formar profissionais com capacidade de solucionar de forma 

compartilhada problemas complexos.” (TAVARES, 2005) 

Além da educação continuada ou acrescida a ela, Menossi, Lima e Corrêa (2008) 

relatam a importância do comprometimento da instituição, no processo de formação de 

um contexto interdisciplinar. Um projeto comum carece de condições que o propiciem, 

com espaços que promovam diálogo entre os profissionais. 

 No estudo realizado por Souza e Souza (2009) através de entrevista semi-

estruturada, concluiu-se que os profissionais envolvidos na prática interdisciplinar 

necessitam de habilidades específicas como capacidade para se trabalhar em grupo e a 

capacidade de se comunicar de forma eficiente, sendo estes requisitos fundamentais 

para a interdisciplinaridade. 

 "A substituição de uma concepção fragmentária para unitária do ser humano 

pode ser desenvolvida pelo uso de uma pedagogia crítica, pelo desenvolvimento do agir 

dialógico." (TAVARES, 2005) 

 

O passo inicial já foi dado através das novas diretrizes curriculares para os 
cursos de enfermagem e vem se consolidado naquelas instituições de ensino 
que adotaram uma perspectiva crítica em seu currículo ou naquelas que 
desenvolvem o currículo do tipo integrado (ibid). 

 

 Para Santos e Culoto (2004), com uma formação mais humanística e de caráter 

geral, será possível a interação de todos os profissionais de saúde entre si, desde o 
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enfermeiro ao assistente social, permitindo que juntos possam implementar esquemas de 

ação que levem a um objetivo comum, a partir do conhecimento do que cada um pode 

realizar para uma melhor atuação coletiva.  

 Comprova-se ainda que:  

A maioria dos entrevistados relata que a interdisciplinaridade no trabalho em 
saúde reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado ao usuário, 
que passa a receber uma assistência holística, mais humanizada, 
proporcionando que este se perceba como um ser integral perante a equipe e 
não fragmentado, como ocorre no enfoque tradicional (SOUZA; SOUZA, 
2009). 

 

Com isso, entende-se que a interdisciplinaridade comprova-se por vezes, mais 

eficaz do que a multidisciplinaridade, que se mostra um hábito obsoleto e arcaico 

devendo ser ultrapassado pelos profissionais atuantes no mercado de trabalho, 

principalmente através classe educadora, responsável por efetivar pedagogias 

inovadoras à formação da expertise. 

Devemos, como profissionais e aspirantes, almejar e atuar na busca pela 

interdisciplinaridade, continuamente, não apenas quando inseridos na laboração. A 

busca é constante e os ganhos são em longo prazo. Uma formação humanística em que 

haja troca de conhecimento e comunicação entre os estudantes de diferentes áreas só 

pode ser proposta por aqueles que vivenciam e reconhecem este cenário como 

indispensável à formação, tecendo uma nova maneira de pensar enfermagem e equipe 

de saúde. 

 

 

2.3 O SIS-HIPERDIA: DO CONCEITO ÀS RELEVÂNCIAS PARA O 
ATUAL CONTEXTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

 Chazan e Perez (2008) relatam que devido à alta prevalência, ao alto custo social 

e ao grande impacto no perfil de mortalidade relacionados a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) no Brasil, foi criado em 2001 o Plano de 

Reorganização da Atenção aos portadores de HAS e DM.  
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 Boing e Boing (2007) entendem a implantação deste Plano como um grande 

passo para o Brasil, apesar da necessidade de avaliações constantes, a fim de medir os 

impactos gerados na população. 

 

No sentido de reorganizar os serviços, para o oferecimento de uma atenção 
continuada e qualificada aos portadores de DM e/ou HA, foi priorizado por 
este plano a confirmação de casos suspeitos; a elaboração de protocolos 
clínicos e treinamentos dos profissionais de saúde; a garantia da distribuição 
gratuita de medicamentos anti-hipertensivos, hipoglicemiantes orais e 
insulina NPH; e a criação de um Sistema Informatizado de cadastramento e 
acompanhamento de hipertensos e diabéticos, denominado SIS-HIPERDIA, 
mais conhecido como HIPERDIA (CHAZAN; PEREZ, 2008). 

 

 Criado em 2002, o SIS−HiperDia é um sistema de informação em saúde que visa 

"permitir o monitoramento dos pacientes atendidos e cadastrados na rede ambulatorial 

do Sistema Único de Saúde e gerar informações para aquisição, dispensação e 

distribuição de medicamentos, de maneira sistemática, a estes pacientes" (FERREIRA; 

FERREIRA, 2009). Além de "fornecer subsídios para o planejamento da atenção à 

saúde dos diabéticos e hipertensos" (JARDIM; LEAL, 2009). 

A Planilha de Acompanhamento do paciente hipertenso e diabético no HiperDia 

foi então implementada. Segundo Chazan e Perez (2008), visando administrar o 

atendimento das unidades de saúde e viabilizando o controle dos pacientes cadastrados 

através de exames laboratoriais, prescrições e aparecimento de complicações. 

É fundamental para um Sistema de Informação, a alimentação contínua e 

adequada do mesmo, com dados de cadastramento e acompanhamento dos portadores 

de DM que, contextualizado e transformado em informações, servem para traçar perfis 

epidemiológicos e subsidiar o planejamento eficaz nas ações voltadas àqueles já 

diagnosticados. Com isso, importantes parâmetros podem ser constituídos e definir 

políticas de prevenção da diabetes na população geral. 

 Tal potencialidade, no entanto, pode ser mais explorada no país e agregada ainda 

aos indicadores de controle de hipertensão presentes no Pacto de Indicadores da 

Atenção Básica (BOING; BOING, 2007). 

 Chazan e Perez (2008) asseveram que são gerados dados nas Secretarias 

Municipais de Saúde (SMS), e o produto obtido destes dados, compõem uma base 
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nacional de informações. "Aos gestores estaduais, cabem o acompanhamento e a 

assessoria aos municípios no processo de implementação do sistema" (ibid). 

 

É importante frisar que o preenchimento dos campos da ficha cadastral 
relativos à glicemia, medida da cintura, presença ou não fatores de risco e 
doenças concomitantes e de complicações, embora de fundamental 
importância, não é obrigatório. Além da ausência de registro dessas 
informações solicitadas no formulário, faltam informações fundamentais para 
avaliação do estado de saúde de diabéticos, como concentrações de 
hemoglobina glicosilada, excreção urinária de albumina, fundoscopia ocular 
e exame da sensibilidade de membros inferiores, que não são solicitadas no 
formulário. (JARDIM; LEAL, 2009) 

 

 Chazan e Perez (2008) relatam que as informações obtidas que compõem esta 

base de dados podem ser acessadas via internet, através do site DATASUS, órgão do 

Ministério da Saúde que é responsável pelo sistema informatizado. Cabe ainda ao 

DATASUS, o suporte técnico aos gestores locais do sistema. 

O acesso à internet permite verificar se os dados chegaram no nível federal, 
obter informações quanto à atualização do sistema (manuais, instrutivos 
operacionais, fichas de cadastro e acompanhamento), conhecer as portarias 
que regulamentam o programa de hipertensão e diabetes, acessar links úteis e 
contatos para o suporte técnico do sistema, além da obtenção dos relatórios e 
gráficos. (CHAZAN; PEREZ, 2008) 

 

Boing e Boing (2007) confirmam a veracidade da sub-representação dos 

hipertensos devido à inscrição e atendimento por livre demanda, ou seja, por procura 

espontânea do voluntário ao serviço público de saúde. Sendo assim, parte da população 

hipertensa não busca este serviço e outra parte não se cadastra nem mediante busca ativa 

abstendo-se do processo por escolha própria. Além disso, não há registro ou há o 

registro parcial dos pacientes por parte dos municípios que, ao realizar a remessa de 

dados ao MS, os fazem sem fidedignidade.  

 Sendo assim, o acompanhamento efetivo dos usuários é, para Souza e 

colaboradores (2014) umas das exigências do HiperDia que, seja pela pouca 

compreensão dos usuários sobre HAS e DM, pela distância física entre os usuários e os 

serviços de saúde ou pelas dificuldades dos profissionais em alcançar estes pacientes em 

sua residência, são mais difíceis de concretizar. 
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 Entre janeiro de 2001 a 2005, Chazan e Perez (2008) comprovaram que 17% dos 

municípios que afirmam alimentar este sistema não o fazem, enquanto 38,5% dos treze 

municípios que declararam não ter HiperDia instalado, fizeram algum registro. Seguem 

concluindo que dos 52 municípios que diziam alimentar o sistema, 65,4% dos 

profissionais relataram dificuldades quanto ao cadastramento (por falta de estrutura, 

falta de treinamento, pelo processo de trabalho da equipe e baixa acessibilidade da 

população à APS). 37% relataram dificuldade quanto à digitação. 

Jardim e Leal (2009) ressaltam a importância de obedecer aos princípios de 

exatidão e consistência e de aprimoramento nos Sistemas de Informação, pois apenas 

desta forma será possível contribuir de forma útil, potente e efetiva enquanto 

ferramenta, auxiliando na formulação de políticas públicas de saúde. 

Almeja-se, segundo Chazan e Perez (2008), que à medida que o SIS seja 

utilizado pelas SMS e SES como ferramenta de Pacto de Gestão, seja implantada uma 

avaliação de qualidade do serviço prestado aos usuários, resultando em investimentos 

na educação permanente dos grupos de trabalhos e na organização da rede de atenção 

aos cidadãos. 

 "O uso do HIPERDIA como uma ferramenta para avaliação da qualidade da 

atenção prestada aos portadores de HAS e/ou DM ainda está longe de ser uma realidade 

municipal." (CHAZAN; PEREZ, 2008) 

 

Os dados sugerem a necessidade de capacitação dos profissionais envolvidos 
(...) e de utilização de critérios clínico-laboratoriais consensuais (...) 
registradas no Sistema HIPERDIA. Sugerimos a inclusão da solicitação, de 
forma obrigatória, de informações importantes sobre o estado de saúde de 
diabéticos, (...) que não são solicitadas no formulário. As sugestões visam à 
otimização deste importante sistema de informação em saúde que, se 
eficiente, poderá contribuir significativamente para a gestão do sistema 
público de saúde (JARDIM; LEAL, 2009). 

 

Em virtude do valor que este sistema de informação tem nas esferas assistencial, 

epidemiológica, gerencial, e de políticas públicas no território brasileiro, contata-se a 

indispensabilidade de acurá-lo, para que não haja mais brechas como a sub-

representação dos hipertensos devido à demanda livre e carência de busca ativa e outros 

métodos de aproximação entre a população e o sistema de saúde, resultando na 
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diminuição de gastos em saúde a nível hospitalar, queda da mortalidade relacionada a 

HAS/DM por maior controle dos profissionais e empoderamento do usuário e sua 

família. 

Para isso, faz-se essencial o cumprimento eficiente do cadastramento e 

acompanhamento dos usuários no HiperDia, o que inclui consciência profissional acerca 

da relevância e do manejo desta ferramenta que, apesar de possuir campos de 

preenchimento não-obrigatório, deve-se saber que são de fundamental importância para 

a constante avaliação da saúde destes usuários. 

O enfermeiro e sua equipe deve então buscar dotar-se de informações sobre o 

sistema, seja por manuais, instrutivos operacionais ou artigos científicos disponíveis em 

internet para que execute habilmente seu papel, atendendo aos princípios de exatidão e 

consistência, a fim de contribuir com tal ferramenta e, consequentemente, constituir 

parâmetros para a definição de ações e políticas de prevenção às doenças em questão, 

colaborando com aas políticas públicas de saúde. 
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3. METODOLOGIA 

É um estudo descritivo, visto que neste tipo de estudo, para Silva e Andrade 

(2012, p.38) há interesse em descobrir o que acontece e descrevê-lo; e exploratório, pois 

"a bibliografia é escassa, não existem teorias definidas e pouco se conhece sobre o 

assunto". (ibid, p. 37) 

A abordagem é qualitativa, do tipo Estudo de Caso. Para Costa e Costa (2001), 

esta abordagem trabalha com o subjetivo do sujeito (atitudes, valores, etc.), e se 

preocupa com a realidade que não pode ser quantificada, mas pode ser mensurada, pois 

tudo passa por análise subjetiva do autor, que interpreta e comenta dados.  

Segundo Polit & Beck (2011) tal abordagem se baseia na premissa de que as 

informações sobre os indivíduos só são possíveis através da definição da experiência 

humana, a forma como é vivenciada e como é determinada pelos seus próprios atores. 

O Estudo de Caso, assim como outros métodos e técnicas de pesquisa qualitativa 

aplicada à Enfermagem, possibilita investigar um fenômeno e descobrir os impasses do 

cotidiano de atuação. Optou-se por esta metodologia por acreditar que a mesma 

atenderá aos objetivos do presente estudo, além de contribuir para a consciência e 

percepção de fenômenos individuais e de grupo, políticos e sociais, organizacionais, 

etc., como afirma Yin (2005, p. 32-33), possibilitando uma busca e análise que preserve 

as características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real. 

É um método de abordagem qualitativa, porque encerra alguns aspectos 
essenciais: a) O caso escolhido para investigação trata-se de uma unidade; b) 
os contornos e os limites deste são mais claramente definidos ao longo do 
estudo; c) o caso é uma unidade dentro de um sistema amplo, mas o seu foco 
de interesse dirige-se para aquilo que ele tem de particular, de único; e d) o 
caso é útil para investigar questões singulares que têm um valor em si 
mesmo. (LUDKE; ANDRÉ, 2005, p. 17) 

 

A pesquisa se dará por meio de pesquisa de campo, ou seja, “realizada no local 

onde ocorre o fenômeno, mediante ao seu acontecimento” (SILVA E ANDRADE, 

2012, p. 38), do tipo estudo de caso. 
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3.1 CENÁRIO 

O cenário de realização da pesquisa foi a Policlínica Regional do Largo da 

Batalha, em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Esta Unidade tem como área de abrangência 

todo o bairro Sapê e algumas áreas do Largo da Batalha, áreas estas que não há 

Programa Médico de Família que as abranja, o que permite que o usuário vá direto ao 

atendimento na PRLB. 

Além de funcionar como porta de entrada para o usuário residente da região, 

funciona também como referência e contra-referência, abrangendo alguns programas 

como o HiperDia e de Tabagismo, e setores como o de imunização, sala de curativos, 

atendimento ao grupo de Soro Positivo para HIV, etc.  

Dentre as especialidades constam odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, 

endocrinologia, cardiologista, dermatologista, alergista, infectologista, geriatria, etc. Lá 

também oferece marcação e realização de exames como RX, Teste do Pezinho e 

Orelhinha, Teste de Investigação de Gravidez (TIG), Teste rápido para HIV, sífilis e 

hepatites. 

 

3.2 PARTICIPANTES 

Os participantes foram os profissionais envolvidos no Programa HiperDia, sendo 

estes: enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, farmacêutico, fisioterapeuta, 

nutricionista, psicólogo e assistente social. Os critérios de inclusão serão: estar 

diretamente envolvidos com os usuários do SIS-HiperDia, sendo excluídos aqueles que 

estavam de férias ou de licença. Em caso de mais de um profissional da área, a 

prioridade se dará por maior tempo atuando nesta UBS, no mesmo cargo. 

 

3.3 INSTRUMENTO PARA COLETA 

O instrumento utilizado foi entrevista semi-estruturada que, segundo Boni e 

Quaresma (2005, p. 75), é um roteiro de perguntas abertas e/ou fechadas previamente 

estabelecidas, cujo entrevistador pode acrescentar questionamentos quando achar 

oportuno a fim de dirigir a discussão ao assunto que o interessa ou elucidar falas que 



30 

 

 

não ficaram claras. Portanto, é um método que se assemelha à conversa informal, onde 

o entrevistado pode discorrer sobre o tema em questão, ser direcionado aos objetivos, 

além de possibilitar a delimitação do volume de informações. 

Todos os participantes tiveram conhecimento do objetivo da pesquisa e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que foi oferecido 

antes da coleta de dados, conforme dispõe a resolução 466/12: 

O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe 
com consentimento livre e esclarecido dos participantes, indivíduos ou 
grupos que, por si e/ou por seus representantes legais, manifestem a sua 
anuência à participação na pesquisa. Entende-se por Processo de 
Consentimento Livre e Esclarecido todas as etapas a serem necessariamente 
observadas para que o convidado a participar de uma pesquisa possa se 
manifestar, de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida. 
 

 

Esse estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro/UFF, parecer nº 1.629.307/CAAE: 56255716.9.0000.5243, 

atendendo as recomendações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

3.4 MÉTODO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Ao terminar a coleta de dados, iniciou-se a análise dos mesmos. Para Campos 

(2004, p. 661), a análise de dados talvez seja a etapa a mais nevrálgica e que mais 

precise de atenção e cuidado no momento de escolha do método ou técnica a ser 

utilizado, para que seja possível a exploração dos dados em toda sua riqueza. 

Nos estudos qualitativos, a técnica de escolha geralmente é a análise de 

conteúdo, afirma Campos (2004), que a conceitua como conjunto de técnicas que 

objetivam a averiguação do sentido ou dos sentidos de um documento, cujo conteúdo é 

delimitado por duas fronteiras: a lingüística tradicional de um lado e a interpretação do 

sentido das palavras (hermenêutica), de outro. 

Segundo Mozzato e Grzybovski (2011, p. 732), a crescente importância do 

método de análise de conteúdo é devido à preocupação com o rigor científico e à 

profundidade das pesquisas. Ainda sobre análise de conteúdo, ratificam outros autores: 

 

 



31 

 

 

[...] exige muita dedicação, paciência e tempo do pesquisador, o qual tem de 
se valer da intuição, imaginação e criatividade, principalmente na definição 
de categorias de análise. Para tanto, disciplina, perseverança e rigor são 
essenciais (FREITAS, CUNHA, & MOSCAROLA, 1997 apud MOZZATO; 
GRZYBOVSKI, 2008, p. 732). 

 

A relevância, refinação, fidedignidade do método de análise e disposição e 

vontade de uma pesquisa de qualidade foram fatores essenciais na decisão de análise 

com referência na obra de Laurence Bardin. 

5 

A primeira fase, pré-análise, (...) compreende a leitura geral do material eleito 
para a análise, no caso de análise de entrevistas, estas já deverão estar 
transcritas. De forma geral, efetua-se a organização do material a ser 
investigado, tal sistematização serve para que o analista possa conduzir as 
operações sucessivas de análise. (SILVA; FOSSÁ, 2013) 

 

Feito isto, parte-se para a segunda fase, ou seja, a fase de exploração do material 

que “consiste na construção das operações de codificação, considerando-se os recortes 

dos textos em Unidades de Registros (UR)” (SILVA; FOSSÁ, 2013), “das unidades de 

contexto nos documentos (unidade de compreensão para codificar a UR que 

corresponde ao segmento da mensagem, a fim de compreender a significação exata da 

UR)” (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011, p. 732), e o agrupamento dessas Unidades 

de Significação (US) em categorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Freitas, H. M. R., Cunha, M. V. M., Jr., & Moscarola, J. (1997). Aplicação de sistemas de software para 
auxílio na análise de conteúdo. Revista de Administração da USP, 32(3), 97-109  
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4. RESULTADOS 

 

Foram entrevistados oito pessoas inseridas no Programa HiperDia, de acordo 

com os critérios propostos na metodologia. Para além, foram entrevistados o 

coordenador da Unidade, diretamente atrelado a este programa e uma psicóloga geral da 

Unidade, visto que o Programa HiperDia da PRLB não tem psicólogo inserido. Não 

participaram fisioterapeuta e endocrinologista, por questões de disponibilidade de dia e 

horário. 

As entrevistas foram realizadas na própria Unidade de Saúde, no dia 12 de julho 

de 2016, de 8h às 14h, com esclarecimentos do título, objetivos e questão norteadora da 

pesquisa, e dúvidas. Todos os participantes assinaram o TCLE e tiveram suas 

entrevistas gravadas em áudio. 

 

4.1 Caracterização dos participantes 

Dos oito profissionais entrevistados, 75% são mulheres enquanto 25% são 

homens. A faixa etária dos mesmos varia de 27 anos a 73 anos, nas proporções abaixo. 

 

Faixa etária De 27 a 42 anos De 43 a 58 anos De 59 a 73 anos 

Participantes 4 1 3 

Quadro 1: Faixa etária dos Entrevistados. Fonte: Próprio autor 

 

Na formação profissional foram encontrados de superior incompleto com curso 

técnico a ensino superior completo com pós-graduação e mestrado. Não há titulações 

maiores ou menos às esclarecidas. Segue as proporções. 
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Formação profissional Número de participantes Porcentagem 

Ensino Técnico + Ensino 
Superior em Curso 

1 12,5% 

Ensino Superior Completo + 
Pós Graduação incompleta 

1 12,5% 

Ensino Superior + Pós 
Graduação 

5 62,5% 

Ensino Superior + Pós 
Graduação + Mestrado 

1 12,5% 

Quadro 2: Formação Profissional dos Entrevistados. Fonte: Próprio autor 

 
Os profissionais foram indagados ainda sobre seu tempo de inserção no 

Programa HiperDia da PRLB. Devido ao rodízio de profissionais que acontece 

periodicamente com o intuito de adequá-los em setores que se desenvolvam melhor, é 

notória a curta permanência no Programa, com algumas exceções (SIC em minha 

monitoria). São cinco pessoas que estão no programa num período de um ano à cinco 

anos; como exceção, dois profissionais se encontram inseridos a 21 e 36 anos; uma 

profissional não faz parte da equipe HiperDia. 

 

4.2 Resultados frente à análise de Bardin 

Inicialmente, as UR foram obtidas das respostas de sua respectiva pergunta. 

Sendo 16 UR para a primeira pergunta, 8 UR para a segunda pergunta, 9 UR para a 

terceira, 19 para a quarta e 16 para a quinta pergunta, totalizando 68 UR, como 

especificados na tabela abaixo. As UR foram enumeradas, contabilizadas por vezes que 

foram faladas e traduzidas em porcentagem, através de regra de três simples. 

Utilizaram-se duas casas decimais. 

Pergunta UR Ocorrências % 
1) Em que 

ações do 

HiperDia o 

senhor está 

inserido? 

1. Auxiliar o enfermeiro; 1 3,85 
2. Anotações; 1 3,85 
3. Prontuários dos pacientes; 1 3,85 
4. Cadastro de pacientes hipertensos e diabéticos; 1 3,85 
5. Cadastro para liberação de fitas; 1 3,85 
6. Controle diário de pressão e glicose e alimentação; 4 15,38 
7. Dispensação de medicamentos; 1 3,85 
8. Tira dúvida dos pacientes; 1 3,85 
9. Atendimento; 5 19,23 
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10. Laboratório; 1 3,85 
11. Procedimento; 2 7,69 
12. Coordenação; 2 7,69 
13. Grupo; 1 3,85 
14. Conscientização; 1 3,85 
15. Motivação; 1 3,85 
16. Cuidar;  2 7,69 
TOTAL 26 100 

Pergunta UR Ocorrências % 
2) Como se 

dá a troca de 

informações 

com os 

colegas do 

HiperDia?  

17. Oralmente; 7 28 
18. Parceria; 5 20 
19. Orientação; 2 8 
20. Focar num eixo comum; 2 8 

21. Encaminhar; 2 8 
22. Reuniões; 1 4 
23. Conversas diárias; 2 8 
24. Construindo; 3 12 
TOTAL 25 100 

Pergunta UR Ocorrências % 
3) Quais 

instrumentos 

você utiliza 

para 

registrar 

suas ações? 

25. Livros de ordem e ocorrências; 2 11,76 
26. SIA-SUS; 4 23,53 
27. Cadastro dos pacientes; 2 11,76 
28. Cadastro para liberação de fitas (chegando); 1 5,88 
29. Planilhas e estatísticas; 1 5,88 
30. Reuniões; 2 11,76 
31. Prontuário; 3 17,64 
32. Comunicações Internas; 1 5,88 
33. Livro de ata; 1 5,88 
TOTAL 17 100 

Pergunta UR Ocorrências % 
4) O que é 

HiperDia 

para você? 

34. Cadastramento; 1 3,22 
35. Acompanhamento; 3 9,67 
36. Aprendizado diário; 1 3,22 
37. Troca de informações; 3 9,67 
38. Consulta; 1 3,22 
39. Avaliação; 1 3,22 
40. Encaminhamento; 1 3,22 
41. Intervir; 2 6,45 
42. Trabalho conjunto; 1 3,22 
43. Importante; 3 9,67 
44. Identificar problemas; 1 3,22 
45. Choque de informações; 1 3,22 
46. Procedimentos; 1 3,22 
47. Educação para saúde; 5 16,12 
48. Oferecer aparelhinho; 1 3,22 
49. Cuidar; 1 3,22 
50. Suporte; 2 6,45 
51. Manutenção do tratamento; 1 3,22 
52. Troca de experiência; 1 3,22 
TOTAL 31 100 

Pergunta UR Ocorrências % 
5) Há algo 

mais que 

queira 

53. Desabafar, conversar; 1 5 
54. Fazer o melhor; 2 10 
55.  Convivência diária; 1 5 
56. Comunicação; 3 15 
57.  Unificar as informações 1 5 
58.  Eu acho que é o conjunto; 1 5 
59.  Reunião geralmente semanal; 1 5 
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acrescentar? 60.  Multiprofissional; 1 5 
61.  Difícil conciliar o horário; 1 5 
62.  Importante; 1 5 
63. Articulação; 1 5 
64.  Realidade; 1 5 
65.  Motivação; 2 10 
66.  A gente ter um contato facilita o nosso trabalho; 1 5 
67.  Estrutura; 1 5 
68.  Orientações; 1 5 
TOTAL 20 100 

Quadro 3: Definição das UR em suas proporções. Fonte: Próprio autor. 

 

Posteriormente foi atribuído significação às UR, dividindo-as em 13 US que 

foram representadas por letras do alfabeto, de A à M, e também foi atribuído a elas sua 

porcentagem dentro de cada pergunta, que totaliza 100%. 

Da primeira pergunta emergiram três US, da segunda emergiram duas, da 

terceira emergiu apenas uma US, da quarta emergiram quatro, e da quinta pergunta 

emergiram três US. 

Pergunta UR US % 
1) Em que 

ações do 

HiperDia o 

senhor está 

inserido? 

1. Atendimento;  

A. Cadastramento e 
acompanhamento do 
paciente no HiperDia 

65,39 
2. Controle diário de pressão e glicose e alimentação; 
3. Cuidar;  
4. Procedimento; 
5. Tira dúvida dos pacientes; 
6. Auxiliar o enfermeiro; 
7. Cadastro de pacientes hipertensos e diabéticos; 
8. Cadastro para liberação de fitas; 
9. Coordenação; B. Suportes indiretos 

ao paciente do 
HiperDia 

23,09 
10. Prontuários dos pacientes; 
11. Laboratório; 
12. Anotações; 
13. Dispensação de medicamentos; 
14. Conscientização; C. Pensamentos e 

sentimentos do 
paciente do HiperDia 
em seu coletivo. 

11,55 
15. Motivação; 
16. Grupo; 

TOTAL 3 100 
Pergunta UR US % 

2) Como se 

dá a troca de 

informações 

com os 

colegas do 

17. Oralmente; D. Comunicação 
informal no cotidiano 

do HiperDia 

54,15 
18. Orientação; 
19. Conversas diárias; 

20. Encaminhar; 
21. Parceria; E. Parcerias e 

reuniões para a 
construção e 

manutenção do 

45,81 
22. Construindo; 
23. Focar num eixo comum; 
24. Reuniões; 
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HiperDia? HiperDia 

TOTAL 2 100 
Pergunta UR US % 

3) Quais 

instrumentos 

você utiliza 

para 

registrar 

suas ações? 

25. Livros de ordem e ocorrências;  
 

F. Instrumentos 
facilitadores de troca 
de informações na 
equipe 

100 
26. SIA-SUS; 
27. Cadastro dos pacientes; 
28. Cadastro para liberação de fitas (chegando); 
29. Planilhas e estatísticas; 
30. Reuniões; 
31. Prontuário; 
32. Comunicações Internas; 
33. Livro de ata; 
TOTAL 1 100 

Pergunta UR US % 
4) O que é 

HiperDia 

para você? 

34. Educação para saúde;  
G. Visão coletiva do 

HiperDia 
 

32,24 
35. Suporte; 
36. Trabalho conjunto; 
37. Cuidar; 
38. Oferecer aparelhinho; 
39. Acompanhamento;  

H. Rotina do 
HiperDia 

35,44 
40. Intervir; 
41. Cadastramento; 
42. Procedimentos; 
43. Consulta; 
44. Encaminhamento; 
45. Avaliação; 
46. Manutenção do tratamento; 
47. Importante; I.  Identificação de 

problemas e 
resolução de 
informações 

16,11 
48. Identificar problemas; 
49. Choque de informações; 

50. Troca de informações; J. Ferramenta de 
aprendizado no 

cotidiano do trabalho 

16,11 
51. Aprendizado diário; 
52. Troca de experiência; 
TOTAL 4 100 

Pergunta UR US % 
5) Há algo 

mais que 

queira 

acrescentar? 

53. Comunicação;  
K.  Fatores que 
corroboram na 
comunicação 

 

35 
54. Convivência diária; 
55.  Reunião geralmente semanal; 
56. Difícil conciliar o horário; 
57.  Estrutura; 
58.  Fazer o melhor;  

L.  Objetivo comum e 
pensamento no 

coletivo 

 

40 
59.  Eu acho que é o conjunto; 
60.  Multiprofissional; 
61.  Unificar as informações 
62.  Importante; 
63. Articulação 
64.  A gente ter um contato facilita o nosso trabalho  
65.  Motivação;  

M.  Aspiração comum  
 

 

25 
66. Realidade; 
67. Desabafar, conversar;  
68.  Orientações; 
TOTAL 3 100 

Quadro 4: Agrupamento das UR em US e suas ocorrências. Fonte: Próprio autor 
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Com base na compreensão das 13 US emergiram três categorias e a elas foi 

atribuído seu valor em porcentagem, somando-se os percentuais das US de cada 

categoria, como mostrada abaixo. 

USs Categorias % de USs 

A. Cadastramento e acompanhamento do paciente no 
HiperDia 

 
 

 

 

 

O programa HiperDia e suas 

particularidades no processo de 

comunicação. 

 

 

 

53,84 

B. Suportes indiretos ao paciente do HiperDia 

C. Pensamentos e sentimentos do paciente do HiperDia 
em seu coletivo. 

E. Parcerias e reuniões para a construção e manutenção 
do HiperDia 

F. Instrumentos facilitadores de troca de informações na 
equipe 

H. Rotina do HiperDia 

J. Ferramenta de aprendizado no cotidiano do trabalho 

D. Comunicação informal no cotidiano do HiperDia  

Método de comunicação da 
equipe do HiperDia e suas 
conseqüências para o Programa 

 

23,07 K.  Fatores que corroboram na comunicação 

I.  Identificação de problemas e resolução de 
informações 

G. Visão coletiva do HiperDia  

A interdisciplinaridade no 
Programa HiperDia  

 

23,07 L.  Objetivo comum e pensamento no coletivo 

M.  Aspiração comum 

13 3 100 

Quadro 5: Agrupamento das US em categorias e suas ocorrências. Fonte: Próprio autor 

6 

Bardin (2006) apud Silva et al (2013) afirma que a terceira etapa é aquela na 

qual se trata dos resultados. Faz o destaque de informações para análises, culminando 

nas interpretações inferenciais, ou seja, momento de análise crítica e reflexiva, levando 

em conta a intuição e dedução do autor. 

 

                                                           
7 BARDIN, L. Análise de conteúdo (L. de A. Rego & A. Pinheiro, Trads.). Lisboa: Edições 70, 2006 
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4. DISC 

USSÃO 

5. DISCUSSÃO 

 
5.1 O programa HiperDia e suas particularidades no processo de comunicação.  

 
 

De acordo com Schimitd e cols (2009, p. 75) tem como principais característica 

sua cronicidade e não transmissibilidade, ou seja, é uma doença crônica não 

transmissível (DCNT), e é o principal fator de risco para acidente vascular cerebral, 

insuficiência renal, entre outros. Já a diabetes tem sua prevalência em constante 

crescimento, o que a tornou atualmente uma epidemia, em parte resultante do 

envelhecimento da população. 

 
Com a interpretação não apenas destes dados, mas de um apanhado geral de 

dados epidemiológicos, é possível entender a informação a ser passada: a hipertensão e 

diabetes são, atualmente, questão de saúde pública no Brasil. Portanto, faz-se necessário 

a implementação de políticas preventivas e de promoção a saúde para a parcela da 

população não acometida, já inserida num contexto de maus hábitos e fatores de risco, e 

estratégias eficazes para o tratamento e reabilitação daqueles que já fazem parte do 

grande número da prevalência destas patologias. 

Aos hipertensos e diabéticos, o tratamento e a reabilitação são partes essenciais 

para estabelecer um padrão de qualidade de vida. Para tal, é necessário em primeiro 

lugar o cadastramento no Programa HiperDia, e com a consequente adesão ao 

tratamento, será possível um acompanhamento contínuo por uma equipe 

multidisciplinar, que oferece  diversos serviços, evidenciados pela entrevistada nº2: 

 

“Lá a gente desenvolve várias tarefas como cadastro de pacientes hipertensos e 
diabéticos, cadastro para liberação de fitas para pacientes insulinodependentes, 
consultas (...), controle diário para os pacientes tanto lá na questão da pressão quanto 
diabetes e a questão da alimentação também.” (Entrevista 2) 

 

Contudo, faz-se necessário também as fases de promoção a saúde e prevenção de 

doenças e agravos, logo, este grupo deve ser continuamente informado, conscientizado e 

sensibilizado quanto à sua doença, importância de adesão ao tratamento e qualidade de 
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vida, para que haja motivação na ininterrupção da participação do Programa e possa 

assim, receber os benefícios em sua totalidade, como fala as entrevistadas nº1, nº3 e nº7, 

descritos respectivamente abaixo: 

“porque às vezes o paciente não entra ali só pra verificar a pressão ou só pra 

colher glicemia, eles sentam, eles conversam, eles desabafam mesmo, (...) às vezes eles 

querem só conversar, então nós temos que ter esse olhar né?”(Entrevista 1) 

 

“na dispensação mesmo dos medicamentos (...) mas a gente sempre tira dúvida 

quando eles precisam ou alguma coisa assim.” (Entrevista 3) 

 

“Não é só um tratamento, uma orientação. (...) Porque, muitas coisas que são 

ditas ali, né? Elas já sabem, só que não sustentam. Eles juntos, eles tem uma eficácia 

maior. O grupo tem essa característica, né? Eu trabalho também no grupo de 

antitabagismo, as vezes o próprio grupo já é terapêutico.” (Entrevista 7) 

  

Com todas as ações acima citadas, acrescidas da coordenação ou gerenciamento 

e sistematização das mesmas – o que não significa mecanicismo ou fragmentação do 

processo, podemos dizer que o HiperDia é um programa que visa um cuidado integral, 

holístico e baseado nas singularidades dos pacientes. 

Vencer as fragilidades para implantação da PNH descritas por Schimidt e cols 

(2011) como “a permanência da visão biologista e fragmentada nos serviços de saúde” é 

um desafio atual para que de fato, o HiperDia alcance sua missão do cuidado integral, 

holístico e baseado nas singularidades dos pacientes.   

 
A comunicação é um instrumento básico do cuidado em enfermagem. Ela 
está presente em todas as ações realizadas com o paciente, seja para orientar, 
informar, apoiar, confortar ou atender suas necessidades básicas. Como 
instrumento, a comunicação é uma das ferramentas que o enfermeiro utiliza 
para desenvolver e aperfeiçoar o saber-fazer profissional. 
(CIANCIARULLO, 2003 apud PONTES; LEITÃO; RAMOS, 2008, p 313) 

 7 

 

 

                                                           
8 Cianciarullo TI. Instrumentos básicos para o cuidar – um desafio para a qualidade de assistência. 1ª ed. 
São Paulo (SP0: Atheneu; 2003.  
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A comunicação como ferramenta para aperfeiçoar o saber-fazer profissional, e 

não apenas por isso, mas por ser necessário para a co-responsabilidade laboral torna-se 

indispensável em uma equipe multiprofissional. Para este fim, desde os níveis 

hierárquicos mais altos aos mais baixos, precisam estar ciente da proposta de humanizar 

através da comunicação. 

O Programa carece de profissionais cientes da relevância de uma boa 

comunicação entre a equipe, independendo dos níveis e cargos ocupados. Carece 

também de instrumentos que viabilizem esta ação. Dentro dos que já existe, entende-se 

por principal meio de troca de informações o Sistema de Informações Ambulatoriais do 

SUS (SIA-SUS) e prontuário único e multiprofissional do paciente, que ocupam 

respectivamente 23,53% e 17,64% das URs obtidas das respostas da terceira pergunta. 

Para além, foram relatados o uso de Livro de ordem e ocorrência, cadastro de 

pacientes hipertensos e diabéticos e reuniões de equipe, com 11,76% das URs, cada um. 

Os menos populares, com apenas uma ocorrência (5,88%) foram Planilhas e estatísticas, 

livro de ata, cadastro para liberação de fitas (a chegar, SIC) e Comunicação Interna. 

Parte-se do preceito da impopularidade dos meios e instrumentos de 

comunicação já implementados, salve as exceções. O que subsidia a fala da entrevistada 

nº 6: 

“Neste momento a gente está... estamos construindo, digamos assim.” 

(Entrevista 6) 

 

Alves e Calixto (2012, p. 256) afirmam que devido à rotina muito engessada e 

por longo período de tempo destes profissionais, o processo de trabalho como um todo 

acaba tornando-se irregular e assistemático, assim como a adesão dos pacientes ao 

tratamento. O que interfere diretamente na participação e, logo, na qualidade de vida 

dos usuários. 

 

 

5.2 Método de comunicação da equipe do HiperDia e suas conseqüências para 

o Programa 

 

Ao conhecer os instrumentos de comunicação existentes, pouco utilizados, cabe 

refletir como então se dá a troca de informações neste programa, na PRLB. Com 28% 
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das URs, a maneira mais relatada de comunicação foi “Oralmente”, e logo em seguida, 

vem “Parceria”, com 20% das URs, da mesma pergunta. 

A forma oral tem seus benefícios como o imediatismo do envio e recepção de 

uma mensagem, ou seja, da troca de informação. Porém, apesar de não haver 

desperdício de tempo nesta troca, esta forma tem seus malefícios, como a 

impossibilidade de neutralidade na situação, pois segundo Nieweglowski e Moré 

(2008), “envolve uma gama de aspectos mais complexos”, como por exemplo, grau de 

entusiasmo, sentimentos negativos, timidez, entre outros fatores que possam vir a 

interferir. 

Na equipe em questão, pode não haver tantas perdas por estes fatores visto que 

muito se falou em parceria. O que não a torna fidedigna e eficaz. Pois: há quem não 

pertença a esta parceria; há quem discorde e pense que apesar da parceria e bom 

relacionamento, ainda seja uma forma insuficiente de troca de informações; há quem 

não esteja todos os dias na PRLB e precise de outros métodos de comunicação.  

 

“Com (participante – nome sigiloso), sem problema algum, bom vínculo, mas 

aos demais não tenho acesso.” (Entrevista 7) 

 

“assim, eu acho que é o conjunto, tanto enfermeiro, farmacêutico, médico... 

Acho que tinha que ter mais uma troca de informações, que às vezes não ocorre. (Acha 

que falta instrumentos?) Falta.” (Entrevista 3) 

 

Enquanto profissionais qualificados de um serviço de saúde, é necessário 

entender que todas as ações devem estar registradas por uma questão de respaldo e 

registro para viabilizar a leitura e acompanhamento por parte dos outros profissionais, a 

fim de tornar a assistência articulada. O que não exclui a relevância das conversas 

diárias. 

Além de oferecer respaldo e segurança ao exercício profissional, os registros 

ajudam em análises de informações, por exemplo, facilitando a identificação de 

problemas e possíveis choques de informações. Toda e quaisquer dúvidas de um 

profissional pode tentar ser sanada em um primeiro momento, por leitura das anotações 

e, em caso de insucesso, em grupo, com conversas, exposições de situações, etc., em 

reuniões ou não.  
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Donabedian (1988) apud Vasconcellos; Gribel; Moraes (2008, p. 173) ratifica as 

falas acima quando afirma que os registros, além de útil para a decisão clínica e 

gerencial e para apoio à pesquisa e formação profissional, é também considerado 

critério de avaliação da qualidade de serviço. Significa dizer que funcionam como 

reflexo da qualidade da assistência e de todo o processo de trabalho. 
8 

 

5.3 A interdisciplinaridade no Programa HiperDia 

 

Perpassados o significado do Programa HiperDia para os profissionais e frente o 

contexto de Brasil atual, sua rotina perante aos serviços oferecidos, o processo de 

comunicação padrão e o implementado, as conseqüências do modo e métodos de 

comunicação da equipe, nos falta analisar o que isto contribui para a transição de 

multidisciplinaridade para interdisciplinaridade. 

A multidisciplinaridade, parafraseando Almeida Filho (1997), “é como trabalhar 

perto, mas não juntos, cada um com sua ótica (...). A idéia aqui é de justaposição de 

disciplinas”, sem articular com os outros profissionais para agirem em prol de um 

objetivo comum. 

A interdisciplinaridade, segundo Pires (1998, pág. 177), foi uma alternativa à 

disciplinaridade que tomou corpo nos anos 60/70, para promover a superação da super 

especialização e da desarticulação teoria e prática, crescendo como possibilidade de 

quebra da rigidez dos compartimentos em que se encontram isoladas as disciplinas dos 

currículos. 

Frente a estes conceitos que evidenciam a dessemelhança na funcionalidade e ao 

tipo de trabalho do HiperDia, centrado no paciente enquanto indivíduo e coletivo, com 

olhar holístico e humanizador, fica compreendido que a melhor postura para equipe é a 

de interdisciplinaridade.  

 É fundamental que os profissionais abdiquem de sua zona de conforto e se 

tornem um conjunto, sirvam de suporte um para o outro, se articulem, troquem 

informações e experiências sempre que possível e necessário, em momentos oportunos e 

previamente estabelecidos como padrão pela Unidade, a fim de unificar as informações. 

                                                           
9 Donabedian A. The quality of care. How can it be assessed? JAMA 1988; 260:1743-8.  
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Esta idéia já foi percebida e evidenciada na fala de alguns profissionais, sendo citados 

abaixo, respectivamente, os entrevistados nº1, nº2, nº3 e nº8. 

“Consegue focar a gente num só... num só eixo, e a gente pode se equilibrar sim 

para trazer o melhor pro paciente. (E os outros profissionais?) Também, porque 

acontece que nós somos uma equipe muito fechada, então é sempre um auxiliando o 

outro, pelo menos aqui”. (Entrevista 1) 

“eu tento interagir e trabalhar em conjunto com todos os técnicos de 

enfermagem para que a gente, juntos, tenha o mesmo diálogo, a mesma abordagem 

com o paciente.” (Entrevista 2) 

 

“Eu acho importante, que acho que é que ta faltando um pouco mais de 

comunicação entre os setores pra poder unificar as informações né.” (Entrevista 3) 

 

“Olha, assim, já trabalho há muito tempo. Então, acho que a comunicação, né? 

A gente ter um contato com o cardiologista, com a enfermagem, com assistente social, 

psicólogo, tudo isso só facilita nosso trabalho. A gente consegue ter uma estrutura para 

dar suporte, esse suporte para o paciente. Para o paciente ter essas orientações.” 

(Entrevista 8) 

São estas visões, a frente do processo, que possibilitam e encorajam a dar um 

passo a frente para mudar a realidade, para que a zona de conforto não seja um espaço 

individual e um método de trabalho particular, mas uma estrutura de apoio mútuo, de 

motivação, de suporte, de uma realidade mais leve e facilitadora do processo de 

trabalho. 

Conclui-se que ainda não há uma experiência vivida e explicitada de 

interdisciplinaridade, apesar de já se notar conceitos e ideias acerca da mesma, de forma 

indireta e não percebida pelos participantes. Ainda precisamos caminhar muito para que 

isto seja um processo tateante. Isto ocorre pois, de acordo com Bovo (2005, p.2) apud 

Umbelino e Zabini (2014, p. 3-4), a interdisciplinaridade advém de uma liberdade 

cientifica, desestimulada durante grande parte do Ensino Superior em saúde, suscita-se 

na arte de pesquisar e objetiva sobretudo um acesso humano. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A comunicação enquanto competência gerencial é notoriamente precária, o que 

difere parcialmente da realidade da PRLB, no Programa HiperDia. Lá, predomina a 

oralização como método de comunicação, devido às boas relações estabelecidas entre a 

maioria dos membros da equipe e à rotina sem grandes e freqüentes problemas. 

É indispensável, porém, que a equipe engaje-se à adesão dos outros métodos, 

principalmente àqueles escritos. O prontuário, apesar de muito citado, não faz parte da 

rotina das ações do programa, mas é visto como maior e mais comum instrumento de 

registro das ações e serviços prestados ao paciente. O SIA-SUS, também bastante 

conhecido, não mostrou ser instrumento de alimentação de dados e troca de informações 

contínuas acerca dos usuários, mas uma opção à urgência em casos de necessidades de 

informações dos mesmos. 

 É crucial um momento de reunião com toda a equipe do HiperDia, inclusive 

coordenador e aqueles profissionais que, apesar de não fazerem parte do programa se 

encontram atendendo a demanda que dele surge.  Deve haver periodicidade 

estabelecida, assim como datas e horários, para que os profissionais se organizem de 

forma a participarem ativamente do processo de construção de um momento 

interdisciplinar. Considerar-se-á os dias de cada profissional na Unidade, para viabilizar 

a presença de todos, assim como é possível que haja dois momentos de reunião, de 

modo a abranger toda a equipe. 

 É básico que o encaminhamento seja, além de registrado em prontuário, feito 

através de instrumento próprio, preferencialmente impresso, de forma que o solicitador 

e o solicitado tenham em mãos a confirmação do pedido de encaminhamento, que pode 

ser elaborado e feito sempre em duas vias.  Pode ser de grande ajuda, um mural de 

avisos geral da Instituição, com parte destinada a particularidades do Hiperdia e seus 

processos. Vale pensar a respeito de outro instrumento escrito para comunicação 

interdisciplinar, que não a Comunicação Interna. 
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 Para todos os efeitos, as relações devem ser estreitadas entre os profissionais de 

menor contato, seja por dificuldade de conciliar horário ou não, visando o benefício dos 

usuários sempre. Aqueles de laços e rotinas laborais mais próximos devem servir de 

alicerce e exemplo. A ordem hierárquica não deve abster ou sobrecarregar ninguém a 

respeito desta temática. Desta forma, com a compreensão, o envolvimento e a 

sensibilidade, o Programa HiperDia da PRLB alcançarão, sem dúvidas, a 

interdisciplinaridade. 
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8. APÊNDICES 
 

8.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E LICENCIATURA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Dados de identificação 
Título do projeto: A comunicação interdisciplinar como facilitadora do processo de 
trabalho no programa HiperDia. 
Acadêmica: Ana Luisa de Souza Carvalho. 
Pesquisador responsável: Prof. Ms. André Luiz de Souza Braga. 
Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense. 
Telefone para contato: (21) 98164-5967 – e-mail: andre.braga@globo.com 
Nome do voluntário:______________________________________________________ 
Idade: _________; RG:__________________________________. 

O senhor está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “A 
comunicação interdisciplinar como facilitadora do processo de trabalho no programa 
HiperDia” de responsabilidade do pesquisador e Prof. Ms. André Luiz de S. Braga. Os 
objetivos da pesquisa são: Conhecer as possíveis falhas do processo de comunicação 
ocasionadoras de rupturas, que oportunizam falhas no cotidiano de trabalho;
 Identificar as ações que dificultam o processo de comunicação do programa 
HiperDia na Policlínica Regional do Largo da Batalha. Caso necessite, poderão ser 
marcados encontros para respostas ou esclarecimentos, a cerca de qualquer dúvida, 
quanto aos procedimentos, riscos, benefícios ou outros aspectos relacionados à 
pesquisa. Os resultados da pesquisa serão divulgados em trabalhos e/ou revistas 
científicas. 

A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a 
qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantida a confidencialidade de 
todos os dados de identificação e informações relacionadas à privacidade do pesquisado. 
Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal 
do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 
 
Eu,___________________________________________, RG____________________, 
declaro ter sido informado e concordo com a minha participação, como voluntário, no 
projeto de pesquisa acima descrito. 

 
Niterói, ________ de __________________ de 2016. 

 
 
_________________________                                    __________________________ 

Assinatura do entrevistador                                              Assinatura do entrevistado 
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8.2 ROTEIRO PARA A COLETA DE DADOS 
 

Caracterização do participante:  

Nome: ___________________________________________________ Idade:________ 

Sexo: _____________ Município/bairro de residência: __________________________ 

Formação profissional: ___________________________________________________  

Atuação profissional na Policlínica Regional Largo da Batalha:____________________ 

Tempo de inserção na equipe básica de trabalho do HiperDia, nesta unidade: _________ 

 

1- Em que ações do HiperDia o senhor está inserido? 

2- Como se dá a troca de informações com os colegas do HiperDia?  

3- Quais instrumentos você utiliza para registrar suas ações?  

4- O que é HiperDia para você? 

5- Há algo mais que queira acrescentar? 
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8.3 PARECER CONSUBSTANCIADO CEP 
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