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RESUMO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente
com intuito de vislumbrar essa área com maior vigor. No Brasil, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) instituiu ações que buscam melhorar a segurança do paciente
nos serviços de saúde através da RDC Nº36. O risco de dano é uma possibilidade presente em
todos os tipos e níveis de serviços prestados, isso inclui as maternidades, que são instituições
peculiares de saúde que cuidam de duas ou mais pessoas ao mesmo tempo, que podem ou não
apresentar doenças. Diante desse contexto se faz claro a necessidade de melhora na qualidade
do serviço prestado, através de uma boa comunicação visando a segurança do paciente nas
maternidades. Este estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura, com o objetivo de
identificar quais práticas educativas estão sendo implementadas para melhorar a comunicação
efetiva na assistência ao paciente da maternidade. Para isso, a busca da literatura foi realizada
entre julho e agosto de 2021 nas bases BDENF, LILACS e MEDLINE, via BVS, PubMed,
SciELO, Web of Science e Google Acadêmico. Dentre os artigos encontrados, 9 estavam
compatíveis com os critérios de inclusão e exclusão, portanto foram incorporados à revisão.
Diante dos resultados, três temáticas foram elaboradas para a discussão: estratégias que a
equipe multidisciplinar da maternidade tem implementado para desenvolver a comunicação
efetiva; a importância da comunicação entre profissionais; o impacto da relação entre
profissional e paciente na assistência à saúde. Conclui-se que a comunicação efetiva ainda não
possui destaque adequado frente a importância que ela possui, tendo em vista que a mesma é a
base das relações e afeta diretamente a qualidade e a segurança do paciente. Apesar do
cenário de pesquisa ser limitado no que se refere ao quantitativo de produções vinculadas a
temática, os estudos realizados em diversos países apontaram melhoria na comunicação entre
a equipe multidisciplinar e os profissionais e o paciente, quando implementadas estratégias
com objetivo de desenvolver a relação interpessoal nas maternidades. Por consequência
percebeu-se aumento nos índices de segurança, qualidade e satisfação dos usuários,
demonstrando os benefícios de usar um método de comunicação estruturado.

Palavras-chave: Maternidades; comunicação em saúde; equipe de assistência ao paciente.



ABSTRACT

The World Health Organization (WHO) launched the World Alliance for Patient Safety with
the aim of envisioning this area with greater vigor. In Brazil, the National Health Surveillance
Agency (ANVISA) instituted actions that seek to improve patient safety in health services
through RDC Nº36. The risk of harm is a possibility present in all types and levels of services
provided, this includes maternity hospitals, which are peculiar health institutions that take
care of two or more people at the same time, who may or may not have diseases. In this
context, the need to improve the quality of the service provided is clear, through good
communication aimed at patient safety in maternity hospitals. This study is an integrative
literature review, aiming to identify which educational practices are being implemented to
improve effective communication in maternity patient care. For this, the literature search was
carried out between July and August 2021 in the BDENF, LILACS and MEDLINE databases,
via BVS, PubMed, SciELO, Web of Science and Academic Google. Among the articles
found, 9 were compatible with the inclusion and exclusion criteria, so they were incorporated
into the review.Based on the results, three themes were developed for discussion: strategies
that the multidisciplinary team of the maternity hospital has implemented to develop effective
communication; the importance of communication between professionals; the impact of the
relationship between professional and patient in health care.It is concluded that effective
communication still does not have adequate prominence given the importance it has,
considering that it is the basis of relationships and directly affects the quality and safety of
patients. Although the research scenario is limited with regard to the quantity of productions
linked to the theme, studies carried out in several countries have shown an improvement in
communication between the multidisciplinary team and professionals and the patient, when
strategies are implemented with the objective of developing the interpersonal relationship in
maternity hospitals. Consequently, there was an increase in safety, quality and user
satisfaction rates, demonstrating the benefits of using a structured communication method.

Keywords: hospital, maternity; teach-back communication; patient care team.
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1 INTRODUÇÃO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou, em 2004, a Aliança Mundial para a

Segurança do Paciente com intuito de vislumbrar essa área com maior vigor. Esse documento

busca incentivar a consciência e o compromisso político dos Estados membros com a

melhoria da segurança do paciente, e possui o objetivo de facilitar o desenvolvimento de

políticas e práticas seguras na atenção sanitária. A pesquisa tem papel fundamental na

conscientização sobre essa cultura, pois através do mapeamento da dinâmica sobre segurança

do paciente nos serviços de saúde pode-se compreender e visualizar a magnitude do impacto

das práticas na qualidade do cuidado prestado, o que possibilita o desenvolvimento de

soluções para a redução dos danos causados pela assistência.(OMS, 2004)

Em 2013, no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) instituiu

ações que buscam melhorar a segurança do paciente nos serviços de saúde através da RDC

Nº36. Essa Resolução diz a respeito das medidas que devem ser tomadas tanto nos serviços

públicos quanto nos privados, filantrópicos ou militares. Essa resolução traz as definições

sobre: boas práticas de funcionamento do serviço de saúde, cultura da segurança, dano, evento

adverso, garantia da qualidade, gestão de risco, incidente, núcleo de segurança do paciente

(NSP), plano de segurança do paciente em serviços de saúde, segurança do paciente, serviço

de saúde e tecnologias em saúde. Sendo assim, o Ministério da Saúde (MS) define a

segurança do paciente como a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano

desnecessário associado à atenção à saúde. (ANVISA, 2013)

O risco de dano é uma possibilidade presente em todos os tipos e níveis de serviços

prestados, isso inclui as maternidades, quando se fala desse serviço automaticamente se pensa

em momento mágico e único na vida, o nascimento de um novo integrante da família. Mas

não distante de um momento feliz e especial que pode ocorrer a morte materna, quadro que

vem diminuindo lentamente ao longo dos anos no Brasil, mas que ainda não se mostra dentro

das metas firmadas com a Organização das Nações Unidas (ONU) nos Objetivos de

Desenvolvimento do Milênio (ODM). A meta era reduzir, até 2015, a Razão de Mortalidade

Materna (RMM) para 35 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos, porém o prazo para a

redução foi revisto para 30 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos até 2030, seguindo os

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).(OMS, 2009)

Segundo o Boletim Epidemiológico de 2020 da Secretaria de Vigilância em Saúde, no

Brasil, de 1996 a 2018, foram registrados 38.919 óbitos maternos no Sistema de Informações

sobre Mortalidade (SIM), onde 67% decorreram de causas obstétricas diretas, ou seja,
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complicações obstétricas durante a gestação, parto ou puerpério devido à intervenções,

omissões, tratamento incorreto ou a uma cadeia de eventos resultantes de qualquer dessas

causas. No ano de 2018, a RMM se apresentou em 59,1 óbitos para cada 100 mil nascidos

vivos, número bem acima do esperado segundo as metas firmadas com a Organização das

Nações Unidas (ONU). (BRASIL, 2015)

Diante desse contexto se faz claro a necessidade de melhora na qualidade do serviço

prestado, através de uma boa comunicação visando a segurança do paciente nas maternidades.

Vale ressaltar que a segurança do paciente também afetará o cuidado com o recém-nascido.

Com esse intuito a OMS redigiu a Lista de Verificação para Partos Seguros, um instrumento

focado na qualidade dos cuidados prestados às mulheres que dão à luz, ou seja, busca garantir

a diminuição do risco de dano, consequentemente elevando os índices de segurança do

paciente. Esse é apenas um exemplo de tecnologia que pode ser utilizado para elevar os

parâmetros de qualidade na assistência prestada. (OMS, 2009)

Considerando a importância do trabalho integrado, a recomendação das autoridades de

saúde como a OMS e o MS é que a segurança do paciente seja trabalhada com enfoque

multidisciplinar pelos Conselhos Profissionais na área da Saúde e as Instituições de Ensino e

Pesquisa. Visto que são os profissionais que passam a maior parte do tempo frente ao leito do

paciente, portanto é necessário estar atento às pesquisas e produções acerca da temática

abordada por esses trabalhadores para avaliar como a comunicação efetiva vem se destacando

no cenário das maternidades.

As condições em que se encontram as maternidades são diretamente proporcionais à

qualidade da assistência ao parto e nascimento, a inadequação da estrutura hospitalar tem

potencial para aumentar a ocorrência de desfechos desfavoráveis para as mulheres e os

recém-nascidos. Dentre os requisitos de estrutura exigidos pela legislação brasileira são

necessários equipamentos de emergência para o cuidado da mãe e para os neonatos,

medicamentos essenciais próprios deste serviço, disponibilidade de ambulância para a mulher

e seu filho. Nos serviços de maior complexidade, como é o caso das maternidades de alto

risco, é importante a existência banco de sangue e unidade transfusional, laboratório de

patologia clínica, entre outros. (BITTENCOURT et al., 2014)

No Brasil, nas últimas décadas, esse tema vem recebendo maior atenção de

pesquisadores dada a persistência de níveis inaceitáveis dos indicadores maternos e perinatais

do país, como a morte materna e o uso abusivo de cesarianas concomitantes às crescentes

coberturas de acesso no atendimento hospitalar ao parto. Por isso, a associação entre oferta de

profissionais e ambientes adequados e boa comunicação no cuidado seguro à mulher e ao
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recém-nascido é essencial para a ocorrência de resultados favoráveis a respeito da qualidade

da assistência a fim de garantir a segurança dos pacientes.(BITTENCOURT et al., 2014)

1.1 OBJETO DE PESQUISA

Estratégias para desenvolver a comunicação efetiva na maternidade.

1.2 PERGUNTA DE PESQUISA

Quais estratégias a equipe multidisciplinar da maternidade tem implementado para

desenvolver a comunicação efetiva na segurança do paciente?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GERAL

Identificar quais estratégias a equipe multidisciplinar da maternidade tem

implementado para desenvolver a comunicação efetiva na segurança do paciente.

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

Descrever e catalogar as estratégias utilizadas pela equipe multidisciplinar da

maternidade para desenvolver a comunicação efetiva.

1.4 JUSTIFICATIVA

O movimento pela segurança do paciente estimula uma forma de repensar os

processos assistenciais, com o intuito de identificar a ocorrência de falhas, a fim de prevenir

os danos aos pacientes na atenção à saúde. Sabe-se que a segurança do paciente é uma das

maiores dimensões da qualidade dos serviços de saúde e, assim, segurança e qualidade são

indissociáveis. (OMS, 2009). Portanto, após busca preliminar conduzida nas bases de dados,

observou-se que há quantitativo de produção capaz de sustentar e justificar esse tipo de

trabalho, a fim de descobrir quais os pontos da comunicação efetiva na segurança do paciente

estão sendo destacadas e/ou apontadas nas maternidades e subsidiar conhecimento científico

para os profissionais que prestam assistência nas maternidades.

1.5 RELEVÂNCIA

A segurança do paciente é um problema global de grande relevância que afeta países

em todos os níveis de desenvolvimento. É provável que milhões de pacientes ao redor do

mundo sofram danos diversos todos os anos devido à insegurança do cuidado. Associado a

cuidados de saúde, infecções, diagnósticos errados, atrasos em tratamento, lesão devido ao

inadequado uso de dispositivos e adversos eventos devido a erros de medicação, que são

causas comuns de danos evitáveis aos pacientes em todos os serviços.

Diante desse cenário é relevante o desenvolvimento desse tipo de estudo, pois

colabora com a produção científica dos grupos de pesquisa, como o que eu e minha

orientadora integramos, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade de
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Laboratório de Segurança do Paciente (GePI LabQualiSEG). O desenvolvimento dos grupos

nessa área impulsionam a construção da cultura de segurança do paciente nos serviços de

saúde, aumentando a qualidade assistencial dentro da saúde materno-infantil dentro da

maternidade.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

A segurança do paciente é um problema global de grande relevância que afeta países

em todos os níveis de desenvolvimento. É provável que milhões de pacientes no mundo

venham a sofrer diversos danos devido a insegurança do cuidado. Diante desse contexto se faz

claro a necessidade da melhora na qualidade do serviço prestado, através de uma boa gestão

sanitária da segurança do paciente nas maternidades, que busca garantir a diminuição do risco

de dano, consequentemente elevando os índices de segurança do paciente.

O movimento pela segurança do paciente estimula uma forma de repensar os

processos assistenciais, com o intuito de identificar a ocorrência de falhas, a fim de prevenir

os danos aos pacientes na atenção à saúde. Sabe-se que a segurança do paciente é uma das

maiores dimensões da qualidade dos serviços de saúde e, assim, segurança e qualidade são

indissociáveis. (OMS, 2009)

2.1 HISTÓRICO: A SEGURANÇA DO PACIENTE COMO PAUTA

A busca pela qualidade da atenção não é um tema recente, umas das primeiras

publicações de destaque sobre o assunto foi em 1999 intitulado “Errar é humano: construindo

um sistema de saúde mais seguro” (To err is Human: building a safer health system),

documento elaborado pelo Institute of Medicine (IOM), que trouxe a preocupação por uma

das dimensões da qualidade, a segurança do paciente. Essa publicação mostrou dados

importantes com relação à quantidade de pacientes que caminhavam para óbito todos os anos

por danos causados na assistência, cerca de 44 a 98 mil pessoas morreram nos hospitais dos

Estados Unidos. A partir dessa notificação iniciaram-se trabalhos para apoiar as estratégias

nacionais e internacionais para a prevenção e a diminuição de falhas no cuidado à saúde.

(BRASIL, 2017)

O segundo marco sobre a temática ocorreu em maio de 2002, com a adoção da

resolução WHA 55.18 “Qualidade da atenção: segurança do paciente", formulada na 55ª

Assembleia Mundial da Saúde. A resolução solicitou aos países membros maior atenção às

lacunas correlacionadas segurança do paciente, com isso a comunidade científica foi

mobilizada a fim de compreender as lacunas na assistência à saúde com intuito de mitigar as

falhas e evoluir a qualidade dos serviços prestados, e por consequência promover a segurança

do paciente. Os estudos de pesquisa em segurança do paciente desempenham um rol

importante na conscientização sobre a temática e são essenciais para compreender a

magnitude e as causas dos efeitos adversos da atenção sanitária, e portanto, para o

desenvolvimento de soluções adequadas. (OMS, 2002)
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Após 2 anos, em 2004 durante a 57ª Assembleia Mundial da Saúde a OMS lança a

Aliança Mundial para a Segurança do Paciente para liderar no âmbito internacional os

programas de segurança do paciente. A Aliança busca elevar a consciência e o compromisso

governamental com a melhoria da segurança dos cuidados e para facilitar o desenvolvimento

de políticas e práticas seguras na atenção sanitária dos países membros.(OMS, 2004)

Dentre os objetivos destacam-se: fortalecer a cultura de segurança nos sistemas de

saúde e desenvolver mecanismos para elevar a segurança do paciente; promover a

participação popular no centro do movimento internacional de segurança; firmar o

compromisso político e ação mundial em áreas de maior risco para a segurança por meio dos

desafios globais; criar normas mundiais, protocolos e orientações para detectar e aprender

com problemas, reduzindo os riscos para os futuros usuários dos sistemas de saúde; amplificar

os saberes sobre práticas baseada em evidências nos serviços. (OMS, 2009)

Já em 2007 os marcos voltados para a segurança do paciente foram a 27ª Conferência

Sanitária Pan-Americana (CSP), que no dia 5 de outubro emitiu a Resolução CSP 27.R.10,

“Política e Estratégia Regional para a Garantia da Qualidade da Atenção Sanitária”, incluindo

o tema. Esta resolução tratou, dentre outros objetivos, de estimular os Estados-Membros a

privilegiar segurança e qualidade da atenção nas políticas de saúde e programas setoriais, o

que inclui a promoção de uma cultura organizacional de segurança e da qualidade prestada.

Nela foram delineadas 5 linhas de estratégias de ação a serem instaladas, sendo elas:

posicionar como prioridade setorial a qualidade da atenção de saúde e a segurança do

paciente; estimular a participação da cidadania em temas de qualidade; produzir informação e

evidência em conteúdo de qualidade; desenvolver, adaptar e apoiar a implantação de soluções

sobre qualidade; redigir uma estratégia regional para o fortalecimento da qualidade na atenção

de saúde e segurança do paciente, com uma estimativa de 10 anos. Desde então, esforços têm

sido direcionados para estas áreas na agenda dos governos da região, apoiando a inclusão das

ações da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. (ANVISA, 2017)

2.2  OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E A SEGURANÇA DO PACIENTE

Sabe-se que a segurança do paciente é um dos problemas de saúde globais de

importante significância por ser uma das maiores dimensões da qualidade dos serviços de

saúde e, assim, ambas são indissociáveis. Essa temática vem sendo debatida na área da saúde

nos últimos tempos, a fim de afetar positivamente a qualidade na assistência prestada pelos

profissionais de saúde, que por consequência promove a redução da incidência de eventos

adversos e eleva a segurança.
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Considerando a importância do trabalho integrado, a recomendação das autoridades de

saúde, como a OMS e o MS, é que a segurança do paciente seja trabalhada com enfoque

multidisciplinar pelos Conselhos Profissionais na área da Saúde e as Instituições de Ensino e

Pesquisa. As condições de trabalho podem comprometer o cuidado, tornando um desafio

garantir excelência da qualidade no serviço de saúde no que diz respeito à segurança do

paciente. Por isso parte se torna institucional, porém a porção significativa cabe a formação e

atuação do profissional, pois conhecimento e prática são os únicos fatores individuais que

podem garantir a qualidade e a segurança da assistência prestada. (BITTENCOURT et al.,

2014)

Vislumbrando a segurança do paciente, a partir das discussões em todo mundo, a

OMS, dentro de suas análise e pesquisas, atualmente recomenda que os gestores das

instituições de saúde evitem a ocorrência dos eventos adversos (EA), se caso ocorram

torná-los visíveis, notificá-los  e minimizar seus efeitos com intervenções eficazes.

Além disso, é importante salientar que os profissionais são seres humanos, como tais

possuem limitações e por isso são passíveis de erros. Nesse sentido, tanto a sobrecarga de

trabalho, seja por tempo de permanência no serviço (como por exemplo ter múltiplos

empregos, o que ocasiona sobrecarga pela realização de plantões seguidos), ou pelo maior

nível de complexidade na realização dos cuidados, o que requer mais atenção, se tornam

lacunas e podem resultar em eventos adversos, o que por sua vez, afeta a qualidade da

assistência e na segurança do paciente.(FÉLIX; FILIPPIN, 2020)

Apesar do EA está, geralmente, associado ao erro humano, deve ser tratado como

desencadeador capaz de indicar as más condições de trabalho, falha nos aspectos estruturais e

na complexidade das atividades desenvolvidas, tais como: deficiência do avanço tecnológico;

falta de aperfeiçoamento dos recursos humanos; equívoco na aplicação da Sistematização da

Assistência de Enfermagem (SAE); delegação de cuidados sem a supervisão adequada; e

como já dito, a sobrecarga de trabalho. Os eventos adversos mais comuns são relacionados a:

falha em alguma etapa do processo de medicação; durante a transferência de paciente;

comunicação ineficaz; incidência de quedas e surgimento de lesões por pressão; erro no

processo de identificação do paciente; infecção relacionada ao cuidado. (FÉLIX; FILIPPIN,

2020)

Para minimizar as lacunas, as autoridades como o Ministério da Saúde vêm

implementando e desenvolvendo uma série de programas, políticas e metas com o objetivo de

contribuir para a qualificação do cuidado em todos os estabelecimentos, sejam públicos ou

privados, a fim de melhorar a qualidade da assistência e a segurança. Como o Programa
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Nacional de Segurança do Paciente (PSNP) que traz as seguintes metas: incentivar a

higienização das mãos; identificar corretamente o paciente; melhorar a comunicação efetiva;

prevenir, controlar e notificar os EA; reduzir o risco de lesões por conta de queda; assegurar

cirurgias com local de intervenção, procedimento e paciente corretos; administrar com

segurança os medicamentos; estimular a participação do paciente durante a assistência

prestada. (ANVISA, 2013)

2.3 QUALIDADE E SEGURANÇA NAS MATERNIDADES

As maternidades são instituições peculiares de saúde que cuidam de duas ou mais

pessoas ao mesmo tempo, e elas podem ou não apresentar doenças. A gestação e o parto são

processos fisiológicos que proporcionam risco e benefício tanto para mãe como para o filho,

sendo assim, as intervenções devem ser realizadas de forma cuidadosa e bem avaliada. Os

eventos adversos na maternidade variam de menor repercussão a eventos graves, importante

destacar que a maioria destes eventos podem ser evitados.

Deste modo, as iniciativas voltadas para promover a melhoria na qualidade do cuidado

e na segurança do paciente em serviços obstétricos são capazes de contribuir para redução de

eventos adversos como a morte materna, e os casos de near miss materno (ou

morbidade/morbilidade materna grave). O desenvolvimento, a implementação e a avaliação

de uma intervenção multifacetada são ferramentas fundamentais para reduzir a mortalidade

materna, um grave problema de saúde pública no Brasil. (FIOCRUZ, 2019)

As condições em que se encontram as maternidades são diretamente proporcionais à

qualidade da assistência ao parto e nascimento. A inadequação da estrutura hospitalar tem

potencial para aumentar a ocorrência de desfechos desfavoráveis para mulheres e

recém-nascidos. Dentre os requisitos de estrutura exigidos pela legislação brasileira, são

necessários equipamentos de emergência utilizados no cuidado da mãe e neonatos,

medicamentos essenciais próprios deste serviço, disponibilidade de ambulância para a mulher

e o recém-nascido. Nos serviços de maior complexidade, como é o caso das maternidades de

alto risco, é importante a existência banco de sangue e unidade transfusional, laboratório de

patologia clínica, entre outros.

No Brasil esse tema vem recebendo maior atenção de pesquisadores nas últimas

décadas, dada a persistência de níveis inaceitáveis dos indicadores maternos e perinatais do

país, como a morte materna, e o uso abusivo de cesarianas concomitantes às crescentes

coberturas de acesso no atendimento hospitalar ao parto. Por isso, a associação entre oferta de

profissionais e ambientes adequados no cuidado seguro ao binômio é essencial para a
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ocorrência de resultados favoráveis a respeito da qualidade na assistência com intuito de

garantir a segurança dos pacientes.(BITTENCOURT et al., 2014)

As metas do milênio vieram para estimular os países a reformular suas políticas e

programas para atingir os objetivos estipulados. As práticas implementadas possibilitam

avanços na atenção à saúde com consequente redução das taxas de mortalidade materna, o que

pode ser observado no relatório de tendências da Organização Mundial da Saúde (OMS) que

mostrou números em declínio entre os anos de 2000 e 2017. (OMS, 2018)

Apesar do cenário das maternidades já terem inserido algumas das ações

recomendadas para melhorar esse panorama, ainda tem muito o que implementar, pois os

indicadores, como a mortalidade materna e o números de cesáreas, que ainda se encontram

fora das metas estabelecidas como aceitáveis pela OMS. A análise das taxas dos indicadores

norteiam a origem dos problemas da qualidade e segurança, mas é indispensável ter

conhecimento do que se passa nas instituições para identificar as potencialidades e

deficiências para conhecer a real magnitude e origem das lacunas na assistência ao parto e

nascimento. (FÉLIX; FILIPPIN, 2020)

A implementação e manutenção dos padrões de qualidade dos serviços precisam

promover a maternidade segura como uma das prioridades globais de saúde. Entre as

possibilidades que buscam melhorar a segurança pode-se trabalhar: a diminuição da

desigualdade na assistência, seja por intervenções gerais e / ou específicas como não depreciar

a saúde; a existência de diferentes modelos de atuação para as maternidades; a efetivação de

práticas baseadas em evidências; a organização, implantação e revisão de manuais e

protocolos; o treinamento contínuo da equipe com metodologias atualizadas; a redução dos

vácuos assistenciais que contribuem para a superlotação dos serviços; a tomada de decisão

compartilhada; a instrumentalização dos gestores; a análise dos processos de trabalho; a

gestão de riscos; o conhecimento e disseminação do PNSP (Programa Nacional de Segurança

do Paciente).

A identificação de fatores intrínsecos desfavoráveis da paciente como por exemplo,

doenças preexistentes ou obstétricas da gravidez atual, são fundamentais para distinguir uma

gravidez de risco padrão para a de alto risco, alertando e subsidiando a equipe na tomada de

decisão, para se necessário encaminhar a mesma a outra instituição que possua uma rede de

profissionais e serviços diferenciados, como uma maternidade de alto risco ou até mesmo um

hospital geral, dependendo da demanda da paciente. Diante da singularidade pessoal nesse

momento, as expectativas e experiências podem divergir, a falta de atenção pode repercutir na

segurança do binômio e familiares.(FÉLIX; FILIPPIN, 2020)
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Para alcançar melhores resultados, podem ser necessárias adequações como:

transformação do ambiente de trabalho; análise de processos; intervenções apropriadas e

atualizadas; mudanças no comportamento e comunicação; treinamento das equipes, com

superação de barreiras e frustrações. Outros fatores que podem influenciar na segurança do

serviço, crises econômicas, ambientais e epidemiológicas, pois impactam na limitação de

recursos materiais e humanos, que desafia os gestores e prestadores de serviços a planejarem

melhor seus orçamentos sem comprometer a qualidade da assistência. (FÉLIX; FILIPPIN,

2020)

Donabedian (1990) é considerado o autor clássico sobre o processo de qualidade da

área. Sua definição de está assentada sobre os sete pilares, e sua proposta de avaliação

baseia-se na tríade: estrutura, processo e resultado. Apesar de Donabedian ser considerado um

clássico, o conceito de qualidade vem sendo discutido, seu caráter multidimensional

ressaltado e alguns autores têm dado suas contribuições. Em 2001, o Institute of Medicine

(IOM) sugeriu em seu relatório um olhar voltado para as seguintes dimensões: segurança,

efetividade, centralidade do paciente, oportunidade, eficiência e equidade. (FIOCRUZ, 2019)

Se tratando de maternidade, outros autores trazem a definição dessas dimensões para a

área obstétrica da seguinte maneira: Segurança, cuidado pautado na fisiologia do parto

minimiza o uso de intervenções e opta por aquelas com risco estabelecido por critérios

científicos, o que torna o cuidado mais seguro; Efetividade, os estudos apontam que a

assistência prestada de acordo com indicações dos padrões convencionados alcançam os

resultados desejados. Já o uso excessivo, chamado overuse, que se define pela prestação de

cuidados desnecessários, e o chamado underuse, determinado uso insuficiente, situação em

que os cuidados indicados não são realizados, culmina na diminuição ou eliminação dos

benefícios esperados.(FIOCRUZ, 2019)

Cuidado centrado na mulher e no bebê, expressa que a assistência precisa ser apoiada

sobre as necessidades, a cultura, os valores, e as preferências da mulher e sua família,

proporcionando resultados de saúde ideais. As decisões devem ser tomadas a fim de otimizar

a saúde do binômio e não para benefício somente da equipe ou da organização de saúde;

Oportuno, nesse caso a prestação de serviço é feita quando necessário, pois a espera pode

comprometer a segurança. Isso engloba ofertar informação clara em tempo hábil para apoiar a

tomada de decisão da paciente e sua família; Eficiente, quando a assistência gera o maior

índice de benefícios possível, com o uso de tecnologias disponíveis. Ou seja, a Maternidade

eficaz é aquela que controla o desperdício com o uso desnecessário, insuficiente e os

erros.(FIOCRUZ, 2019)
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E por fim, a dimensão equitativa, que indica que todas as mulheres e suas famílias,

independentemente de seus grupos socioeconômicos, raciais ou étnicos, devem receber os

mesmos cuidados de alta qualidade e segurança, e que qualquer modificação deverá estar

relacionada somente nas necessidades e valores da família atendida. A assistência equitativa

deve levar em consideração as barreiras culturais, geográficas e linguísticas.(FIOCRUZ,

2019)

Também foi proposta uma adequação no conceito da qualidade nos serviços

obstétricos para o contexto de: grau em que as maternidades aumentem as chances de oferecer

tratamento oportuno e adequado, compatível com o conhecimento científico corrente, alcance

os resultados esperados e respeite os direitos reprodutivos. (HULTON et al., 2000, p. 9).

Os conceitos de qualidade são relevantes, mas o segundo merece ênfase na área

obstétrica, pois o trabalho de parto é um processo que pode gerar angústia e insegurança. É

necessário estabelecer uma relação respeitosa de apoio e encorajamento, com comunicação

efetiva e transparente para construção de confiança na relação, representando um

elemento-chave na qualidade do cuidado e na segurança do paciente. A ênfase direcionada à

adequação e oportunidade do tratamento se justifica pelas características especiais envolvidas

no trabalho de parto, pois a gestante que não recebe assistência no momento em que precisa

pode sofrer danos irreparáveis assim como seu bebê.(FIOCRUZ, 2019)

Nesse sentido, a adoção de práticas que não estão fundamentadas no conhecimento

científico, com eficácia, efetividade e segurança estabelecidas, comprometem a qualidade do

cuidado e a segurança do paciente, e que por consequência resulta em risco eminente.

Além de apoiar a definição de qualidade em sete pilares, Donabedian dividiu- a em

dois planos. O primeiro voltado para a qualidade técnica, quando os clientes recebem serviços

cujos benefícios superam os riscos, e são realizados com alto grau de excelência técnica. O

segundo, diz respeito à relação estabelecida entre o paciente e a equipe multidisciplinar, diz

sobre a maneira que são tratados, obedecendo a valores, normas e suprindo as expectativas do

paciente dentro dos princípios éticos.(FIOCRUZ, 2019)

2.4  COMUNICAÇÃO E SAÚDE

A palavra comunicação é um substantivo feminino, oriundo do latim

communicatio.onis, que significa "Ação de Participar". A comunicação é geralmente definida

como dar, receber ou trocar ideias, informações, sinais ou mensagens através do conjunto de

canais, meios de transporte e interação social. Esse é um conceito histórico e polissêmico que

evoluiu entre os séculos XIX e XX, indica que o ato de se comunicar é parte integrante da

própria evolução do homem e de seus sentidos humanos. Portanto, é impossível o homem
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deixar seus sentidos de lado, simplesmente ignorando-os, e deixando de se comunicar. Na

verdade, as pessoas e a sociedade em si procuram aprimorar esses sentidos de comunicação,

permitindo que indivíduos ou grupos persuadam, procurem e forneçam informações, ou

expressem emoções de maneira eficaz. Como todas as esferas da atividade e relação humana

são afetadas pela interação, os estudos de comunicação expandiram gradualmente seu foco

para outros domínios, como saúde, economia, instituições militares e penais, Internet, capital

social e o papel da atividade comunicativa no desenvolvimento do conhecimento científico.

(RUDIGUER, 2011)

Na perspectiva de Denis McQuail, a rede de comunicação deve possuir um médio de

distribuição e troca para criar um fluxo ativo de mensagens que participe a maioria de um

grupo relevante, onde o foco está nas formas de conversação, padrões de interação, influência

e filiação. Concentra-se nos processos de informação/comunicação (por exemplo: atenção,

percepção, compreensão, memória e aprendizagem), no estabelecimento de sentido e nos seus

possíveis efeitos. (MCQUAIL,  2010)

Assim como em todos os âmbitos da vida, na saúde a comunicação também é

fundamental, pois é através dela que ocorre a transmissão das informações sobre os pacientes,

se compreende o que estão vivenciando e favorece a assistência multiprofissional. Porém,

apesar de ter sido identificada como fator importante para o cuidado, ela ainda não é

desenvolvida de maneira plena entre os profissionais. Segundo os estudos, a competência

interpessoal dos mesmos na hora de interagir de forma efetiva com o paciente e com a

equipe,  ainda deixa a desejar.(ROJAHN et al., 2014)

A equipe multiprofissional se utiliza da comunicação em suas mais variadas formas,

seja ela verbal ou até mesmo a não verbal. Comunicação verbal é estabelecida através de

palavras expressas tanto através da linguagem escrita como da falada, ela deve ser clara, a

fim de que o receptor compreenda a mensagem transmitida. Os instrumentos mais

importantes de comunicação escrita da equipe multidisciplinar são os registros contidos no

prontuário, eletrônico ou físico. Ou seja, o registro das informações colhidas do paciente

formam uma rede de comunicação entre os componentes da equipe que facilita o

planejamento e a continuidade dos cuidados prestados. Vale ressaltar que as atividades dos

profissionais de saúde são desenvolvidas em turnos de trabalhos, o que torna a comunicação

efetiva ainda mais importante, pois repercute diretamente na qualidade da assistência

prestada. (ROJAHN et al., 2014)

Dados demonstram que os problemas de comunicação são mais comumente

encontrados nas análises de causa-raiz dos eventos sentinela. Além disso, estudos

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento_cient%C3%ADfico
https://en.wikipedia.org/wiki/Denis_McQuail
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investigaram a troca de informações entre profissionais de ambulatório e descobriram que os

dados da consulta anterior estavam disponíveis em apenas 22% das vezes, resultados

comprovam que a comunicação não é plenamente efetiva e valorizada entre os profissionais e

serviços de saúde. (FIOCRUZ, 2019)
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3 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, e para tal, foram seguidos os

seguintes passos no método: identificação da problemática (definida através da pergunta de

pesquisa construída através da estratégia PICO); a busca na literatura ( delimitação dos

descritores, bases de dados, aplicação dos critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos

artigos); avaliação e a análise dos dados obtidos nas buscas.

Para construção da pergunta de pesquisa, utilizou-se a estratégia população,

intervenção, comparação e desfecho, do acrônimo PICO. Foram definidos: P - equipe

multidisciplinar ; I - estratégias; C- esse estudo não possui termo comparativo, por isso essa

letra do acrônimo não foi utilizada; O - desenvolver a comunicação efetiva. Nesse sentido,

formulou-se a pergunta “Quais estratégias a equipe multidisciplinar da maternidade tem

implementado para desenvolver a comunicação efetiva na segurança do paciente?”.

A busca nas bases e fontes de dados ocorreram entre junho e agosto de 2021. Com

relação aos critérios de inclusão serão considerados: artigos escritos em português, espanhol e

inglês; devem apresentar considerações sobre estratégias utilizadas pela equipe

multidisciplinar da maternidade para desenvolver a segurança do paciente no quesito

comunicação efetiva ou que relacionem a comunicação e a segurança do paciente da

maternidade; dentre os tipos de evidência deve-se incluir preferencialmente artigos, excluindo

revisões integrativas, os duplicados e os com texto incompleto indexados nas bases de dados.

A estratégia de pesquisa se deu em 2 etapas para cumprir com o objetivo proposto.

Sendo a primeira, uma pesquisa limitada inicial de pelo menos dois bancos de dados on-line

apropriados e relevantes para o tópico, com propósito de fazer uma pesquisa preliminar a fim

de encontrar os termos que fundamentam o trabalho. O resultado da primeira etapa foram os

termos do Decs: “Maternidades”, “ Hospitals, Maternity”, “ Comunicação em saúde”,

“Health Communication”, “ Comunicación en Salud”, “Informação e Comunicação em

Saúde”, “Informação e Comunicação na Saúde”, “Equipe de Assistência ao Paciente”. Já os

termos utilizados do Mesh foram: “Patient Care Team”, “Grupo de Atención al Paciente”,

“Hospitals, Maternity”, “Birthing Centers”, “Teach-Back Communication”,

“Professional-Patient Relations”.

Na segunda etapa, os termos citados acima, foram compilados entre si nas bases de

dados acessadas através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

(CAPES): Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-americana e do Caribe

em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online

(MEDLINE), via plataforma Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); National Library of
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Medicine (PubMed); Scientific Electronic Library Online (SciELO); Web of Science.

Buscando maximizar os resultados também foi utilizada a fonte de dados Google Acadêmico.

Para inclusão, inicialmente foram lidos os títulos e resumos dos artigos, analisados

por um dos revisores. As obras passaram por uma pré-seleção de acordo com a leitura dos

resumos, nesta fase buscou-se a relação entre o conteúdo e o objeto do presente estudo, com o

intuito de caracterizá-los com elegibilidade para a pesquisa.

Os estudos selecionados que responderam a questão de pesquisa e seus critérios de

inclusão desta revisão foram lidos na íntegra e suas referências analisadas em busca de

estudos adicionais, o objetivo desse procedimento é garantir a diminuição dos riscos de vieses

da pesquisa. Nesse caso um artigo foi selecionado a partir da análise das referências, sendo

indicado claramente de qual grupo o mesmo foi retirado no fluxograma de pesquisa.

Na ocorrência de incerteza, os artigos permaneceram e passaram para a fase seguinte.

A mesma consistiu na inserção de um segundo avaliador para a realização conjunta da leitura

na íntegra dos artigos selecionados anteriormente. Nesta segunda fase foram fixados os

artigos pertinentes a questão de pesquisa, de acordo com a relação da comunicação efetiva na

segurança do paciente na maternidade. É importante salientar que, esse recurso faz-se

necessário no que diz respeito à validade da pesquisa.

A distribuição das obras obtidas nas bases de dados foram expostas de maneira

simplificada em um fluxograma de pesquisa, que tem como objetivo auxiliar os autores a

melhorarem o seu relato e a análise da mesma.
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Figura 1 - Fluxograma da estratégia de busca nas bases e fontes de dados.

Fonte: Elaborado pela própria autora.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao investigar os problemas e os objetos de estudo contidos nos artigos, percebeu-se

que o cenário de pesquisa sobre a comunicação efetiva na segurança do paciente nas

maternidades ainda é limitado. Este panorama dificulta a análise de quais estratégias estão

sendo implementadas na prática para melhorar a comunicação efetiva nas maternidades,

levando em conta o que é recomendado pelas autoridades de saúde, como a OMS e o

Ministério da Saúde. A título de exemplo, o Programa Nacional de Segurança do Paciente

(PNSP) que apresenta como meta melhorar a comunicação entre os profissionais da saúde, ou

seja, a incorporação de estratégias para desenvolver a comunicação seria um facilitador no

cumprimento do propósito estabelecido no PNSP.

Para a apresentação e organização dos artigos, foram elaborados dois quadros

sinópticos, o primeiro intitulado “Quadro demonstrativo dos artigos selecionados para

análise”, que contém as seguintes informações: artigo, autores; revista ou periódico; ano e

país; método e nível de evidência; título. A primeira coluna no quadro diz respeito à

identificação dos artigos incluídos na revisão, foram identificados pela letra maiúscula A,

seguido da numeração arábica de 1 a 9. A organização foi feita dos trabalhos mais antigos

para os mais atuais. Já o nível de evidência foi classificado segundo Pereira e Bachion (2006),

onde a numeração arábica indica o nível de evidência segundo o tipo de estudo, e a letra

maiúscula indica o grau de recomendação, avaliado a partir dos objetivos e conclusão ou

considerações finais dos estudos. E o segundo quadro sinóptico, descrito como “Quadro de

resumo dos resultados”, possui a identificação e os resumos dos resultados das obras.

Quanto à distribuição dos artigos observou-se que grande parte dos estudos foi

publicado em revistas e periódicos de enfermagem, o que indica que a enfermagem é área que

trata a comunicação efetiva com mais ênfase, garantindo uma assistência de qualidade através

do desenvolvimento dos recursos humanos em enfermagem. Evidencia-se ainda o Brasil, país

de maior publicação, e a utilização da pesquisa qualitativa em grande parte dos estudos. Tal

fato revela a importância da experimentação para a comparação dos métodos de ensino que

vêm sendo utilizados na capacitação, e a grande contribuição dos novos modelos. Pode-se

perceber que os cenários que agregaram as novas estratégias no desenvolvimento da

comunicação obtiveram resultados satisfatórios, consequentemente, observaram melhoria na

qualidade da assistência prestada.
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Quadro 1. Quadro demonstrativo dos artigos selecionados para análise.

RESULTADO DA PESQUISA

Artigo Autores Revista/
Periódico

Ano/
País

Método/ Nível
de Evidência

Título

A1 JACOBS
ON, C.H.;
et al.

J Obstet
Gynecol
Neonatal
Nurs

2013/
Estados
Unidos

Estudo
qualitativo.
NE: 6A

Perspectivas das enfermeiras
sobre a interseção da segurança
e tomada de decisão informada
na assistência à maternidade

A2 JAMAS,
M.T.; et
al.

Caderno
de Saúde
Pública

2013/
Brasil

Qualitativo
interpretativo,
análise da
narrativa.
NE: 6A

Narrativas de mulheres sobre a
assistência recebida em um
centro de parto normal

A3 MARQU
ES,
D.K.A; et
al.

Revista de
Ciências
da Saúde
Nova
Esperança

2014/
Brasil

Estudo    do    tipo
exploratório,
descritivo, com
abordagem
quanti-qualitativa.
NE: 6A

Percepções de puérperas frente
à assistência de enfermagem no
alojamento conjunto

A4 PIO,
D.A.M. ;
Capel,
M.S.

Revista
Psicologia
e Saúde

2015/
Brasil

Pesquisa
exploratória de
natureza
qualitativa.
NE: 6A

Os significados do cuidado na
gestação

A5 LUGARI
NHO, C. ;
et al.

Divulgaçã
o em
Saúde
para
Debate

2016/
Brasil

Relato de
Experiência.
NE: 7A.

Atenção ao vínculo e
comunicação de notícias
difíceis em maternidades
prioritárias brasileiras

A6 PEREIRA
, M.U.L.;
et al.

Revista
Paulista de
Pediatria

2018/
Brasil

Pesquisa com
abordagem
qualitativa.
NE: 6A

Comunicação da notícia de
morte e suporte ao luto de
mulheres que perderam filhos
recém‑nascidos

A7 SKOOGH
, A. ; et al.

Nursing
Open

2019/
Suécia

Estudo de
entrevista.
NE: 6A

Percepções dos profissionais de
saúde sobre a segurança do
paciente para a mulher no parto
na Suécia - um estudo de
entrevista

A8 IKHILOR
, P.O. ; et
al.

Leading
Global
Nursing

2019/
Suíça

Estudo
exploratório
qualitativo.

Barreiras de comunicação nos
cuidados de maternidade de
migrantes alófonos:
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Research NE: 6A experiências de mulheres,
profissionais de saúde e
intérpretes interculturais

A9 AHMED,
H.M.

Reprod
Health

2020/
Iraque

Estudo
Transversal.
NE: 6A.

Papel da comunicação verbal e
não verbal dos profissionais de
saúde na satisfação geral com o
atendimento ao parto:um
estudo transversal em
ambientes de saúde do governo
da cidade de Erbil, Iraque um
estudo transversal em
ambientes de saúde do governo
da cidade de Erbil, Iraque

Fonte: Elaborado pela própria autora.

Quadro 2. Quadro de resumo dos resultados.

Artigo Resumo dos Resultados

A1 A ação central das enfermeiras de conter o dano englobava três estratégias de
comunicação: persuadir o acordo, administrar a informação e treinar mães e
médicos. Essas estratégias foram executadas em um contexto complexo e
hierárquico caracterizado por padrões de práticas e relacionamentos variados.
As prioridades dos enfermeiros e as metas de segurança do paciente às vezes
estavam desalinhadas com as dos médicos, resultando em comunicação
potencialmente insegura.

A2 Resultou nas seguintes categorias descritivas: distintas experiências no
atendimento recebido na chegada ao hospital; diversidade de experiências em
relação às práticas de autocuidado e aos procedimentos realizados pelos
profissionais; divergência de opiniões relativas à presença do acompanhante;
satisfação com o acompanhamento contínuo, com o relacionamento interpessoal
estabelecido pelos profissionais e com as orientações fornecidas. A assistência
ao parto foi avaliada positivamente pelas mulheres, e este resultado fornece
sustentação à política pública de expansão dos centros de parto normal.

A3 Os dados obtidos na pesquisa mostraram que 80% das puérperas entrevistadas
apresentaram o ensino médio completo, 80% eram casadas, 80% apresentam
renda familiar de um salário mínimo e 60% relataram ter trabalho remunerado;
todas realizaram consultas de pré-natal. Outros dados demonstraram que todas
as participantes conseguiram distinguir por quem era prestada a assistência na
maternidade; todas as puérperas acharam a assistência de enfermagem de
qualidade; quanto ao autocuidado, todas relataram realizar o mesmo; todas
relataram que receberam informações prestadas pela equipe de enfermagem em
relação ao cuidado ao bebê; a maioria das puérperas relatou ter tido boa
interação com a equipe de enfermagem. Quanto às informações prestadas no
alojamento conjunto, houve uma boa orientação da equipe da enfermagem sobre
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a nova etapa após a alta hospitalar em relação ao autocuidado materno e cuidado
com o bebê. Portanto, pôde-se concluir que a assistência de enfermagem,
prestada à puérpera em alojamento conjunto, é realizada de forma eficaz, com
qualidade e humanizada.

A4 Quatro temáticas foram elaboradas para discussão, sendo possível perceber que
o apoio através da rede, seja familiar, social ou do profissional da saúde, facilita
a segurança e orientação dessas mulheres para seguimento mais efetivo da
gestação.

A5 Os resultados proporcionaram a ampliação da percepção das notícias difíceis e
seus efeitos nos profissionais e pacientes/ familiares; exercitaram formas de
trabalho cooperativas e interdisciplinares, desenvolveram habilidades e
incentivaram propostas de melhorias na comunicação e no cuidado.

A6 As mulheres expressaram o sofrimento e a angústia diante da perda do filho,
algumas vezes agravados pela forma da comunicação da notícia e pela falta de
suporte ofertado para o enfrentamento. Foram encontradas duas categorias
empíricas: receber a notícia da morte e voltar para casa de mãos vazias. As
equipes não estão preparadas para a comunicação de notícias difíceis nem para o
suporte às mulheres que perderam filhos recém‑nascidos. Para as mulheres, o
apoio recebido pela família e pela religião ajudou no processo de luto.

A7 As percepções das informantes sobre a segurança do paciente para as mulheres
foram identificadas em quatro categorias descritivas distintas qualitativas:
Salvaguardando a mulher , Salvaguardando o processo de parto , Respeitando
oindivíduo e a equipe e Gerenciando a força de trabalho e o aprendizado. Os
cuidados de suporte e a escuta da mulher foram importantes para a segurança do
paciente. Era fundamental acompanhar as etapas do parto e evitar intervenções
desnecessárias. Uma atmosfera aberta e tolerante entre os profissionais de saúde
melhorou a tomada de decisões e uma carga de trabalho razoável foi essencial
para garantir um atendimento seguro.

A8 A análise revelou três eixos temáticos: o desafio de compreender o mundo do
outro, as falhas de comunicação e os serviços de saúde impostos. Sem
interpretação, a comunicação era reduzida ao mínimo e, portanto, insuficiente
para informar adequadamente as mulheres sobre o tratamento e atender às suas
expectativas e necessidades.

A9 Embora 58,4% das mulheres estivessem geralmente satisfeitas com a
comunicação das parteiras e médicos na sala de parto, uma grande porcentagem
(41,6%) não estava satisfeita. Apenas 14,6 e 27,3% das mulheres estavam
completamente satisfeitas com a comunicação verbal e não verbal dos
profissionais de saúde, respectivamente. Houve uma associação estatisticamente
significativa entre a satisfação das mulheres com os cuidados durante o trabalho
de parto e sua satisfação com a comunicação dos profissionais de saúde; 70,4%
das mulheres que ficaram satisfeitas com o atendimento ao parto também
ficaram satisfeitas com a comunicação da equipe da sala de parto. Houve
associações estatisticamente significativas entre a satisfação das mulheres com a
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comunicação das parteiras e médicos e seu nível de escolaridade, paridade,
natimorto ou óbito neonatal e o cenário do último parto.

Fonte: Elaborado pela própria autora.

4.1 ESTRATÉGIAS QUE A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA MATERNIDADE TEM

IMPLEMENTADO PARA DESENVOLVER A COMUNICAÇÃO EFETIVA

Neste tópico iremos identificar e descrever as estratégias que os profissionais de

saúde implementaram na prática para desenvolver a comunicação na segurança do paciente,

serão discutidos os estudos A1, A5, A6 e A7. Nas bases de dados, poucos os trabalhos

trouxeram resultados da implementação de técnicas, dentre os artigos selecionados, Jacobson,

et al (2013) trazem três estratégias de coaching para mediar a comunicação sobre decisões

utilizadas na prática: treinar o médico na frente do paciente; orientação privada de pacientes

quando o médico não estava na sala; e aconselhamento cruzado de mulheres.

O objetivo dessas estratégias era evitar ameaças de segurança previstas,

certificando-se de que a mulher tinha informações suficientes para tomar decisões informadas

sobre seu tratamento. O coaching era uma estratégia para evitar danos potenciais e, ao mesmo

tempo, evitar conflito direto com o médico. A implementação dessas técnicas repercutiram

em consequências intencionais e não intencionais na segurança para mães e profissionais de

saúde, e tinham o potencial de prender as mulheres em meio a conflitos interprofissionais e

diferenças de opinião. (JACOBSON et al., 2013).

A partir dos relatos, Pereira, et al (2018), também perceberam a dificuldade por parte

dos profissionais em comunicar não apenas a morte, mas também a notícia de que algo não ia

bem com o recém‑nascido, evidenciando falhas na comunicação entre profissionais e

usuários. As pacientes perceberam que algo errado estava acontecendo com seus bebês,

principalmente ao observar características anormais, como choro, palidez, mudança na cor da

pele, na respiração e na agitação, entre outros. Muitas referiram demora por parte da equipe

multidisciplinar em dar informações sobre o quadro clínico do bebê.

A comunicação da notícia de morte apresenta-se como desafio para os profissionais de

saúde, que muitas vezes, têm pouca habilidade para lidar com a dor do outro e quando o

fazem estabelecem uma relação de simpatia, e não de empatia denotando a falta de preparo

para a comunicação de notícias difíceis e para o suporte emocional aos pacientes. Isso reforça

a importância do treinamento para a transmissão de más notícias de forma que o profissional

tenha confiança no cumprimento dessa tarefa.(PEREIRA et al., 2018)
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Ou seja, tanto na comunicação diária quanto na comunicação de notícias difíceis a

equipe multiprofissional apresentou lacunas importantes nas relações interpessoais, que

podem prejudicar a segurança do paciente no serviço materno-infantil.

Já Lugarinho, et al (2016) reiteram o estudo de Pereira, et al (2018) e traz em seu

trabalho a implementação do protocolo Spikes na comunicação de notícias difíceis como

técnica para melhorar esse processo. Os avanços técnicos e científicos da saúde promoveram

melhora nos tratamentos ofertados, assim como um aumento expressivo das categorias do que

se pode considerar uma má notícia com o desenvolvimento do protocolo. Essas novas

demandas geraram a necessidade dos profissionais desenvolverem maior habilidade de

comunicação, em especial a comunicação de notícias difíceis. Considerada uma tarefa que

exige formação, treinamento e uma visão ampliada de cuidado em saúde para com o

sofrimento do paciente.

Lino, et al ( 2011) sugere que o protocolo Spikes pode ser aplicado em diferentes áreas

de atenção à saúde, mas que apresenta a necessidade de ser individualizado e adaptado a cada

situação. Essa ferramenta se compõe em seis etapas para transmitir más notícias ao paciente,

que se constitui de modo a orientar a abordagem da comunicação respeitando a singularidade

de cada paciente. Na 1ª etapa o objetivo é planejar o encontro com o paciente. Já a 2ª etapa diz

respeito à avaliação da percepção da gestante/puérpera e seu parceiro/familiar. Na 3ª etapa,

avaliamos o desejo de saber dos pais e coletamos os seus pedidos por informações.

A 4ª etapa trata de transmitir a notícia e informações à gestante/puérpera e seu

parceiro/familiar. A 5 etapa se constitui na validação da expressão de sentimentos e oferece

respostas afetivas às emoções das gestantes, parceiros e familiares. E na última e 6ª etapa o

resumo e compartilhamento das estratégias do plano de cuidado. Nesse estudo os

profissionais que implementaram em sua prática esse protocolo apontaram grande satisfação

em relação às suas expectativas iniciais, do mesmo modo que foi praticamente unânime a

aprovação dos métodos e ferramentas empregados nesse processo. (LINO, et al, 2011)

Já o trabalho de Skoogh, et al (2019), trouxe os resultados da implementação de uma

outra estratégia de comunicação, a SBAR. Essa técnica desenvolvida há muitos anos pela

Marinha dos Estados Unidos, vem sendo utilizada recentemente na área da saúde com seus

profissionais. Seu objetivo é melhorar a qualidade da comunicação durante a troca de

informações entre os membros da equipe multidisciplinar, e foi desenvolvida para que a

mensagem central seja absorvida e que decisões assertivas sejam tomadas.

Nessa estratégia a comunicação verbal deve conter as seguintes informações

primordiais acerca da: Situação do paciente (Situation), sua História Prévia (Background),
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Avaliação do caso (Assessment) e Recomendação (Recommendation), formando assim, a

sigla com as palavras em inglês, SBAR. A vantagem dessa estratégia, está no fato de que ela

possui fácil aplicação e treinamento, ela estrutura a comunicação dos profissionais a fim de

deter atenção das informações importantes e gerar ações mais assertivas e apropriadas.

(FELIPE; SPIRI, 2019)

O uso do método de comunicação estruturado nas mudanças de turno foi descrito

como uma redução do risco de perda de informações. Segundo os relatos dos profissionais,

quanto mais informações você obtém, menos você consegue absorver então, é fácil perder

informações importantes. O treinamento da equipe levou a um melhor entendimento das

competências de cada profissional e orientou os mesmo no que fazer em diferentes situações.

Se os trabalhadores de saúde não estiverem familiarizados com as competências dos colegas,

podem surgir incertezas e falta de confiança. A maioria das enfermarias de trabalho suecas

que implementaram o SBAR apresentaram resultado positivo, percebido através de um

reforço na segurança do paciente (SKOOGH et al., 2019)

Apesar de ser um assunto abrangente, neste tópico vamos apresentar outras estratégias

encontradas no livro Segurança do Paciente: Criando Organizações de Saúde Seguras

elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz em 2019, técnicas recomendadas e que podem ser

replicadas com facilidade nas maternidades. A maioria delas não envolve barreiras

intransponíveis e altos custos financeiros, mas todas dependem de coordenação

comprometida, equipe de trabalho coesa e disposta, além de conhecimento de princípios

básicos para melhoria da qualidade em saúde.

As técnicas envolvem mudanças em um sistema complexo e devem ser implementadas

com um olhar voltado para os fatores humanos, antes, durante e após a implantação, para se

certificar que atenderão suas finalidades e não criarão consequências inesperadas ou

negativas. A comunicação acontece entre as pessoas, e as mudanças podem começar nos

grupos setoriais, em um formato reverso da hierarquia institucional. As seguintes estratégias

serão tratadas: unidade geográfica; rounds multiprofissionais sistemáticos; técnica de read

back; processo normatizado de passagem de plantões/turnos; gestão da alta hospitalar.

As unidades geográficas são definidas como locais, dentro dos serviços de saúde como

a maternidade de um hospital. Essas unidades oferecem serviços específicos, que são

realizados por profissionais pré-definidos com uma distribuição organizada.

Essa estratégia consiste em direcionar as atividades dos trabalhadores através da

limitação geográfica, que pode ser física como uma parede ou enfermaria propriamente dita,

ou virtuais, como um agrupamento de leitos contida em uma estrutura maior. Essa técnica tem
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por objetivo facilitar a formação de uma equipe solidária e participativa entre si, e como

consequência melhorar a comunicação entre a equipe multiprofissional atuante na mesma

unidade. Com isso torna-se mais fácil a criação de rotinas, padrões e até a implementação de

protocolos. Na figura 2, segue a exemplificação de um setor antes e depois da aplicação dessa

estratégia de organização das equipes por unidades geográficas. (FIOCRUZ, 2019)

Figura 2 - Exemplo de Distribuição das Unidade Geográficas

Fonte: FIOCRUZ.

Os rounds multiprofissionais sistemáticos consistem em reunir os profissionais de

diferentes áreas integrantes da mesma equipe, ao menos uma vez por dia, para discutir os

casos de seus pacientes, assim como sua evolução, sua meta terapêutica e seu plano de

cuidado com olhar multidisciplinar colaborativo, com pactuação nas decisões a serem

tomadas para os mesmos. É importante salientar que esses encontros não possuem o objetivo

de apresentar o quadro clínico dos pacientes de forma cotidiana, pois eles se tornam extensos

e improdutivos.

O ideal é que todos estejam cientes do histórico de seus pacientes, para que o round

seja focado nas metas, planos terapêuticos e mudanças no cuidado, caso necessárias. Dê

preferência devem ser sistemáticos, seguir roteiros, com horário de início e de término,

definição de quem vai participar e qual sua área de contribuição. Instrumentos como a lista de

verificação de parto seguro, são muito bem vindos, eles proporcionam um bom gerenciamento

de informações do paciente acerca das atividades a serem executadas. (FIOCRUZ, 2019)

Algumas pesquisas apontam resultados da utilização dessa técnica, por exemplo, a

melhora na adesão de práticas baseadas em evidências (como a diminuição da prática de

episiotomia); melhora a comunicação entre os membros da equipe; diminui o tempo de
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internação; pode reduzir os eventos adversos evitáveis e a taxa de mortalidade materna e

neonatal; é capaz de contribuir de forma positiva para o desempenho dos indicadores de

qualidade.

Apesar dos resultados mostrarem que essa é uma estratégia eficaz, não basta apenas

implementar os rounds nos serviços, é necessário que essa iniciativa tenha um bom

andamento para que toda a equipe participe de fato da discussão e do planejamento do

cuidado. É preciso estar atento ao surgimento de um gradiente de autoridade que impeça a

participação confortável dos demais membros da equipe, para isso as chefias devem estar

vigilantes durante o desenvolvimento desses rounds. (FIOCRUZ, 2019)

A técnica de read back é simples e extremamente fácil e eficiente, e possui o objetivo

de combater as falhas de comunicação que ocorrem principalmente por meio do telefone. Ela

deve ser realizada da seguinte maneira: o receptor ouve a mensagem, anota a mesma no papel

e em seguida lê o que escreveu para o transmissor da prescrição ou solicitação. Esse sistema

diminui as chances de erro na mensagem e passou a fazer parte das metas internacionais de

segurança do paciente.

Já a passagem de plantão/turno é considerada o momento de alto risco no cuidado,

pois além da troca verbal de informações, também se registra os itens mais relevantes da

assistência, se utilizando da comunicação escrita e verbal. Essa estratégia consiste em tornar

normatizada e sistemática uma atividade que já ocorre nos serviços de saúde, a fim de

aprimorar o processo e torná-lo mais eficaz. O objetivo é pré-definir horário e local adequado

para a passagem de plantão, além disso os profissionais envolvidos devem estar disponíveis

plenamente durante o tempo necessário para transmissão das informações dos pacientes, e os

dados imprescindíveis devem estar registrados e acessíveis para este momento.

O recomendado é que as instituições invistam em sistema computadorizado, que

contenham as informações mais relevantes dos pacientes a serem ditas durante a passagem de

plantão ou turno. Esses tipos de sistema se baseiam em um script que importa os dados

imprescindíveis do prontuário eletrônico do paciente. Suas vantagens consistem em agilizar o

processo de registro dos funcionários e minimizar os equívocos durante a transcrição das

informações. (FIOCRUZ, 2019)

As altas ou transferências hospitalares são processos cruciais que compõem uma etapa

crítica no processo do cuidado, por ser o último passo da internação não recebem a devida

importância. Esse tratamento inadequado pode gerar uma grave repercussão, a readmissão.

Segundo estudos, após as altas hospitalares, cerca da metade dos pacientes é afetado por pelo

menos um erro associado ao cuidado em saúde, o mais recorrente está relacionado aos
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medicamentos. Cerca de um quinto sofre algum evento adverso, e uma proporção

significativa desses eventos são considerados evitáveis e atribuídos a uma programação da

alta malfeita ou inexistente. (FIOCRUZ, 2019)

Os trabalhos evidenciam que poucos sumários de alta são recebidos pelos

profissionais da atenção primária durante a contra referência, e informações importantes por

vezes não são registradas, como: exame físico de admissão e alta; condição clínica do

paciente durante a assistência; lista de medicamentos da pré-admissão; observações de

exames complementares com resultado em aberto, por exemplo; motivos pela troca de

medicamentos de rotina; planejamento do follow up (continuidade do cuidado após alta

hospitalar).

Para ter sucesso na gestão de alta, é necessário vontade institucional. A

implementação precisa ser realizada por uma equipe de trabalho forte e perspicaz, que

detenha os princípios básicos de melhoria da qualidade. O objetivo é programar a alta, ao

colocar em prática condutas passíveis de replicação que amparem esse processo.

Esse pacote de medidas inclui: aconselhamento antes da alta pelo enfermeiro com

educação em saúde sobre aleitamento, cuidados com o Recém Nascido e com a ferida

operatória quando houver, agendamento de follow up com indicação de contra referência para

realizar exames e administração das vacinas neonatais; relatório de alta, que conste todos os

dados imprescindíveis sobre o binômio; consulta médica em tempo adequado. A programação

de intervenções simples, como a comunicação por telefone entre uma enfermeira e sua

paciente para retirar dúvidas sobre o aleitamento materno após a apojadura, é capaz de

minimizar problemas cotidianos e reduzir a readmissão em casos de mastite, por

exemplo.(FIOCRUZ, 2019)

Uma recomendação dos estudiosos da área é combinar as estratégias voltadas para

melhorar a comunicação a fim de potencializá-las, como por exemplo, os rounds devem ser

realizados pelos profissionais que atuam na mesma unidade geográfica. Os estudos

apresentaram em comum a melhoria na segurança do paciente nas instituições em que foram

implementadas as estratégias para desenvolver a comunicação efetiva entre os profissionais.

4.2 A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS

Esse tópico apresentará a discussão dos artigos A3 e A4 que se referem a importância

da comunicação efetiva entre os profissionais dos serviços obstétricos. As falhas na

comunicação e no trabalho em equipe continuam sendo as principais causas que contribuem

para lesões perinatais evitáveis e morte ( The Joint Commission, 2011). Apesar de algumas

melhorias, muitos desafios de segurança obstétrica permanecem. No passado, o trabalho em
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conjunto não recebia crédito adequado, mas diante do aumento crescente da complexidade no

cuidado em saúde, surgem evidências da sua notoriedade. O ideal para os pacientes é receber

cuidado contínuo que contemple sua integralidade, ou seja, planejado de preferência por uma

equipe multidisciplinar.

Nesse sentido, cada profissional irá fazer sua avaliação, agregar seu olhar e

conhecimento científico, e unidas as diversas áreas podem produzir um plano de assistência

mais eficaz e contemplativo. Para se tornar eficiente o plano assistencial deve ser executado

de forma linear ao longo de sua assistência independentemente da equipe que estiver no

serviço, para isso é necessário uma adequada troca de informações entre os profissionais, na

qual se encaixa a importância da comunicação efetiva.

Ao atender sua clientela os profissionais, devem manter um bom nível de interação e

comunicação efetiva, para quem recebe o cuidado consiga notar a importância de cada pessoa

que lhe assiste. (MARQUES et al., 2014)

Não é incomum se deparar com a ausência da formação de uma equipe entre os

profissionais. Dificilmente consegue-se garantir a segurança do paciente sem trabalho em

equipe. A inexistência de um conjunto estruturado de profissionais torna as dificuldades

maiores, e as estratégias para aprimorar a comunicação se tornam menos efetivas. O ambiente

que não possui uma equipe torna o cuidado muito fragmentado, o que compromete a

assistência.

A fragmentação do cuidado é ainda mais comprometedora quando associada à falta de

coordenação, considerada por muitos especialistas em segurança do paciente um dos grandes

desafios ou problemas da atualidade. Na saúde, o resultado de uma fragmentação

desnecessária e injustificável gera grande vulnerabilidade aos erros de comunicação nas

transferências de pacientes ou nas trocas de informações, o que pode causar um impacto

negativo.(FIOCRUZ, 2019)

Além disso, Pio e Capel (2015) corroboram a necessidade dos profissionais da saúde

refletirem sobre seu papel, diminuindo o autoritarismo e trabalhando em equipes

multiprofissionais para estabelecer um plano de cuidados que considere as necessidades de

saúde de cada paciente de maneira mais integral.

Para isso é importante salientar a necessidade de formar profissionais da saúde que

compreendam a legitimidade do trabalho em equipe, assim como a importância da educação

continuada em saúde. Através da educação continuada deve-se incorporar conteúdo de

segurança do paciente, qualidade e administração em saúde, contribuindo para que
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profissionais tenham uma postura diferente frente ao erro humano e a visão crítica a

gradientes de autoridade que ultrapassam o necessário e o bom senso.

4.3 O IMPACTO DA RELAÇÃO ENTRE PROFISSIONAL E PACIENTE NA

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Nesta seção trataremos do impacto da relação entre profissional e paciente da

maternidade na assistência à saúde, assim como, identificar com que a comunicação vem

atrelada, para isso discutiremos com os autores A1, A2, A8 e A9.

Assim como em todos os âmbitos da vida, na saúde a comunicação também é

fundamental, pois é através dela que ocorre a transmissão das informações sobre os pacientes,

se compreende o que estão vivenciando e favorece a assistência multiprofissional. Apesar de

ter sido identificada como fator importante para o cuidado, ela ainda não é desenvolvida de

maneira plena entre os profissionais. Segundo os estudos, a competência interpessoal dos

mesmos na hora de interagir de forma efetiva com o paciente e a equipe deixa a

desejar.(ROJAHN et al., 2014)

A comunicação baseada na equipe e focada no paciente pode apoiar as mulheres na

tomada de decisões informadas, Jacobson, et al (2013) indicou com seus estudos que as mães

recebiam informações inadequadas para as escolhas, percebiam essa falta de conhecimento

como uma ameaça à segurança. As práticas de comunicação dos profissionais de saúde podem

moldar a tomada de decisão, a autonomia e a satisfação das mães com a experiência do parto.

A maioria das mulheres que passaram por intervenções não tinham conhecimento

sobre complicações, e muitas delas ficaram com medo ou se sentiram impotentes durante o

trabalho de parto e parto, sugerindo que o compartilhamento inadequado de informações pode

ter consequências emocionais para as mães. Portanto, esse estudo considera a qualidade da

informação um problema de segurança, onde os relacionamentos interpessoais influenciam

fortemente nos padrões de comunicação, e enfatiza a importância de manter a confiança entre

a mulher, sua família e a equipe de saúde. As enfermeiras identificaram que isso era

importante para a satisfação das mulheres e o bem-estar psicológico durante o trabalho de

parto.(JACOBSON et al., 2013).

Jamas, et al (2013) complementam que as divergências em relação às experiências

vivenciadas durante o atendimento recebido na chegada ao hospital são cruciais para o

estabelecer vínculo entre equipe e paciente. Ou seja, a demonstração de interesse por parte

do profissional pelo bem-estar da paciente resulta em uma interação efetiva. Por outro lado, o

fato de não serem atendidas adequadamente pode gerar uma percepção de desprezo, descaso e

humilhação. Aquelas que foram acolhidas de forma carinhosa pelos profissionais que lhes
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prestaram o primeiro atendimento na instituição sentiram-se satisfeitas. As mulheres disseram

que essa avaliação positiva era atribuída à maleabilidade por parte dos profissionais, que

demonstraram sensibilidade suficiente para identificar as circunstâncias que envolviam cada

parturiente e suas demandas. Essa maleabilidade demanda uma rede de comunicação já

estabelecida entre os profissionais envolvidos, propiciando o compartilhamento de dúvidas,

aflições e inseguranças das pacientes.

Quando a receptividade, a comunicação, o respeito, a paciência e o carinho estão

presentes nos relacionamentos interpessoais, estes proporcionam segurança e são avaliados

positivamente, o que reitera a importância da postura ética e solidária no acolhimento das

parturientes, da escuta ativa e do tratamento respeitoso e educado por parte dos profissionais

da maternidade. Portanto, a possibilidade das parturientes expressarem seus sentimentos

promove a abertura de novos canais de comunicação entre profissionais e clientes, com

reflexos positivos para o relacionamento entre elas, seus acompanhantes e os profissionais.

(JAMAS et al., 2013)

Como observamos, a comunicação é um fator fundamental para garantir a segurança

dos pacientes na maternidade. Os especialistas da área relatam que durante as pesquisas

ocorreu de maneira natural a associação entre a satisfação e os cuidados durante o trabalho de

parto com a comunicação dos profissionais de saúde e as pacientes. Sendo assim, os

resultados indicam que a comunicação efetiva está sendo atrelada à satisfação, o que a torna

um sinal de qualidade. (AHMED, 2020)

Um outro estudo trouxe experiências de comunicação durante os cuidados de

maternidade para mulheres migrantes alófonas referente a língua alemã da Suíça. Ele aponta

que as barreiras linguísticas causam problemas para a mulher obter cuidados apropriados e

compreender informações e aconselhamento sobre saúde. O consentimento informado para

intervenções não se tornava possível quando a comunicação era limitada a gestos não verbais

e vocabulário insuficiente. O acesso aos serviços de um intérprete era desejado, porém na

maioria das vezes inalcançável. Assumir diferentes perspectivas permitiu identificar

experiências compartilhadas e divergentes, evidenciando a magnitude das barreiras

comunicativas. As falhas na comunicação eram frustrantes para todos os envolvidos. As

mulheres alófonas relataram algum comportamento discriminatório por parte dos profissionais

de saúde.(IKHILOR, P.O. ; et al, 2019)

De acordo com as entrevistas, a estratégia mais comum para superar as barreiras do

idioma foi a comunicação por meio de gestos. Consequentemente, educação, promoção da

saúde e aconselhamento profundo não eram possíveis para facilitar escolhas informadas,
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portanto, às vezes ocorriam mal-entendidos e maus-tratos. As mulheres ficaram confusas com

a comunicação limitada e tinham muitas perguntas sem resposta, mesmo após o término do

tratamento. A falta de comunicação muitas vezes levava à perda de confiança por parte das

mulheres, enquanto os profissionais de saúde muitas vezes desconheciam os problemas

subsequentes ou as memórias do cuidado da maternidade. (IKHILOR et al., 2019)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim como em todos os âmbitos da vida, na saúde a comunicação também é

fundamental, pois é através dela que ocorre a transmissão das informações sobre os pacientes,

para compreender o que estão vivenciando e favorecer a assistência multiprofissional. A

comunicação eficaz por parte da equipe multidisciplinar da maternidade pode ajudar uma

mulher durante o trabalho de parto e parto a ter uma experiência de parto positiva. A

combinação de fatores fisiológicos, emocionais, relacionais e contextuais influenciam o

trabalho de parto, contribuem para o desafio da comunicação, e as situações diferenciadas e

de evolução rápida, tornam mais difícil manter o entendimento compartilhado necessário para

o sucesso do trabalho em equipe.

Portanto, conclui-se que a comunicação efetiva ainda não detém destaque adequado

frente a sua importância, tendo em vista que a mesma é a base das relações, e como dito pelas

autoridades de saúde, a causa-raiz da maioria dos eventos sentinela. Ela afeta diretamente a

qualidade e a segurança do paciente. Apesar do cenário de pesquisa ser limitado no que se

refere ao quantitativo de produções vinculadas a temática, os estudos realizados em diversos

países apontaram melhoria na comunicação entre a equipe multidisciplinar, profissional e

paciente, quando implementadas estratégias com objetivo de desenvolver a relação

interpessoal nas maternidades. Por consequência percebeu-se aumento nos índices de

segurança, qualidade e satisfação dos usuários, demonstrando os benefícios de usar um

método de comunicação estruturado.

Para fazer a diferença no que tange a comunicação efetiva é imprescindível investir na

implementação das estratégias descritas nas maternidades, com apoio institucional e incentivo

governamental através da divulgação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, a fim

de alcançar as metas estabelecidas pelo mesmo. Essa revisão integrativa oferece aos

profissionais da área da saúde acesso aos resultados relevantes da pesquisa, assim como a

descrição das técnicas recomendadas a prática clínica para melhorar a segurança do paciente

no quesito comunicação efetiva, proporcionando um saber crítico.
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