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RESUMO  
 

SANTOS, Grazielle Rezende da Silva. Comunicação na clínica do cuidado de 

enfermagem na terapia intensiva: o caso do handover. Rio de Janeiro, 2017. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

Introdução: Unidades de Terapia Intensiva têm como objetivo fornecer suporte a 

pacientes críticos que exigem cuidados complexos e especializados, realizados por 

uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, com destaque para o enfermeiro. 

Neste ambiente, a comunicação está intensamente presente na troca de 

informações entre profissionais de saúde durante a transferência de turnos, o 

handover. Falhas nessa comunicação podem causar danos aos pacientes. Objetivo: 

Descrever o processo de comunicação entre os profissionais da equipe de 

enfermagem da terapia intensiva durante o handover; analisar tal processo de 

comunicação quanto à existência de ruídos e suas repercussões na segurança da 

prática de cuidado ao paciente hospitalizado; e discutir a comunicação na clínica do 

cuidado de enfermagem na terapia intensiva sob a ótica da segurança do paciente. 

Método: Estudo de campo, qualitativo e de cunho exploratório. O lócus foi a Unidade 

de Terapia Intensiva cirúrgica de um hospital federal, tendo participado 42 membros 

da equipe de enfermagem atuantes no handover e no cuidado direto ao paciente. A 

produção dos dados ocorreu através de gravação de áudio durante o handover, 

observação sistemática das práticas de cuidado da equipe de enfermagem e 

entrevista semiestruturada. Os áudios foram transcritos para um instrumento de 

handover elaborado com base na literatura, que foram analisados através de 

estatística descritiva quanto à presença ou ausência da informação nos itens que o 

compunham, sua completude e a presença de erros. Os dados da observação 

passaram por descrição densa. As entrevistas foram analisadas através da análise 

de conteúdo temático. Resultados: Houve ausência e incompletude de algum tipo de 

informação em todos os instrumentos. O erro esteve presente em 2,3% dos 

instrumentos analisados. Dentre as ausências, destaca-se o item avaliação do 

quadro do paciente, ausente em 99,2%, seguido pelo item plano de cuidados com 

91,6% e os dados de identificação do perfil clínico do paciente com 67,93%. Quanto 



 

 
 

à incompletude, no item Dados objetivos, que se referem ao exame físico do 

paciente, as informações estavam incompletas em 100% dos instrumentos; nos 

Dados subjetivos, que tratavam da história do paciente e sua evolução clínica, 

estavam incompletos em 88,5% dos instrumentos; e os dados de perfil clínico dos 

pacientes com 32% de incompletude. A observação das práticas assistenciais 

mostrou que as falhas na comunicação entre os profissionais de enfermagem 

interferiram diretamente no processo de cuidar, pois geraram procedimentos 

desnecessários que poderiam acarretar danos aos pacientes. Os dados das 

entrevistas apontaram o reconhecimento da importância do handover, a 

comunicação face-a-face na beira de leito com a presença de todos os membros, 

livre participação destes no processo de comunicação, a utilização da comunicação 

verbal e escrita, o bom relacionamento entre a equipe de enfermagem. Também 

foram evidenciados ruídos como a ausência/incompletude de informações sobre o 

paciente, além chegadas atrasadas ou saídas antecipadas, tom de voz baixo, 

conversas paralelas, uso de dispositivos celulares, e pouca participação dos 

técnicos. Conclusão: Entender o papel da comunicação é importante para evitar 

ruídos que podem causar a descontinuidade da informação e resultar em 

procedimentos que colocam em risco a segurança do paciente. A partir dos ruídos 

identificados, propõe-se a elaboração de barreiras de segurança que promovam a 

comunicação efetiva no handover de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva. 

 

Descritores: Comunicação; Unidades de Terapia Intensiva; Enfermagem; Segurança 

do paciente. 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Grazielle Rezende da Silva. Communication in nursing care clinic in 

the intensive care: the case of handover. Rio De Janeiro, 2017. Dissertation 

(Master in Nursing) - Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

Introduction: Intensive Care Units aim to support critical patients who demand 

complex and specialized care, which is conducted by a multi-professional 

interdisciplinary team, with prominence for nursing. In this environment 

communication is intensely present in the exchange of information between health 

professionals during the shifting of turns, the handover. Communication failure can 

cause damages to the patients. Objective: to describe the communication process 

between the nursing professionals team during the intensive care handover; to 

analyze such process regarding the existence of noises and its repercussions in the 

security of the care practice in relation to the hospitalized patient and to discuss 

communication in the nursing care clinic in intensive care from the point of patient 

safety. Method: field study, qualitative and of exploratory. The locus was the surgical 

Intensive Care Unit of a federal hospital, with 42 members of the nursing team 

working in the handover and direct patient care. The data production occurred 

through audio recording during handover, systematic observation of care practices of 

the nursing team and the semi-structured interview. The audios were transcribed to a 

handover instrument based on the literature, analyzed through descriptive statistics 

regarding the presence or absence of the information in the item that composed it, its 

completeness and failures. The observation data went through dense description. 

The interviews were analyzed through thematic content analysis. Results: Absence 

and incompleteness of some kind of information in all instruments. Error was present 

in 2.3% of the analyzed instruments. Among the absences it is possible to highlight 

the evaluation of the patient's chart, absent in 99.2%, followed by the item care plan 

with 91.6% and the data identifying the clinical profile of the patient with 67.93%. 

Regarding the incompleteness in the item “Objective data”, which refer to the 

physical examination of the patient, the information was incomplete in 100% 



 

 
 

instruments; in “Subjective data”, which dealt with the patient's history and clinical 

evolution, in 88.5% were incomplete of the instruments; and clinical profile data of 

patients with 32% incompleteness. The observation of care practices showed that 

communication failures among nursing professionals interfered directly in the care 

process, as they generated unnecessary procedures that could cause harm to 

patients. The interview data pointed to the recognition of the importance of handover, 

face-to-face communication at the bedside with the presence of all members, their 

free participation in the communication process, the use of verbal and written 

communication, good relationships between the nursing team. There were also 

noises such as the absence / incompleteness of patient information, delayed arrivals 

or early leaving, lower voice tone, parallel conversations, use of cellular devices, and 

poor participation of technicians. Conclusion: understanding the role of 

communication is important to avoid noise that can cause discontinuation of 

information and thus may result in procedures that put patient safety at risk. From the 

noises identified, it is proposed the elaboration of safety barriers that promote 

effective communication in the nursing handover in the Intensive Care Unit. 

 

Descriptors: Communication, Intensive Care Units; Nursing; Patient safety. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
RESUMEN 

 
SANTOS, Grazielle Rezende da Silva. Comunicación en la clínica del cuidado de 

enfermería en la terapia intensiva: el caso del handover. Rio De Janeiro, 2017. 

Disertación (Maestría en enfermería) - Escola de Enfermagem Anna Nery, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 
Introducción: Unidades de Terapia Intensiva tienen como objetivo proporcionar 

soporte a pacientes críticos que exigen cuidados complejos y especializados, 

realizados por un equipo multiprofesional e interdisciplinario, con destaque para el 

enfermero. En este ambiente, la comunicación está intensamente presente en el 

intercambio de informaciones entre profesionales de salud durante la transferencia 

de turnos, el handover. Las fallas en la comunicación pueden causar daños a los 

pacientes. Objetivo: Describir el proceso de comunicación entre los profesionales del 

equipo de enfermería de la terapia intensiva durante el handover; analizar dicho 

proceso de comunicación en cuanto a la existencia de ruidos y sus repercusiones en 

la seguridad de la práctica de cuidado al paciente hospitalizado; y discutir la 

comunicación en la clínica del cuidado de enfermería en la terapia intensiva antes la 

óptica de la seguridad del paciente. Método: Estudio de campo, cualitativo y de cuño 

exploratorio. El locus fue la Unidad de Terapia Intensiva quirúrgica de un hospital 

federal, habiendo participado 42 miembros del equipo de enfermería actuantes en el 

handover y en el cuidado directo al paciente. La producción de los datos ocurrió a 

través de grabación de audio durante el handover, observación de las prácticas de 

cuidado del equipo de enfermería y entrevista semiestructurada. Los audios fueron 

transcritos a un instrumento de handover detallado con base en la literatura, que 

fueron analizados a través de estadística descriptiva en cuanto a la presencia o 

ausencia de la información en los ítems que lo componían, su completitud y la 

presencia de errores. Los datos de la observación pasaron por una descripción 

densa. Las entrevistas fueron analizadas a través del análisis de contenido temático. 

Resultados: Hubo ausencia e incompletud de algún tipo de información en todos los 

instrumentos. El error era presente en el 2,3% de los instrumentos analizados. Entre 

las ausencias, se destaca el ítem evaluación del cuadro del paciente, ausente en el 



 

 
 

99,2%, seguido por el ítem plan de cuidados con 91,6% y los datos de identificación 

del perfil clínico del paciente con el 67,93%. En cuanto a la incompletud, en el ítem 

Datos objetivos, que se refieren al examen físico del paciente, las informaciones 

estaban incompletas en el 100% de los instrumentos; en los Datos subjetivos, que 

trataban de la historia del paciente y su evolución clínica, estaban incompletos en el 

88,5% de los instrumentos; y los datos de perfil clínico de los pacientes con 32% de 

incompletud. La observación de las prácticas asistenciales mostró que las fallas en 

la comunicación entre los profesionales de enfermería interfirieron directamente en 

el proceso de cuidar, pues generaron procedimientos innecesarios que podrían 

acarrear daños a los pacientes. Los datos de las entrevistas apuntaron el 

reconocimiento de la importancia del handover, la comunicación cara a cara en la 

frontera de lecho con la presencia de todos los miembros, libre participación de 

éstos en el proceso de comunicación, la utilización de la comunicación verbal y 

escrita, la buena relación entre el equipo de enfermería. También se evidenciaron 

ruidos como la ausencia / incompletud de informaciones sobre el paciente, además 

de llegadas atrasadas o salidas anticipadas, tono de voz bajo, conversaciones 

paralelas, uso de dispositivos celulares, y poca participación de los técnicos. 

Conclusión: Entender el papel de la comunicación es importante para evitar ruidos 

que pueden causar la discontinuidad de la información y así, puede resultar en 

procedimientos que ponen en riesgo la seguridad del paciente. A partir de los ruidos 

identificados, se propone la elaboración de barreras de seguridad que promuevan la 

comunicación efectiva en el handover de enfermería en la Unidad de Terapia 

Intensiva. 

 

Descriptores: Comunicación; Unidad de Cuidados Intensivos; Enfermería; Seguridad 

del Paciente. 

 
 

 

 

 



 

 
 

SUMÁRIO  

CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO .................................................................................... 17 

1.1 A comunicação no processo de cuidar e seus nexos com a segurança do 

paciente ................................................................................................................. 17 

1.2 Focalizando o objeto: a comunicação no handover da UTI e a segurança do 

paciente ................................................................................................................. 22 

1.3 Objeto .............................................................................................................. 27 

1.4 Objetivos .......................................................................................................... 27 

CAPÍTULO II: BASES TEÓRICO-CONCEITUAIS ................................................... 33 

2.1 A comunicação segundo Berlo ............................................................................ 33 

2.2 A clínica do cuidado de enfermagem na terapia intensiva ............................... 39 

2.3  Handover na UTI: evidências da literatura ...................................................... 44 

CAPÍTULO III - MÉTODO ......................................................................................... 58 

3.1 Tipo de estudo ................................................................................................. 58 

3.2 Campo de Pesquisa ......................................................................................... 58 

3.3 Participantes .................................................................................................... 60 

3.4 Produção dos dados ........................................................................................ 61 

3.5 Análise dos dados ............................................................................................ 66 

3.6 Aspectos éticos ................................................................................................ 68 

CAPÍTULO IV – A prática da comunicação no handover na UTI: ruídos e seus 

impactos na assistência ......................................................................................... 69 



 

 
 

4.1 Caracterização dos participantes do estudo na UTI estudada ......................... 69 

4.2 Caracterização do perfil dos pacientes internados na UTI abordados no 

handover pelos profissionais durante o período estudado ..................................... 71 

4.3 Processo de comunicação da equipe de enfermagem no handover na UTI 

estudada ................................................................................................................ 73 

4.4 Sentidos construídos pela equipe de enfermagem sobre a comunicação no 

handover na UTI .................................................................................................... 88 

CAPITULO V – DISCUSSÃO ................................................................................. 102 

CAPITULO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................... 117 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 121 

APÊNDICES ........................................................................................................... 133 

APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE REGISTRO DO HANDOVER .................... 134 

APÊNDICE B: INSTRUMENTO DE OBSERVAÇÃO DO HANDOVER ................ 136 

APÊNDICE C – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO ................................................... 137 

APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA ..................................................... 138 

APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLAECIDO ......... 140 

APÊNDICE F- UNIDADES DE REGISTRO ......................................................... 141 

 



 

 
 

                                   LISTA DE QUADROS E TABELAS  

Quadro 1 - Número de artigos pelo cruzamento dos descritores nas bases de dados 

Quadro 2 - Sinopse dos artigos 

Quadro 3 - Síntese da unidade de evidência 1 

Quadro 4 -  Síntese da unidade de evidência 2 

Quadro 5 - Classificação e distribuição dos erros de comunicação durante o 

handover 

Tabela 1- Características dos pacientes internados em uma UTI cirúrgica de um 

hospital universitário do Rio de Janeiro no período Nov 2016/ Jan 2017. Rio de 

Janeiro, RJ, 2017. 

Tabela 2 - Características da internação dos pacientes na UTI cirúrgica de um 

hospital universitário do Rio de Janeiro no período Nov 2016/ Jan 2017. Rio de 

Janeiro, RJ, 2017. 

Tabela 3- Distribuição das categorias elaboradas  

Tabela 4 - Distribuição das unidades de significação da categoria 1. 

Tabela 5 - Distribuição das unidades de significação da categoria 2. 

Tabela 6 - Distribuição das unidades de significação da categoria 3. 



 

 
 

LISTA DE FIGURAS E GRÁFICOS  

Figura 1 - Elementos do processo de comunicação  

Figura 2 - Fluxograma de identificação e seleção dos artigos para revisão 

Gráfico 1 - Distribuição da equipe de enfermagem de acordo com a categoria 

profissional e o regime de trabalho 

Gráfico 2- Características dos instrumentos de handover em relação ao conteúdo 

das informações compartilhadas 

Gráfico 3 - Distribuição das informações ausentes durante o handover  

Gráfico 4 - Distribuição das informações incompletas no handover 

Gráfico 5 -  Distribuição das informações incompletas no tópico sobre perfil clínico 

do paciente 

Gráfico 6 - Distribuição das informações incompletas acerca dos dados subjetivos 

do paciente 

Gráfico 7 - Distribuição das informações incompletas no tópico sobre dados 

objetivos 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 
 

CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 
 

1.1 A comunicação no processo de cuidar e seus nexos com a 

segurança do paciente 

 

A comunicação pode ser entendida como uma maneira de interação social, a 

capacidade de partilhar ou discutir ideias e informações, de dialogar, visando o bom 

entendimento entre pessoas (QUITÉRIO et al., 2016). É um processo que consiste 

em compreender e compartilhar mensagens e, de acordo com o modo que se dá 

esse compartilhamento de informações, há influências no comportamento das 

pessoas envolvidas. Neste processo, podem ser adotadas várias formas de 

comunicação, como: a comunicação verbal, por meio da linguagem escrita e falada, 

e a não verbal, por manifestações de comportamento não expressas por palavras 

(BARBOSA et al., 2016). 

Toda fonte que comunica uma mensagem tem um objetivo, se utilizando de 

meios para que o receptor a compreenda, de modo a produzir neste uma reação 

(BERLO, 2003). Sendo assim, a comunicação é uma ferramenta capaz de 

influenciar na vida das pessoas que fazem parte desse processo com base nos 

objetivos apresentados. 

Uma boa comunicação é fundamental em qualquer área, mas, no âmbito da 

saúde, ganha um potencial característico, já que pode impactar benéfica ou 

maleficamente na qualidade do atendimento. Isto porque, a comunicação em saúde 

é capaz de: influenciar as decisões dos indivíduos e das comunidades no sentido de 

promoverem a sua saúde e evitarem riscos que a ameacem; prevenir doenças; 

sugerir e recomendar mudanças de comportamento; além de possibilitar informação, 

mobilização e conscientização (CORREIA; GOMES; SOLIDÔNIO, 2016). 

Portanto, dentro desse campo, a comunicação repercute nas relações entre 

os profissionais e entre estes e os pacientes do sistema, de maneira a possibilitar a 

satisfação de todos e a harmonia para a instituição (MARTINS et al., 2014). Então, 

configura-se como uma competência necessária aos profissionais, principalmente os 
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da área de enfermagem, os quais devem estar atentos aos conteúdos informativos e 

aos resultados do processo de comunicação (OLIVEIRA; SOARES, 2016). 

Ressalta-se que a enfermagem é uma ciência humana que atua no cuidado 

da pessoa independentemente de seu estado de saúde, estabelecendo uma relação 

entre os participantes do processo de cuidar, ou seja, entre quem cuida e quem 

recebe os cuidados (DIAS et al., 2014). Desta feita, o cuidado de enfermagem 

acontece no campo das relações humanas objetivando manter a saúde e a 

dignidade humana, o que demanda a formação de rede, criação de vínculo e 

entender o paciente como sujeito do cuidado e não passivo deste (BROCA; 

FERREIRA, 2012). 

A interação sustenta o encontro entre a enfermeira e o paciente em respeito a 

dimensão existencial deste ser, valorizando-se suas experiências de vida. Isto 

implica diálogo, num processo que engloba sentimentos, ações e reações, 

possibilitando a intersubjetividade. Este cuidado, realizado de forma calorosa, 

atenciosa e humana, abarcando as percepções técnicas dos profissionais e as 

emoções, pode melhorar o estado do paciente (RENNÓ; CAMPOS, 2014). 

Para que a interação humana se efetive como tal e o cuidado de enfermagem 

se processe há de se estabelecer comunicação. Logo, a comunicação é um 

elemento essencial no cuidado, pois alicerça as relações interpessoais e tem um 

papel humanizador a partir do reconhecimento do paciente como partícipe do 

cuidado (BROCA; FERREIRA, 2012). 

No trabalho realizado pela enfermagem a comunicação é um instrumento que 

está presente em todas as ações realizadas, seja no orientar, apoiar ou informar, 

contribuindo para o saber-fazer da profissão. Essa comunicação utilizada no 

processo de cuidar pode auxiliar na adaptação do paciente a partir de uma 

assistência individualizada, melhorando assim a sua resposta e a qualidade da 

assistência prestada (OLIVEIRA; SOARES, 2016). 

A qualidade perpassa, pois, considerar o paciente como um ser único, com 

características e necessidades que lhes são inerentes. Esta compreensão conduz 

ao entendimento de que o cuidado de enfermagem não é feito para o outro, e sim 

com o outro, não é apenas uma intervenção técnica, mas também uma 
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demonstração de afeto e respeito. A concepção de cuidado com o outro requer uma 

comunicação adequada, ou seja, é necessário estar atento à cultura, crenças, 

vivências e valores próprios de cada pessoa (BRITO et al., 2014).  

Nesse caso, a comunicação deve envolver a empatia para que melhore sua 

eficiência (BERLO, 2003). O profissional deve interpretar o ponto de vista do 

paciente, visto que os dois ocupam uma situação social diferente. Além disso, é 

necessário também ser sensível ao comportamento humano, sempre se colocando 

no lugar do outro (BERLO, 2003). Dessa maneira, o profissional terá melhores 

condições de conseguir, através da comunicação, influenciar o comportamento dos 

pacientes. 

Para lidarem com estas singularidades e coletividades dos sujeitos no 

atendimento os profissionais de enfermagem necessitam de uma interação 

adequada entre si. Segundo Oliveira e Rocha (2016), para que a comunicação entre 

a equipe de enfermagem seja efetiva e leve a bons resultados na assistência os 

profissionais devem entendê-la como sendo parte do cuidado, a fim de garantir a 

sua continuidade. Esta eficiência da comunicação está ligada ao alcance do objetivo 

da fonte da mensagem a partir da interpretação e decodificação das informações 

partilhadas sobre o paciente entre os profissionais. 

A necessidade de trabalhar em conjunto e realizar atividades muitas vezes 

complementares implica no compartilhamento de informações entre a equipe de 

trabalho, por conseguinte, a comunicação entre os membros que compõem esta 

equipe se torna imprescindível. De acordo com Fassarella et al. (2013), a boa 

comunicação entre a equipe de trabalho pode evitar erros e melhorar a assistência 

prestada a partir do momento em que os membros desta equipe construam uma 

relação estruturada, em que o compartilhamento da mensagem seja facilitado. 

No ambiente hospitalar, este compartilhamento de informações e experiências 

tem papel relevante na garantia da continuidade da assistência. Para tanto, os 

dados sobre o paciente devem ser compartilhados de maneira clara, objetiva e 

completa, contemplando todas as informações que possibilitem um monitoramento, 

avaliação e planejamento contínuo do cuidado. 
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Entretanto, como a comunicação é um processo que envolve relações 

interpessoais é comum que ocorram problemas, dificuldades ou restrições que 

impeçam que a mensagem seja transmitida corretamente (OLIVEIRA; ROCHA, 

2016). Esses aspectos são considerados ruídos que impedem que o receptor 

entenda a mensagem de maneira completa (BERLO, 2003). Falhas nesta 

comunicação estão sendo indicadas, cada vez mais, como contribuintes para a 

descontinuidade do cuidado, para o tratamento inadequado, o que vem se tornando 

uma preocupação atual no que tange à segurança do paciente (BUENO et al., 

2015).  

A segurança do paciente tem como objetivo reduzir a um mínimo aceitável o 

risco de danos associados ao cuidado em saúde. O dano, por sua vez, é entendido 

como o comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele 

oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, 

podendo, assim, ser físico, social ou psicológico. Destaca-se que quando ocorre 

uma circunstância que poderia ter resultado em dano desnecessário ao paciente, 

esta é denominada incidente. O incidente que causa dano é definido como evento 

adverso (EA) (BRASIL, 2013). 

Os eventos adversos que ocorrem a partir da falha de comunicação afetam 

diretamente o atendimento do paciente e estão relacionados a prescrições ou 

ordens verbais, informações sobre exames, dispensação e preparo de 

medicamentos, dentre outros que podem gerar danos graves à saúde dos pacientes 

(BRASIL, 2013). Nesta direção, observam-se diferentes esforços voltados a 

melhorar o trabalho em equipe e a comunicação, desenvolvendo ao redor disso uma 

cultura de segurança do paciente (SPOONER et al., 2013).  

No caso da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), lócus em que se deu esta 

investigação, a comunicação torna-se complicada devido ao fluxo dinâmico e 

constante de profissionais da saúde, pela instabilidade dos pacientes e pela 

necessidade de manejo com terapias, sistemas de informação e equipamentos de 

alta complexidade. Nesse sentido, avaliar, planejar e comunicar são processos 

presentes no cotidiano de trabalho na UTI, necessários para qualquer ação ou 

decisão. 
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As pesquisas de qualidade em saúde que avaliaram a segurança do paciente 

demonstraram que falhas na comunicação entre os profissionais de saúde 

constituem uma causa comum de eventos adversos também no ambiente da UTI 

(NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015). Em vista do exposto, conclui-se que este tipo de 

falha está presente na assistência à saúde, influenciada, em parte, pelos 

comportamentos da sua equipe que, quando inadequados, podem provocar danos 

ao paciente, à sua segurança e acarretar em má qualidade na assistência prestada 

(SILVA, S. et al., 2016; SILVA, M. et al., 2016). 

No interesse desta proposta, parte-se da compreensão de que há uma clínica 

do cuidado de enfermagem na terapia intensiva (SILVA; FERREIRA, 2011). Esta 

clínica é organizada a partir daquilo que fazem os enfermeiros ou do que precisam 

fazer nesta área de atuação, para alcance do objetivo da enfermagem: o cuidado. 

Tal cuidado abarca, de um lado, o saber teórico, com seus princípios e conceitos 

organizadores e, de outro, o saber prático, oriundo da experiência vivida. 

Então, a clínica do cuidado de enfermagem na terapia intensiva se pauta na 

interação entre seres humanos, a partir da qual, modulada pelos saberes 

especializados e tecnologia, o enfermeiro executa atividades assistenciais voltadas a 

um paciente crítico, que expressam sua ciência e arte de cuidar e refletem as 

características próprias do ambiente relativas ao trabalho e aos referenciais 

assistenciais de saúde (SILVA; FERREIRA, 2011). 

Sob esta ótica, o foco da investigação centra-se na comunicação no handover 

entre a equipe de enfermagem, tendo como lócus de análise o campo da terapia 

intensiva. A justificativa para tal escolha é a de que a problemática da comunicação 

implica na sua clínica, pois traz reflexos no modo como se dá a interação humana 

neste cenário que, por sua vez, sustenta as ações de cuidar que expressam a 

ciência e arte da enfermagem. Logo, na tentativa de garantir a segurança das ações 

que fundamentam a clínica do cuidado de enfermagem na terapia intensiva é que se 

assenta a pesquisa em tela. 
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1.2 Focalizando o objeto: a comunicação no handover da UTI e a 

segurança do paciente 

 

Unidades de Terapia Intensiva têm como objetivo fornecer suporte a 

pacientes graves e com potencial risco de morte, isto é, destinam-se ao atendimento 

de pacientes críticos que exigem cuidados complexos e especializados, realizados 

por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar (ALMEIDA, 2013). Nesta equipe 

multiprofissional está o enfermeiro, que é o profissional responsável pelo cuidado 

integral de enfermagem aos pacientes.  

O trabalho do enfermeiro em uma UTI é caracterizado por atividades 

assistenciais e gerenciais complexas que exigem competência técnica e científica, 

domínio da tecnologia, humanização e individualização do cuidado, e cuja tomada 

de decisões e adoção de condutas seguras estão ligadas à vida e à morte deste 

paciente crítico (CAMELO, 2012). 

No contexto da segurança, considera-se a UTI como um local onde os 

eventos adversos merecem uma atenção diferenciada, pois os pacientes que ali se 

encontram estão mais vulneráveis à sua ocorrência devido à gravidade de suas 

doenças e a maior necessidade de cuidados específicos. Além do que, há o maior 

contingente de profissionais envolvidos diretamente na assistência (MINUZI et al., 

2016). 

Diversos fatores podem influenciar na segurança deste cuidado ao paciente, 

com riscos de gerar danos a ele, dentre os quais se destaca a comunicação. Tal 

processo de comunicação ocorre em diversos momentos, estando presente em 

todas as etapas do cuidado (OLIVEIRA; ROCHA, 2016), desde a admissão, 

perpassando o atendimento direto ao paciente até o momento da sua alta.  

Diante disso, há inúmeras responsabilidades do enfermeiro intensivista, que 

além de prestar assistência especializada e qualificada aos pacientes, sabendo 

manusear as diversas tecnologias inseridas nestas unidades, precisa estabelecer tal 

comunicação entre a equipe para que esta possa assistir o indivíduo hospitalizado 

de maneira holística. 
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Isso permite afirmar que a competência comunicacional é um requisito na 

UTI, seja para organizar, estabelecer metas, identificar e solucionar problemas. 

Aprender a comunicar-se com eficácia é crucial para incrementar a eficiência desta 

unidade de trabalho e da organização como um todo (CAMELO, 2012), devendo a 

comunicação ser colocada no mesmo nível de importância que os procedimentos 

técnicos. 

O aspecto da segurança na comunicação entre os profissionais intensivista 

vem sendo apontado em diferentes estudos (ABRAHAM et al., 2012; ALMEIDA et 

al., 2012), a exemplo da investigação em que se revisou a literatura na intenção de 

rastrear as complicações apresentadas durante o transporte intra-hospitalar. Dentre 

os eventos adversos se destacam o problema da equipe multidisciplinar de 

transporte e a falha nos equipamentos. Nas causas dos eventos adversos referentes 

aos problemas na equipe está a falta de conhecimento e a comunicação inadequada 

(ALMEIDA et al., 2012). 

Em uma coorte realizada durante 18 meses na Unidade de Terapia Intensiva 

de um hospital particular constatou-se que a falha na comunicação entre os 

profissionais de saúde acarretou efeitos com potencial para aumentar a taxa de 

mortalidade neste setor hospitalar, seja devido ao atraso do início da 

antibioticoterapia ou para iniciar algum procedimento importante (ABRAHAM et al., 

2012).  

Um momento importante na prestação da assistência intensiva em que a 

comunicação se faz intensamente presente é durante o handover. O handover 

envolve três características: a transferência da informação, da responsabilidade e da 

competência pela tomada de decisões sobre a assistência ao paciente. É uma 

atividade clínica que ocorre em todos os níveis hospitalares, abarcando desde a 

transferência de informações sobre o paciente entre os profissionais de diferentes 

turnos, até a transferência de um paciente entre setores diferentes do hospital e de 

um hospital para outro (ILAN et al., 2012; ABRAHAM et al., 2012).  

Handovers consistem, pois, no compartilhamento de informações relevantes 

para a continuidade do tratamento do paciente, devendo conter o estado de saúde 

atual, as recentes mudanças ocorridas, o tratamento em curso. É uma forma de 
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transferir a responsabilidade pelo paciente à outra equipe profissional no decorrer da 

assistência, durante admissão ou alta hospitalar (ILAN et al., 2012; ABRAHAM et al., 

2012). 

Handovers ocorrem através de conversas entre os profissionais, pela leitura 

do prontuário do paciente e à beira do seu leito, de modo que o mesmo participe 

quando desejar. É considerado um momento em que a descontinuidade do cuidado 

pode existir, especialmente quando as informações sobre o estado de saúde do 

paciente não são compartilhadas de maneira completa e de forma eficiente (ILAN et 

al., 2012; SMEULERS; LUCAS; VERMEULEN, 2014). 

Um exemplo ocorre quando se deixa de mencionar ou omite-se informações 

importantes, as quais podem gerar atrasos no diagnóstico e no tratamento, ou até 

mesmo um tratamento ou cuidado inadequado. Por outro lado, um handover em que 

as informações clínicas são compartilhadas com exatidão é de suma importância 

para garantir a continuidade do cuidado e a segurança do paciente (SMEULERS; 

LUCAS; VERMEULEN, 2014). 

Os enfermeiros são reconhecidos como fundamentais para a garantia desta 

continuidade do cuidado, visto que estão com os pacientes internados durante 24 

horas por dia e sete dias da semana. Além disso, são considerados articuladores da 

comunicação entre todos os profissionais de saúde e coordenadores de cuidados 

(SMEULERS; LUCAS; VERMEULEN, 2014). 

Estudos preliminares indicam que o handover constitui-se um desafio para a 

área da saúde em relação à qualidade e segurança. Isso porque o índice de erros na 

comunicação é significativo durante o compartilhamento de informações, causando 

danos aos pacientes. Um dado que ampara esta afirmativa é o de que em torno de 

70% dos erros e eventos adversos ocorrem devido à falha na comunicação. Dentre 

estes, quase metade ocorreram durante o handover entre os profissionais de saúde 

(ABRAHAM et al., 2012). 

A literatura ainda salienta que 80% dos erros médicos graves envolvem falha 

na comunicação nesta transição de informações (BLOUIN, 2011). Nas pesquisas 

circunscritas a UTI evidencia-se que esse processo de transferência de informações 
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também não tem sido algo padronizado, pois se constatou que em 62% dos 

handovers da UTI para enfermaria continham pelo menos um erro.  

Tais evidências levaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras 

organizações envolvidas com a qualidade e segurança do cuidado a colocarem os 

handovers clínicos como prioridade na diminuição de eventos adversos ao paciente 

(SPOONER et al., 2013). 

Nesta pesquisa a discussão da comunicação durante o handover se deu na 

perspectiva de Berlo, teórico que busca explicar como as pessoas se comunicam a 

partir da compreensão dos fatores que integram o processo de comunicação e da 

relação entre os mesmos. Segundo esta teoria, a comunicação ocorre em um 

processo contínuo, onde não se pode identificar o início nem o fim. Tal processo é 

composto por elementos que se inter-relacionam, dando sentido aos objetivos das 

mensagens (BERLO, 2003). 

São seis os elementos que compreendem o processo de comunicação: a 

fonte; o codificador; a mensagem; o canal; o decodificador e, por fim, o receptor da 

mensagem (BERLO, 2003). A relação entre eles fornecerá um resultado final, 

podendo este ser satisfatório ou não. O termo fidelidade na comunicação é utilizado 

para se referir às situações em que a fonte alcança o objetivo de que a mensagem 

seja transmitida de maneira fiel ao receptor. Para tanto, são necessários um 

codificador que expresse com perfeição o que a fonte deseja transmitir e um 

decodificador com capacidade de traduzir com clareza a mensagem produzida pela 

fonte (BERLO, 2003).  

Quando algo ocorre de maneira errada ou interfere nessa transmissão ou 

interpretação da mensagem, surge o ruído (BERLO, 2003). O conceito de ruído é 

oriundo do campo da comunicação eletrônica, sendo referido aos fatores que 

distorcem a qualidade de um sinal. Para retratar essa contrariedade entre fidelidade 

e ruído, Berlo diz: “ruído e fidelidade são as duas faces da mesma moeda. A 

eliminação do ruído aumenta a fidelidade; a produção de ruído reduz a fidelidade” 

(BERLO, 2003, p.41). 

Endente-se, portanto, que para que a comunicação seja considerada efetiva 

nesta perspectiva teórica é necessário que a fonte consiga alcançar seu objetivo em 
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termos de resposta do receptor, indicando uma fidelidade da comunicação. Por outro 

lado, quando o objetivo da fonte não alcança o receptor de maneira adequada 

implica na não efetividade da comunicação, o que indica a presença de ruídos no 

processo de comunicação impedindo que a mensagem seja transmitida de maneira 

fidedigna. Isto é comumente referido na literatura como falha de comunicação, 

conforme se verifica nos estudos de suporte à construção da problemática. 

 Neste sentido, alinhando-se ao referencial de suporte, tais falhas nesta 

pesquisa são entendidas como ruídos. Na presente proposta a preocupação com 

estes ruídos está centrada no handover que acontece no momento da transferência 

de turnos entre a equipe de enfermagem. A análise do modo como está estruturada 

essa troca de informações sobre os pacientes conforma-se numa ferramenta de 

suma importância para a promoção da comunicação segura. 

A transferência de turnos entre as equipes de enfermagem é um momento em 

que há a maior incidência da forma verbal de comunicação, visto que a equipe se 

reúne para analisar o estado de saúde de cada paciente e informar as alterações 

ocorridas com os mesmos durante o turno de trabalho, atualizando o seu plano de 

cuidados. 

Verifica-se que a ausência de estrutura, funcionários apressados para sair, 

chegadas atrasadas, conversas paralelas, falta de clareza na comunicação, a não 

valorização do handover pelos profissionais têm influenciado nesta transferência. 

Somado a isto, relatórios superficiais e incompletos são fatores que prejudicam na 

manutenção do cuidado de enfermagem, infringindo o princípio da continuidade da 

assistência (RODRIGUEZ et al., 2013).  

A análise prévia de 54 handovers de enfermagem apontou que, na UTI I, 

5,5% dos profissionais realizavam cuidados ao paciente durante o compartilhamento 

de informações, e assim não destinavam total atenção à mensagem. Na UTI II, 

94,7% dos profissionais chegaram atrasados durante o handover, além de também 

haver realização de procedimentos e conversas paralelas durante esse momento 

(VALERA et al., 2015). 

Estes dados corroboram com a experiência da pesquisadora, segundo a qual 

se percebem ruídos no processo de comunicação durante o handover entre a equipe 
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de enfermagem que podem gerar erros no momento do cuidado. Tal problemática 

dos ruídos na comunicação entre a equipe de enfermagem da UTI durante o 

handover dá indícios de ser fonte geradora de situações com grande potencial de 

produzir eventos adversos na assistência prestada, já que muitas informações e 

recomendações não são comunicadas aos profissionais que estão recebendo os 

pacientes, ou essas informações são entendidas de maneira insatisfatória.  

Diante disso, levantou-se a seguinte questão de pesquisa, norteadora da 

investigação:  

Quais são as repercussões do processo de comunicação entre os 

profissionais da equipe de enfermagem na terapia intensiva durante a 

transferência de informações sobre o paciente - handover na segurança da 

prática de cuidado ao paciente hospitalizado? 

 

1.3 Objeto  

 

O processo de comunicação entre os profissionais da equipe de enfermagem 

que atuam na terapia intensiva durante o handover, sob a ótica da segurança do 

paciente hospitalizado. 

 

1.4 Objetivos  

 

-Descrever o processo de comunicação entre os profissionais da equipe de 

enfermagem da terapia intensiva durante o handover; 

-Analisar tal processo de comunicação quanto à existência de ruídos e suas 

repercussões na segurança da prática de cuidado ao paciente hospitalizado; 

-Discutir a comunicação na clínica do cuidado de enfermagem na terapia 

intensiva sob a ótica da segurança do paciente. 

 

1.5 Relevância e Contribuições 
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A segurança da assistência vem sendo atualmente amplamente discutida, 

seja em âmbito nacional ou internacional. O ponto de partida mundial para as 

iniciativas nesse campo temático ocorreu com a publicação do relatório sobre erros 

relacionados com a assistência à saúde: "Errar é humano: construindo um sistema 

de saúde mais seguro" (To err is human: building a safer health system), em 1999 

(BRASIL, 2011). 

No ano 2000, os dados do Instituto de Medicina dos Estados Unidos já 

indicavam que os erros na assistência à saúde causavam entre 44.000 e 98.000 

mortes/ano nos hospitais americanos. Além disso, nesta época, na Austrália os 

eventos adversos respondiam por 17% das internações hospitalares, 18.000 mortes 

por ano e custos de mais de meio milhão de dólares (KOHN; CORRIGAN; 

DONALDSON, 2000). 

Apesar do tempo decorrido desde a publicação deste relatório, estudos 

mostram que ainda são necessários esforços para mudar a magnitude da ocorrência 

de eventos adversos. Particularmente no Brasil, pelo fato das investigações gerarem 

resultados ainda circunscritos aos hospitais que servem de campo para as 

pesquisas, não existem dados sobre a incidência nacional dos eventos adversos 

(BRASIL, 2014). Todavia, sabe-se que estes afetam em média 7,6%, das admissões 

hospitalares (MOURA; MENDES, 2012). 

Um exemplo desta magnitude dos eventos adversos é visto na pesquisa que 

teve a intenção de caracterizar as produções científicas em periódicos de 

enfermagem sobre segurança do paciente, na qual se observou que a ocorrência 

mundial de eventos adversos é elevada. Nos Estados Unidos, Austrália, Reino 

Unido, Nova Zelândia, Canadá, Holanda e Suécia 2,9 a 16,6% dos pacientes 

internados foram vítimas de eventos adversos, sendo que 50% eram passíveis de 

prevenção e que 4,9 a 13,6% desses eventos levaram ao óbito dos pacientes. O 

estudo refere ainda que no Brasil 50% dos pacientes em alta hospitalar e 70% dos 

que evoluíram a óbito sofreram pelo menos um evento adverso (NUNES et al., 

2014). 

No campo da terapia intensiva esta prevalência também é sinalizada. Em 

estudo realizado por Moreira et al. (2015) verificou-se a ocorrência de 152 eventos 
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adversos em uma UTI. Destes, os que tiveram maior incidência estavam 

relacionados ao uso de cateter, sondas e drenos (35), à infecção hospitalar (24), à 

úlcera por pressão (20), aos processos alérgicos (17), às complicações cirúrgicas 

(17), aos erros de medicação (14). Ressalta-se que alguns destes erros podem estar 

ligados à comunicação, como é o caso dos de medicação, que foram distribuídos em 

troca de paciente, suspensão de medicamento devido a falta, ao horário, a omissão, 

a técnica, ao medicamento errado e a checagem inadequada. 

Assim, considerando este aumento no número de incidentes, os quais podem 

gerar inúmeras consequências, o tema segurança do paciente tem sido uma 

preocupação constante dos órgãos normativos de saúde. Neste interesse, o Brasil 

passou a integrar junto com alguns países a chamada Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde em 2004. 

O principal propósito dessa aliança é propor medidas que aumentem a segurança do 

paciente e a qualidade dos serviços de saúde, com a força e comprometimento 

político dos Estados (BRASIL, 2011). 

A publicação da Portaria nº 529 de 1º de abril de 2013 confirmou essa 

preocupação no que tange à prevenção de consequências inadequadas para o 

paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2013). Tal portaria lançou o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), que tem como objetivo geral 

a contribuição para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos do território nacional, em parceria com o SUS. 

 Para que seja efetivado, tem como estratégias a implementação de meios 

relativos à formação e à orientação e capacitação de profissionais e estudantes 

acerca da segurança do paciente. Uma das áreas temáticas que emerge no âmbito 

do programa é a comunicação nos serviços de saúde, na qual se vislumbra a 

criação de protocolos, guias e manuais voltados à segurança do paciente. Desta 

feita, a promoção da comunicação efetiva constitui-se em uma das metas do referido 

programa (BRASIL, 2014). 

Tal meta se justifica por diferentes razões. No ambiente hospitalar, em 

especial, caracterizado pelo alto fluxo de profissionais, atividades e circulação de 

informações os processos de comunicação se revestem de complexidade, 
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aumentando a possibilidade de ruídos que, por sua vez, podem ocasionar eventos 

adversos com o paciente. 

Estes ruídos dizem respeito a diferentes aspectos que passam a ser foco de 

ações, como: prescrições ou ordens verbais; informações de resultados de exames; 

interlocução entre equipes de farmácia, enfermagem e médica; dentre outros. Tais 

aspectos produzem eventos adversos como: suspensão de cirurgias, procedimentos 

e exames; atrasos na dietoterapia, fazendo com que pacientes fiquem longos 

período sem receber alimentação; reações adversas a medicamentos devido a 

falhas na redação e interpretação da prescrição médica (BRASIL, 2014). 

Esta afirmação é corroborada por pesquisa realizada por Teixeira et al. (2010), 

os quais demonstraram que ruídos de comunicação entre médicos que trabalhavam 

em uma UTI gerou a realização de telefonemas desnecessários, atraso na 

realização de procedimentos, no início de drogas vasoativas e antibióticos, no 

desmame ventilatório e a prescrição médica inadequada relacionada à elevação de 

cabeceira e a profilaxia medicamentosa para trombose venosa profunda. 

Dentre os eventos adversos associados à comunicação ressaltados no 

programa, os que acontecem como resultado do handover entre os profissionais de 

saúde são considerados ponto crítico. A atenção a estes eventos é incentivada pela 

Organização Mundial da Saúde, cujos dados registrados entre 1995 e 2006 

indicaram que ruídos nesta comunicação foram a principal causa de eventos 

adversos relatados à Comissão Mista nos EUA; além do que, dos 25.000 a 30.000 

eventos adversos que geram incapacidade permanente na Austrália, 11% ocorreram 

devido aos erros de comunicação (WHO, 2007). 

A equipe de enfermagem participa ativamente destes momentos pelo fato de 

prestar cuidados ao paciente integralmente no decorrer das 24 horas. Logo, 

demanda de grande atenção e investimento desses profissionais na prevenção, 

redução dos danos ao paciente, bem como na notificação desses eventos, 

especialmente àqueles relativos à comunicação.  

Em face do exposto, na interface com a problemática de investigação 

delineada e, considerando os eixos do PNSP, e na necessidade de cumprimento 

das suas metas, quais sejam: o eixo 1: o estímulo a uma prática assistencial segura, 
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através da elaboração e implantação de protocolos básicos dentre eles: a 

comunicação nos ambientes de saúde e de transferência entre pontos de cuidado; o 

eixo 2: inclusão do tema segurança no ensino na graduação, pós graduação e 

educação permanente dos profissionais de saúde, sobretudo no que se refere ao 

desenvolvimento da competência comunicacional e o trabalho em equipe; o eixo 4 

que visa incrementar a pesquisa em segurança do paciente, justifica-se a presente 

pesquisa. 

As contribuições da pesquisa na esfera prática da enfermagem são das 

seguintes ordens: no campo do ensino de graduação e de pós-graduação lato sensu 

- a partir da inclusão da discussão da comunicação no handover, com base nos 

resultados da pesquisa, no âmbito das disciplinas teóricas e das experiências 

práticas dos estudantes de enfermagem/enfermeiros, de modo a proporcionar o 

desenvolvimento da competência comunicacional a ser aplicada na assistência ao 

paciente, minimizando as lacunas da formação. 

No campo da atenção direta ao paciente, pois os resultados da pesquisa 

podem sustentar a proposição ao Núcleo de Segurança da instituição pesquisada de 

uma estruturação dos handovers a ser implementada pelos enfermeiros 

intensivistas, de modo a viabilizar o processo de comunicação e minimizar os seus 

potenciais ruídos; bem como sustentar futuras intervenções sob a forma de 

programas de treinamento dos enfermeiros intensivistas quanto aos elementos do 

processo de comunicação, no intento de incorporar os requisitos necessários à sua 

efetivação na prática cotidiana do cuidado, visando a melhoria da qualidade da 

assistência de enfermagem.  

No campo da pesquisa, por meio da socialização do conhecimento produzido 

na interface das temáticas: cuidados de enfermagem; UTI e segurança do paciente, 

através da divulgação dos resultados em periódicos de alta qualificação, de 

enfermagem e especializados. 

No campo das políticas públicas pretende-se contribuir: para a política pública 

relacionada à segurança, mormente quanto à produção de dados que subsidiem a 

elaboração do protocolo a ser aplicado durante a transferência de informações entre 

os profissionais, bem como no levantamento de informações que ajudem na melhor 
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compreensão da problemática dos eventos adversos; e com os preceitos e diretrizes 

da Humanização, pois ao sensibilizar sobre a importância da comunicação entre os 

profissionais e destes com os pacientes espera-se ajudar na promoção da harmonia 

da equipe e a valorização de todos como copartícipes do cuidado (BRASIL, 2008).  

No caso da esfera teórica/intelectual contribuirá para o aprofundamento do 

marco conceitual da clínica do cuidado de enfermagem da terapia intensiva, na 

medida em que fornecerá elementos para melhor compreender o papel da 

comunicação no desenvolvimento das ações de cuidar neste ambiente e, por 

conseguinte, na implementação desta clínica em termos de segurança, subsidiando 

assim a consolidação do seu marco conceitual. 
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   CAPÍTULO II: BASES TEÓRICO-CONCEITUAIS 

 

2.1 A comunicação segundo Berlo 

 

Para Berlo, a necessidade da comunicação vem aumentando ao longo dos 

tempos com o crescimento da modernização e aparecimento de novas tecnologias. 

No século passado, por exemplo, o relacionamento de pessoas com culturas 

diferentes não acontecia como atualmente, em que o compartilhamento de 

informações entre pessoas residentes em países diferentes se tornou muito mais 

fácil (BERLO, 2003). 

Esta comunicação, na forma verbal ou não verbal, está presente em todos os 

momentos da vida humana. É através dela que as pessoas se relacionam umas com 

as outras e vivem em comunidade. Para destacar o objetivo da comunicação o autor 

retorna a análise de Aristóteles, quando este filósofo definiu que o estudo da retórica 

(comunicação) tem a meta de persuadir. Ao longo dos séculos, novos objetivos 

foram incorporados a esse processo de comunicação, entretanto, o objetivo que 

permaneceu é claramente similar àquele proposto por Aristóteles (BERLO, 2003). 

À luz deste entendimento, a comunicação é utilizada entre os indivíduos para 

influenciar o outro, para “afetar com intenção”. Essa comunicação apresenta uma 

meta, que seria produzir uma reação. Quando se expressa os objetivos da 

comunicação e se obtém respostas específicas daqueles que recebem a 

mensagem, aí a comunicação terá ocorrido de maneira positiva e eficiente (BERLO, 

2003).  

Apesar da comunicação ter por objetivo influenciar o outro, muitas vezes esse 

objetivo é esquecido. Isso não significa que a comunicação não tenha um objetivo, 

mas que, por vezes, não se está consciente do mesmo. Quando isso acontece, 

afirma-se que houve um colapso na comunicação. Esse colapso faz com que o 

receptor da mensagem não seja afetado da maneira que pretendia o emissor, 

podendo ocorrer devido a dois fatores, a “ineficiência” ou a “percepção errônea” 

(BERLO, 2003). 
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A ineficiência se dá, geralmente, por conta da rotina. Isto porque a 

comunicação se tornou algo habitual e assim é realizada no cotidiano sem que haja 

grandes esforços. Nesse sentido, as pessoas têm ideia dos seus objetivos, porém, 

não os especifica. Já a percepção errônea se manifesta quando não ocorre a 

interpretação correta pelo receptor da mensagem, ou seja, quando sua resposta não 

é a mesma que a fonte pretendia (BERLO, 2003). 

A mensagem pode ser entendida de maneira errada, por exemplo, quando a 

fonte emite uma grande quantidade de informações, muitas vezes desnecessárias, 

fazendo com que o receptor tenha que selecionar as informações para que consiga 

entender a mensagem (SIMÕES; BARBOSA; MACIEL, 2007). 

Segundo Berlo (2003), para entender o processo de comunicação, primeiro é 

necessário admitir a ideia comum sobre o que é um processo. Para o teórico, 

processo é algo dinâmico, em contínua mudança no tempo e que não pode ser 

delimitado com um início e um fim. Os elementos que compõem o processo 

interferem uns sobre os outros. 

Tal dinamicidade e a influência mútua entre os fatores que fazem parte do 

processo de comunicação são ilustradas por Berlo com o exemplo do teatro, onde 

todos os elementos, como a peça, diretores, atores, expectadores, luz, cenário não 

formam o teatro. Para que o teatro, de fato, aconteça, é necessária uma inter-

relação entre os elementos de maneira dinâmica (BERLO, 2003). Assim, quando se 

pensa na comunicação em si, não há um ponto de partida e um ponto de chegada. 

Todos os presentes no processo influem sobre os outros e mantêm um ciclo que não 

se fecha. 

O modelo de comunicação proposto por Berlo é entendido a partir dos 

elementos que o constitui. Assim, para que o processo ocorra é preciso a presença 

de todos os elementos. O primeiro elemento que compõe esse processo de 

comunicação é a FONTE.  

Toda comunicação humana tem uma pessoa ou um grupo de pessoas com o 

objetivo de comunicar-se. Seria esta uma fonte da informação com necessidades, 

intenções e com um objetivo a ser comunicado. A MENSAGEM é a maneira de 
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expressar o objetivo da fonte de forma concreta, com a tradução das ideias num 

conjunto de símbolos, num código (BERLO, 2003). 

Logo, para que a mensagem seja traduzida em código, em modo de 

linguagem, existe um elemento denominado CODIFICADOR. O codificador tem o 

papel de exprimir o objetivo da fonte como uma mensagem. Esse trabalho é 

realizado pela própria fonte em que, a escolha das palavras, sua entonação, seus 

gestos, a palavra escrita, desenhos irão codificar sua ideia em forma de mensagem 

(BERLO, 2003). 

Na transmissão desta ideia entra em cena o elemento chamado CANAL. O 

canal é o meio por onde a mensagem passará, é um condutor. Por exemplo, quando 

a mensagem é transmitida através da linguagem verbal falada, o canal que essa 

mensagem percorre até chegar ao receptor são as ondas sonoras através do ar 

(BERLO, 2003). 

Parte-se do princípio de que, se alguém deseja compartilhar uma mensagem, 

a mesma deve ter um alvo, o qual irá receber a mensagem. Este alvo, que se 

encontra do outro lado do canal, é o RECEPTOR. Esse receptor pode ser outra 

pessoa, ou grupo, diferente da fonte (BERLO, 2003). 

Todavia, da mesma forma que o emissor precisa codificar a mensagem 

transmitida, o receptor deve decodificar a mensagem recebida. Desse modo, tem-se 

o quinto elemento do processo, o DECODIFICADOR. O decodificador é considerado 

as habilidades sensoriais do receptor, que são capazes de decifrar a mensagem e 

assim entendê-la. No caso da linguagem verbal, um dos decodificadores seria o 

mecanismo auditivo do alvo (BERLO, 2003). Esse processo é ilustrado na figura 1: 

 



36 
 

 
 

           

 

Fonte: Berlo, DK. O processo de comunicação: introdução à teoria e a prática. 2003, p.74. 

             Figura 1 - Elementos do processo de comunicação 

 

Apesar destes elementos que compõem o processo de comunicação estarem 

bem delineados, tal processo é bastante complexo. Isto porque quando há a 

presença de ruídos a mensagem não é transmitida de maneira fidedigna, ou seja, o 

objetivo da fonte não alcança o receptor de maneira adequada. Partindo de tal 

premissa, é necessário entender quais são os fatores que afetam esta fidelidade da 

comunicação. 

Sobre o primeiro elemento do processo, o codificador-fonte, quatro fatores 

podem aumentar a fidelidade da mensagem transmitida. O primeiro fator são as 

habilidades comunicativas. Essas habilidades são subdivididas em cinco: a escrita e 

a palavra com função codificadora; a leitura e a audição com função decodificadora; 

e a última seria o pensamento ou raciocínio, sendo este elemento essencial tanto 

para a codificação quanto para a decodificação (BERLO, 2003). 

Em síntese, a fonte precisa pensar com clareza para que possa formular seu 

objetivo na comunicação de maneira que o receptor entenda. Deve também ter 
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habilidade em se comunicar, seja de maneira verbal, na escolha das palavras, da 

entonação da voz ou pela linguagem escrita. A fonte deve transmitir a mensagem de 

maneira que o receptor entenda (BERLO, 2003). 

 O segundo fator são as atitudes da fonte. A atitude seria a relação que a 

fonte tem quanto ao que está sendo comunicado. Essa atitude pode ser a respeito 

de si mesmo, quando se tem atitudes favoráveis ou desfavoráveis no que tange ao 

objetivo a ser comunicado; em relação ao assunto, quando a fonte tem uma opinião 

sobre o assunto discutido e deixa isso transparecer; ou em relação ao receptor, 

quando a fonte tem uma ideia que o receptor é superior ou inferior a ela, ou quando 

gosta ou não do receptor (BERLO, 2003). 

O terceiro fator é o nível de conhecimento. Se a fonte conhece sobre o 

assunto que irá comunicar, a comunicação certamente será mais efetiva. Por outro 

lado, se a fonte sabe muito sobre o assunto, se é especialista sobre o assunto, corre 

o risco de utilizar uma linguagem muito técnica e dificultar o entendimento do 

receptor (BERLO, 2003). 

O quarto fator é o sistema cultural social. A posição que a fonte ocupa no 

sistema cultural social diz muito sobre o comportamento que irá adotar no processo 

de comunicação. Esse sistema exerce influência sobre a mensagem. Tem-se como 

exemplo pessoas de países diferentes, que podem ter os mesmos objetivos e 

podem codificar a mensagem de maneiras diferentes (BERLO, 2003). 

Quanto ao segundo elemento, que é o receptor-decodificador, os mesmos 

fatores que implicam na fonte podem afeta-lo. Já que as habilidades comunicativas 

podem interferir, o receptor deve saber ler, ouvir e pensar para compreender o 

objetivo da fonte. No que tange às atitudes, o receptor pode apresentar diferentes 

atitudes: relacionadas a si próprio, à fonte, ou ao conteúdo da mensagem que está 

sendo transmitida (BERLO, 2003). 

O nível de conhecimento também é um fator que pode incidir nesse processo. 

Se o receptor não tiver conhecimento sobre o conteúdo da mensagem pode fazer 

uma interpretação inadequada do objetivo da fonte. Por fim, acerca do sistema 

cultural social, a posição social que ocupa o receptor, os grupos aos quais pertence, 

pode modificar o modo como o receptor reage àquela mensagem (BERLO, 2003). 
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O terceiro elemento do processo de comunicação que pode sofrer influência 

de fatores que afetam sua fidelidade é a mensagem, que seria o produto da 

comunicação. Acerca da mensagem, é preciso levar em consideração três 

elementos: o código, o conteúdo e o tratamento (BERLO, 2003). 

O código é definido como todo agrupamento de símbolos que, quando 

estruturados, apresentam significação para alguém. O código é constituído de 

elementos que quando combinados por um conjunto de métodos (sintaxe) 

apresentam sentido. Para codificar uma mensagem é necessário decidir o código, os 

elementos que o compõe e um método para estruturar esse código (BERLO, 2003). 

O conteúdo da mensagem é o material da mensagem. A fonte pode, por 

exemplo, escolher afirmações para expor seu objetivo. O conteúdo da mensagem 

também apresenta elementos (que podem ser as afirmações da fonte) e estrutura 

(que seria o modo como a fonte organiza essas afirmações). 

O tratamento da mensagem são as decisões tomadas pela fonte no momento 

da escolha do código e do conteúdo da mensagem a ser transmitida. A escolha do 

código e do conteúdo deve acontecer de maneira que o receptor não tenha 

dificuldade de decodificar a mensagem, sendo, pois, afetado da maneira que espera 

a fonte.  

O quarto elemento do processo de comunicação é o canal. Na teoria da 

comunicação possui dois sentidos importantes: o primeiro seriam as maneiras 

utilizadas pela fonte para codificar a mensagem e pelo receptor para decodificar a 

mensagem; e o segundo seria o veículo da mensagem (BERLO, 2003). 

No primeiro caso, o canal depende das “habilidades motoras do codificador e 

das habilidades sensoriais do decodificador” (BERLO, 2003, p. 68). O veículo da 

mensagem seria uma escolha feita pela fonte sobre a maneira como irá transmitir 

seu objetivo ao receptor. Ao escolher a mensagem falada, por exemplo, o veículo 

desta mensagem são as ondas sonoras. 

À luz destes conceitos, na interface com o fenômeno de investigação em tela, 

considera-se que a comunicação no âmbito do handover é contínua, pois não tem 

começo e nem fim, haja vista a necessidade de continuidade da assistência 

ofertada. O modo como a comunicação acontece neste momento específico implica 
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nos comportamentos de cuidado subsequentes dos profissionais que assumem a 

responsabilidade pelo paciente, podendo comprometer a segurança deste. Tal 

comunicação leva em conta o profissional que a aplica, em termos de experiência, 

atuação, conhecimentos prévios, bem como o cenário em que ela se dá, marcado 

pela alta complexidade tecnológica; já que tais fatores implicam nas características 

que o handover assume. Portanto, diante disso, escolheu-se o referencial proposto, 

uma vez que se mostra coerente à análise que se pretende nesta pesquisa. 

 

2.2 A clínica do cuidado de enfermagem na terapia intensiva 

 

O cuidado de enfermagem é considerado uma função precípua do enfermeiro, 

com o objetivo de promoção, recuperação e reabilitação da saúde, bem como a 

prevenção de doenças, com o foco na atenção ao ser humano em suas 

necessidades biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. No entanto, o conceito 

de cuidar ainda não apresenta uma definição única. Seu significado vem sendo 

atribuído aos resultados percebidos pelos profissionais durante suas ações de 

cuidar, ou seja, quando percebem ter atendido as necessidades do outro ou até 

mesmo as suas (VALE; PAGLIUCA, 2011). 

Tal cuidado deve ser humanizado, colocando o paciente como o centro desta 

relação. Logo, o mesmo tem o direito de saber todas as informações referentes à 

sua assistência, sendo lhe dado o direito de recusa a qualquer procedimento 

(CARVALHO et al., 2013), ou seja, é também responsável pelo seu cuidado, em 

conjunto com o profissional. 

Apresentado como essência da profissão, o cuidado está inteiramente 

relacionado com os conceitos que formam o metaparadigma da enfermagem, quais 

sejam: Enfermagem - ciência e arte de cuidar para que o indivíduo alcance um nível 

ótimo de saúde; Ser humano - totalidade individual, com qualidades e 

potencialidades física, intelectual, emocional, social e espiritual; Saúde - bem-estar 

físico, mental e social, que resulta do equilíbrio do organismo, sendo a doença um 

desequilíbrio que ameaça a vida e a segurança; Ambiente - processo saúde-doença 

deriva da relação do sujeito com o ambiente (MCWEN; WILLS, 2009). 
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É um processo que acontece intencionalmente, essencial à vida, ocorrendo a 

partir da interação entre quem cuida e quem é cuidado. Para o desenvolvimento 

desse cuidado, é necessário zelo, consciência, solidariedade e amor. “Expressa um 

“saber-fazer” embasado na ciência, na arte, na ética e na estética, direcionado às 

necessidades do indivíduo, da família e da comunidade” (VALE; PAGLIUCA, 2011, 

p. 112). 

Considera-se que quando o enfermeiro põe em prática este saber-fazer por 

meio das atividades realizadas para se promover o cuidado ao paciente materializa 

uma clínica, aqui entendida como clínica do cuidado de enfermagem (SILVA; 

FERREIRA, 2013), a qual se fundamenta no metaparadigma de enfermagem. 

Especificamente na terapia intensiva, contexto em que se dá esse estudo, 

devem ser consideradas as peculiaridades deste setor na compreensão da 

configuração desta clínica. Neste ambiente, os pacientes apresentam um estado 

crítico de saúde, dependendo de cuidados especializados. Logo, este cuidado deve 

ser realizado por profissionais capacitados, que tenham destreza em realizar 

procedimentos técnicos e que sejam embasados teoricamente para lidar com este 

perfil de paciente e a complexidade dos procedimentos e técnicas que nele são 

implementados (CARVALHO et al., 2013). 

Estes conhecimentos possibilitam ao enfermeiro intensivista prestar uma 

assistência segura em relação aos cuidados gerais de higiene e alimentação, 

administração de medicamentos, monitorização hemodinâmica, manejo das 

tecnologias e organização das atividades de rotina que acontecem no setor 

(VENTURI et al., 2016). 

Assim, o enfermeiro precisa desenvolver um raciocínio clínico associado à 

tomada de decisões, contribuindo a partir da sua atuação na redução de possíveis 

complicações, melhorando o prognóstico e diminuindo o tempo de internação do 

paciente. Ademais, deve avaliar, organizar, decidir sobre a utilização dos recursos 

humanos, físicos e materiais disponíveis para o cuidado dos pacientes na UTI 

(VENTURI et al., 2016). 

De acordo com Silva e Ferreira (2013), existem duas grandes características 

da atuação do enfermeiro dentro de uma UTI. A primeira seria a do aspecto 
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subjetivo. Nesse sentido, a singularidade do sujeito, suas crenças, suas vontades, 

devem ser observadas pela equipe. O respeito, o interesse pelo outro também são 

ações que devem estar presentes no cuidar em enfermagem neste cenário. Ainda 

em relação ao aspecto subjetivo, destaca-se a interação, a comunicação entre o 

profissional de enfermagem e o paciente. 

A segunda característica apontada pelos autores supracitados é a esfera 

objetiva. Essa esfera abarca o manejo com as tecnologias presentes nesse setor. 

Diante disso, é necessário que o enfermeiro promova a vigilância dos aparelhos, 

sempre observando a presença de anormalidades. O conhecimento sobre o manejo 

adequado dos equipamentos também tem um peso importante no trabalho do 

enfermeiro, pois cada equipamento deve ser ajustado de acordo com as 

necessidades do paciente a quem se destina (SILVA; FERREIRA, 2013). 

À luz do metaparadigma da enfermagem e das características inerentes à 

assistência na UTI tal clínica do cuidado de enfermagem compõe-se de elementos 

que se organizam em torno: dos saberes especializados, atividades assistenciais, 

tecnologia, interação, contexto do trabalho, tipo de paciente e de enfermeiro próprios 

da terapia intensiva e dos referenciais assistenciais. Tais elementos são próprios da 

dinâmica deste cenário: objetivos em relação às tecnologias e subjetivos 

relacionados à interação humana (SILVA et al., 2015). 

No que tange a temática deste estudo, a comunicação interprofissional é uma 

ferramenta muito importante para a atuação na UTI (CAMELO, 2012), configurando-

se, pois, num elemento da clínica do cuidado de enfermagem na terapia intensiva. 

Tal importância para a assistência intensiva de enfermagem se assenta 

principalmente no trabalho em equipe e suas repercussões no processo de cuidar. 

No trabalho em equipe os profissionais necessitam uns dos outros para 

realizar tarefas especializadas e, deste modo, para que funcione é preciso uma 

comunicação eficiente entre seus membros, com confiança e postura de abertura 

(MARTINS et al., 2014). Considera-se que o trabalho em equipe não deve acontecer 

de maneira automática, sendo necessária uma preocupação coletiva com a 

qualidade desse trabalho, especialmente quanto à comunicação interprofissional. 
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A comunicação garante um enriquecimento de ambos os participantes deste 

processo. Entretanto, isso ocorre apenas quando a mensagem é compartilhada em 

sua completude, de maneira clara e tendo como objetivo o bem comum (AREDES et 

al., 2013).  

No caso da comunicação que acontece entre os membros da equipe de 

saúde, se torna importante por associar e mobilizar ideias e conhecimentos, 

contribuindo não só para a melhoria da assistência direta, como também na solução 

de problemas em nível organizacional (OLIVEIRA, ROCHA, 2016). Ademais, quando 

o trabalho em equipe se desenvolve a partir de uma comunicação eficaz possibilita a 

construção de um cuidado integral ao paciente, sendo importante para a segurança 

deste processo (NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015).  

Neto et al. (2016) complementam dizendo que a comunicação é algo 

fundamental para que os profissionais obtenham um conhecimento uniforme das 

informações do setor, com o objetivo de evitar falhas de entendimento. Esta boa 

relação entre os profissionais de uma equipe favorece a articulação entre eles e a 

atenção às demandas dos pacientes internados. Em resumo, a comunicação é 

essencial para a interação entre os profissionais, funcionando como um instrumento 

facilitador da assistência (OLIVEIRA; ROCHA, 2016). 

A importância da comunicação interprofissional é ratificada pelos próprios 

membros da equipe de saúde, conforme demonstra o estudo que analisou a 

percepção destes membros sobre os aspectos restritivos para o trabalho 

multiprofissional em uma UTI. Dentre os achados, a comunicação foi elencada pelos 

participantes da pesquisa como um elemento importante para a harmonia da equipe. 

Além de ser vista como base para a atuação dos profissionais de saúde, essa 

comunicação também é vista como essencial para o cuidado (NETO et al., 2016). 

No que tange especificamente ao cuidado de enfermagem a ser prestado, 

este se concretiza a partir da relação entre os profissionais que constituem a equipe 

de enfermagem. Como seres humanos tais profissionais são interdependentes e, 

com isso, precisam uns dos outros para alcançar os objetivos, e essa relação se dá 

por meio da comunicação (BROCA; FERREIRA, 2015).  
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Assim, a comunicação entre a equipe de enfermagem é fundamental para o 

processo de cuidar. É um momento em que todos procuram informações relevantes 

para a prestação de um cuidado eficaz e com segurança. Esta comunicação confere 

dinamicidade ao processo de cuidar, tornando-o construtivo e de grande valia para a 

aprendizagem dos membros (PIRES, 2014). 

Há de se destacar que existe uma forte relação entre o processo 

comunicacional entre os membros da equipe de enfermagem e a qualidade de 

assistência. Isto porque para se chegar ao produto final, ao objetivo do trabalho da 

enfermagem, a equipe deve interagir, ajudando uns aos outros a realizarem ações 

em prol do cuidado. Quando esta comunicação entre a equipe é eficaz, proporciona 

um ambiente de trabalho agradável, contribuindo para o esclarecimento, 

compartilhamento de saberes e melhor entendimento (SILVA et al., 2016). 

Consequentemente, há maior possibilidade de alcançar a qualidade nas ações de 

cuidado ao paciente. 

Logo, a comunicação entre a equipe de enfermagem é um recurso para a 

diminuição dos conflitos entre os profissionais e alcance dos objetivos definidos para 

a melhor assistência, pois quando clara e aberta, em que cada membro da equipe 

pode expressar seus objetivos, o trabalho é mais produtivo (BROCA; FERREIRA, 

2012), auxiliando na identificação de fatores limitantes e facilitadores para realização 

do cuidado ao paciente (ARAÚJO, 2014).  

Por outro lado, quando a comunicação entre os profissionais é inadequada 

pode gerar interpretações equivocadas. Esses ruídos na comunicação podem ser 

considerados como fontes de conflitos entre os profissionais, podendo causar 

ruptura no processo de cuidar (MARTINS et al., 2014). 

Segundo Neto et al. (2016), a comunicação entre a equipe de enfermagem no 

âmbito da terapia intensiva é dificultada devido às características desse ambiente. 

Dentre os fatores que podem propiciar a presença de ruídos na comunicação estão 

os alarmes que tocam a todo o momento¸ o cuidado direcionado a pacientes em 

estado crítico de saúde, situações inesperadas, além de ser considerado um 

ambiente estressante, necessitando de muita atenção e responsabilidade do 

profissional. 
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 Desta feita, revela-se a importância do trabalho em equipe entre os diversos 

grupos de profissionais que atuam na terapia intensiva, pois ainda que 

desempenhem funções diferentes e que o trabalho ocorra de forma independente, 

precisam estar ao mesmo tempo juntos, com objetivo de prestar melhor assistência 

possível ao paciente (PONTES et al., 2014).  

 

  

2.3  Handover na UTI: evidências da literatura 

 

Para o aprofundamento do estado da arte acerca do tema que circunscreve 

esta investigação, procedeu-se o desenvolvimento desta revisão, na modalidade 

integrativa de literatura. As etapas desenvolvidas no presente estudo foram: 

formulação da questão norteadora e objetivo da pesquisa; estabelecimento dos 

critérios para a busca dos artigos; organização dos dados; análise e discussão dos 

resultados e apresentação da revisão (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008). A 

questão estabelecida para direcionar a revisão foi: Quais evidências científicas 

existem sobre a comunicação dos profissionais da terapia intensiva durante o 

handover e de suas repercussões na segurança do paciente? 

Critérios foram estruturados a fim de efetuar a inclusão de artigos no corpus 

de avaliação levando-se em conta os objetivos do estudo, quais sejam: artigos 

disponíveis em texto completo; na língua portuguesa ou inglesa; no recorte temporal 

de 10 anos: 2007-2016; que respondessem à questão norteadora, ou seja, 

tratassem da comunicação no handover entre os diferentes profissionais de saúde, 

na especificidade da UTI, na perspectiva de segurança; e tivessem forte nível de 

evidência, conforme padronização adotada pela Agency for Health care Research 

and Quality dos Estados Unidos da América.  

Incluiu-se na pesquisa estudos classificados entre o nível de evidência de 1 

até 4, que abrangem: nível 1: metanálise de múltiplos estudos controlados; nível 2: 

estudo individual com desenho experimental; nível 3: estudo quase-experimental 

como estudo sem randomização com grupo único pré e pós-teste, séries temporais 

ou caso-controle; nível 4: estudo com desenho não-experimental como pesquisa 
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descritiva correlacional e qualitativa ou estudos de caso (GALVÃO; SAWADA; 

MENDES, 2003).  

Para a obtenção dos dados foi feito o levantamento de bibliografias no 

formato de artigos a partir do acesso direto às bases de dados: Medline, Cinahl e 

Scopus. Na tentativa de ampliar o corpus da investigação, optou-se num segundo 

momento pela busca através do acesso direto ao portal PubMed. Nestas buscas 

foram aplicados os seguintes descritores: patient handoff; communication; patient 

safety; critical care; intensive care units; health communication. Tais descritores 

foram cruzados entre si através do operador bolleano and, conforme quadro 1. 

Os dados foram coletados de Janeiro à Março de 2016. Com base nos 

cruzamentos dos descritores aplicados obteve-se o número inicial de 1200 artigos. 

Realizou-se leitura exploratória do título e resumo para a verificação do atendimento 

aos critérios estabelecidos. Isso gerou a exclusão de 1147 artigos que não 

respondiam à questão da pesquisa ou não atendiam aos demais critérios, e de 09 

artigos que estavam duplicados, obtendo-se um quantitativo preliminar de 44 artigos. 

Esses artigos passaram por leitura seletiva, que consistiu na leitura integral do 

conteúdo do artigo para se ter uma visão geral do estudo e verificar se possibilitava 

compreender o fenômeno em tela. Este processo gerou a exclusão de 29 artigos, 

pois a partir da síntese e hierarquização das suas principais informações concluiu-se 

que a relevância do seu conteúdo não era suficiente para responder ao problema 

desta pesquisa e seu rigor metodológico e nível de evidência comprometiam a 

validade das afirmações. Quando houve dúvidas sobre a inclusão dos artigos, dois 

pesquisadores experientes analisaram o seu conteúdo de maneira independente e 

chegaram a um consenso. 

Logo, o corpus foi de 15 artigos, conforme ilustra a figura 2. Nestes artigos 

empregou-se leitura analítica a partir de um instrumento de coleta de informações 

acerca do artigo, tais como: características gerais do estudo, objetivo, delineamento 

metodológico, resultados e nível de evidência. Os dados coletados das bibliografias 

captadas foram organizados num quadro sinóptico (Quadro 2), que contempla o 

título, ano/país; delineamento metodológico; intervenção; desfecho.  
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Os resultados dos estudos passaram por análise do seu conteúdo e a 

confluência dos temas que se organizou a partir desta permitiu apreender as 

unidades de evidência, a partir das quais elaborou-se a discussão, utilizando o 

conceito de segurança (BRASIL, 2013) e de comunicação que sustentam a pesquisa 

(BERLO, 2003). Os estudos são identificados pelo código numérico E1, E2 (...). 

 

Quadro 1 - Número de artigos pelo cruzamento dos descritores nas bases de dados 

 

             

 

 

 

          

 

                 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: produção do pesquisador 

 

 

Cruzamentos/ 
Bases de 

dados 
PubMed Medline Cinahl Scopus 

Handoff AND 
critical care 

2 4 0 0 

Handoff AND 
UTI 

2 0 1 0 

Handoff AND 
Health 

communication 
1 1 0 1 

Handoff AND 
patient safety 

0 0 0 0 

Handoff AND 
communication 

AND patient 
safety 

3 0 0 0 

Total 8 5 1 1 
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Figura 2 - Fluxograma de identificação e seleção dos artigos para revisão 

 

Acerca da caracterização do corpus, os 15 estudos selecionados são em 

língua inglesa; publicados no período de 2008 a 2015; e produzidos principalmente 

nos EUA, que publicou sete artigos, seguido pelo Canadá com três e Austrália com 

dois artigos. Do total de estudos analisados, dez foram produzidos por profissionais 

que estavam sediados em universidades e, o restante, nos hospitais. Já quanto aos 

delineamentos metodológicos mais frequentes na amostra estudada, a maioria foi de 

abordagem quantitativa, contemplando nove artigos, cinco artigos de desenho 

qualitativo e um com abordagem quantitativa e qualitativa.  

No que concerne ao nível de evidência dos mesmos, nesta revisão dez 

artigos se enquadram no nível 4, que consiste em artigos não experimentais: 

descritivos correlacionais e qualitativos; cinco artigos se enquadram no nível 3, por 

serem estudos quase experimentais, de intervenção.  
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 Quadro 2 - Sinopse dos artigos 

 

Título Delineamento Objetivos Resultados 

E1-Improving handover 
communications in 
critical care: utilizing 
simulation-based 
training toward process 
improvement in 
managing patient risk 
2008/Israel 
Evidência: III 

Fase 1: 
retrospectivo, de 
análise das causas 
de um incidente  
Fase 2: prospectivo, 
de intervenção, 
quantitativo 
N=390 handover 
(224 antes e 166 
após intervenção) 

Apontar deficiências 
comuns no processo de 
handover a partir da 
análise retrospectiva de 
um incidente, com a 
criação de um protocolo 
de handover e 
treinamento da equipe de 
enfermagem baseado em 
simulação 

Após a intervenção houve aumento 
na incidência de enfermeiros 
comunicando informações 
relevantes no handover, incluindo: 
nome do paciente, os eventos 
ocorridos durante o turno anterior e 
os objetivos de tratamento para o 
próximo turno. Não houve alteração 
na incidência de checagem dos 
alarmes do monitor e do ventilador 
mecânico. 

E2- A prospective 
observational study of 
physician handover for 
intensive-care-unit-to-
ward patient transfers 
2011/Canadá  
Evidência: IV 

Observacional; 
Prospectivo; 
Quantitativo 
N=112 
transferências de 
pacientes da UTI 
para enfermaria 

Entender os métodos e a 
qualidade da 
comunicação no 
handover entre médicos 
em uma UTI. 

A má comunicação resultou em 13 
erros médicos e na insatisfação de 
acompanhantes e usuários devido a 
falta de conhecimento sobre sua 
condição clínica. 

E3-Falling through the 
cracks: information 
breakdowns in critical 
care handover 
communication 
2011/EUA 
Evidência: IV 

Qualitativo; 
Multimétodos; 
Áudio de 80 
handover; 
acompanhamento 
fluxo de trabalho de 
30-40 profissionais; 

Investigar os problemas 
na comunicação durante 
o handover 
 

Dois fatores contribuíram para a 
degradação da informação: a falta 
de padronização da comunicação 
durante o handover; preparação 
inadequada do handover na fase 
pré-handover 

E4-Standardized 
multidisciplinary 
protocol improves 
handover of cardiac 
surgery patients to the 
intensive care unit 
2011/EUA  
Evidência: III 

Prospectivo; 
Intervencionista; 
Quantitativo 
N=69 handover 

Avaliar o handover antes 
da intervenção, com 
observação direta guiada 
por um instrumento 
padronizado, e 
observação após 
intervenção com 
aplicação do mesmo 
instrumento. 

 Erros técnicos durante o handover 
foram reduzidos de 6,24 para 1,52; 
omissão de informações críticas 
durante o handover reduziu de 6,33 
para 2,38. Houve melhoria no 
trabalho em equipe e no conteúdo 
do handover. 

E5-Bridging gaps in 
handover: A continuity 
of care based approach 
EUA/2012  
Evidência: IV 
 

Qualitativo 
Multimétodos 
N= 80 handover 
30-40 profissionais 
da UTI 

Identificar a natureza, 
características 
intrínsecas das fases do 
processo de handover e 
desenvolver um quadro 
da comunicação durante 
o handover em cuidados 
críticos. 

Há três fases interdependentes no 
processo de handover: antes, 
durante e após, que podem resultar 
no aceite, rejeição ou necessidade 
de mais informações pelo receptor 
da informação. 52% das 
informações foram aceitas sem 
discussão, 4% foi rejeitada. Dos 
44% restantes que exigiam 
informações adicionais, 33% foram 
resolvidas quando um dos membros 
da equipe complementava a 
informação, enquanto 11% não 
foram imediatamente resolvidos, 
entrando num ciclo de discussão 
entre a equipe a fim de ser 
solucionado. 
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E6-In search of 
common ground in 
handover 
documentation in an 
Intensive Care Unit 
2012/EUA  
Evidência: IV 

Observacional; 
Documental 
Qualitativo 
N= 22 instrumentos 
usados por 
enfermeiros e 
médicos 

Entender a estrutura, 
funcionalidade e 
conteúdo das 
ferramentas de handover 
utilizados por enfermeiros 
e médicos em um 
ambiente de cuidados 
intensivos. 

Há sobreposição entre ferramentas 
usadas por enfermeiros e médicos. 
Uma ferramenta semiestruturada 
centrada no paciente pode ajudar na 
comunicação entre os profissionais 
e melhorar a segurança do paciente. 

E7-Handover patterns: 
an observational study 
of critical care 
physicians 
2012/Canadá 
Evidência: IV 

Observacional; 
Prospectivo; 
Quantitativo 
N= 21 handover 

Descrever o padrão de 
comunicação durante o 
handover utilizado pelos 
médicos de uma UTI, e 
compará-los com 
esquemas de handover 
atualmente 
padronizados. 

Os médicos intensivistas não 
seguiram os padrões de 
comunicação comumente 
recomendados, ou seja, nem todos 
utilizaram a mesma ferramenta e 
alguns elementos foram dispersos e 
outros ausentes no handover. 

E8-Pilot implementation 
of a perioperative 
protocol to guide 
operating room-to-
intensive care unit 
patient handovers 
2012/EUA  
Evidência: III 

Prospectivo; 
Intervencionista; 
Quantitativo 
N=238 profissionais 
de saúde durante 60 
transferências  
de cuidado. 

Avaliar o impacto da 
implementação de um 
protocolo padronizado de 
handover no cuidado do 
paciente e satisfação da 
equipe. 

Após intervenção, a presença de 
todos os membros do grupo na 
beira do leito aumentou de 0% para 
68%. A porcentagem de informação 
perdida no relatório de cirurgia 
diminuiu de 26% para 16%. O 
protocolo diminui o risco de perda 
de informação e promove a 
satisfação entre a equipe 
perioperatória 

E9-Understanding 
current intensive care 
unit nursing handover 
practices 
2013/Austrália 
Evidência: IV 

Observacional, 
prospectivo 
Quantitativo 
N=20 handover 
envolvendo 40 
enfermeiros (20 
transferindo e 20 
recebendo) 

Avaliar o conteúdo e a 
integralidade do processo 
de handover dos 
usuários entre os turnos 
de enfermagem em uma 
unidade de terapia 
intensiva. 

Falhas na comunicação foram: 
ausência no handover das situações 
clínicas atuais; os planos de alta e 
de longo prazo estavam presentes 
em 40% dos handover; a releitura 
com o profissional que está 
recebendo o handover aconteceu 
em 35% dos casos; e o cruzamento 
de dados apareceu em 40% dos 
handovers analisados. 

E10-Failures in 
transition: learning from 
incidents relating to 
clinical handover in 
acute care 
2013/Austrália 
Evidência: IV 

Observacional; 
transversal 
Quantitativo; 
Descritivo 
N=459 incidentes 
ocorridos em entre 
2004-2008 em 
unidades de 
cuidados agudos 

Analisar as 
características, fatores 
contribuintes e 
mecanismos de detecção 
de falha associadas ao 
handover em ambientes 
de cuidados agudos 

Falhas mais encontradas: handover 
inadequado (28%); omissões de 
informações críticas sobre o estado 
do paciente (19%); e omissões de 
informações críticas sobre o plano 
de cuidados do paciente (14 %). 

E11-Differences in the 
handover process and 
perception between 
nurses and residents in 
a critical care setting 
2014/Singapura 
Evidência: IV 

Quantitativo; 
Descritivo 
N= 580 (290 
médicos residentes 
e 290 enfermeiros) 

Identificar as diferenças 
nas práticas e nas 
percepções acerca do 
handover entre 
enfermeiros e médicos 
em unidades de terapia 
intensiva 

Entre os emissores os enfermeiros 
estavam mais preocupados com a 
complexidade do estado de saúde 
do paciente em relação aos 
médicos, mais interessados no 
plano geral de cuidado. Entre os 
receptores, os enfermeiros (12%) 
achavam que a informação mais útil 
era o histórico médico, enquanto 
para os médicos o plano de 
gerenciamento para as 48 horas era 
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mais útil. 

E12-Are attendings 
different? intensivists 
explain their handover 
ideals, perceptions, and 
practices 
EUA/2014  
Evidência: IV 

Qualitativo; 
Descritivo 
N= 30 médicos de 
cuidados intensivos 

Caracterizar as práticas 
de handover e determinar 
os aspectos ideais de 
handover na perspectiva 
de médicos assistentes. 

A prática padronizada foi rara. 
Meios utilizados para o handover: 
conversas telefônicas, 
comunicações pessoais, e-mail ou 
mensagem de texto. O "handover 
perfeito": sucinto e organizado, face-
a-face. incluindo comunicação 
verbal e escrita sobre o histórico do 
paciente. 

E13-Comparative 
evaluation of the 
content and structure of 
communication using 
two handovers tool: 
Implications for patient 
safety24 
2014/EUA  
Evidência: III 

Intervencionista; 
Prospectivo;  
Quanti-qualitativo 
N= 82 handovers  
(41 com cada 
ferramenta) 

Comparar duas 
ferramentas de handover: 
SOAP e HAND-IT. Cada 
grupo de 5 profissionais 
trabalhou com uma 
ferramenta durante 1 
mês e depois houve uma 
troca. 

A avaliação comparativa entre duas 
ferramentas de handover: SOAP e 
HANDIT mostrou que a HAND-IT 
gerou menos erros de comunicação. 

E14-Transferring 
patient care: patterns of 
synchronous 
bidisciplinary 
communication 
between physicians and 
nurses during 
handovers in a critical 
care unit 
Canadá/2015 
Evidência: IV 

Qualitativo 
Descritivo 
Observacional 
N=40 handovers 

Caracterizar o fluxo de 
informações durante o 
handover e identificar 
padrões de comunicação 
entre médicos 
anestesiologistas e 
enfermeiros numa 
unidade de cuidados 
intensivos pós-operatória 

A presença da história do paciente 
(42%) e dos eventos 
intraoperatórios (39%) foi mais 
frequente, em contraste com o 
estado do paciente (8%) e o plano 
de assistência (9%). A busca de 
informações através de perguntas 
foi maior sobre o estado do paciente 
(46%) e do plano de assistência 
(29%). 

E15-Face-to-face 
handover: improving 
transfer to the pediatric 
intensive care unit after 
cardiac surgery26 
EUA/2015  
Evidência: III 

Prospectivo, 
Intervencionista 
Quantitativo 
N=79 handovers 

Desenvolver e 
implementar um 
processo de handover, 
melhorando as formas de 
comunicação, que 
começa na sala de 
operação e conclui à 
beira do leito na UTI  

Antes do instrumento de handover 
58% dos profissionais acreditavam 
que o processo era eficiente; 53% 
se sentiam a vontade para realizar 
perguntas; 19% achavam que o 
processo melhorava o cuidado. 
Após a intervenção esses números 
foram, respectivamente, para: 69%, 
75% e 94%. 

Fonte: produção do pesquisador  

Os resultados da análise do conteúdo veiculado pelos artigos foram 

organizados em duas unidades de evidência, a primeira se intitula: “Falhas de 

comunicação: causa, natureza e consequências”; e a segunda: “Prática do 

handover: modelos e efeitos do uso de instrumentos”, nas quais os estudos que as 

integram são apresentados de maneira descritiva. 
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Unidade de evidência 1: Falhas de comunicação: causa, natureza e 

consequências  

Esta unidade inclui os estudos que evidenciam que na prática do handover 

dos diferentes profissionais da UTI existem falhas de comunicação que podem 

acarretar em prejuízos para o paciente: E2, E3, E5, E9, E10, E11 e E14. Tais falhas 

de comunicação são caracterizadas em relação: sua causa E3 e E5; natureza E9, 

E10, E11, E14; e suas consequências E2. 

Sobre a causa, E3 apontou que dois fatores estiveram associados com a 

falha de comunicação durante a transferência: a falta de utilização de um formato 

padronizado de apresentação das informações, mostrando que há uma associação 

potencial entre padronização e quebra da informação; a conclusão inadequada de 

atividades de coordenação antes do handover, tais como: examinar o paciente; 

coletar, atualizar e revisar as informações e preparar o registro antes da troca de 

plantão. A não realização destas atividades resultou em quebra de informação, ao 

contrário de quando ambos os fatores foram realizados adequadamente (ABRAHAM 

et al., 2011). 

E5 caracterizou as 03 fases do handover, no intento de demonstrar a 

interdependência destas fases e sua importância na análise das fontes das falhas de 

comunicação no handover. A fase pré-handover é marcada pelo conhecimento 

sobre o paciente através de atividades de coordenação; o handover em si pela 

comunicação dos eventos relacionados aos casos dos pacientes, estando 

relacionada com a preparação na fase de pré-handover; e o pós-handover inclui 

realizar atividades de cuidado planejadas e de reavaliação das informações do 

paciente (ABRAHAM; KANNAMPALLIL; PATEL, 2012). 

Na fase de handover, a informação apresentada pode ser rejeitada 

(informação ignorada e ciclo de tomada de decisão iniciado), aceita (incorporada na 

avaliação final e plano do paciente) ou com necessidade de informações adicionais 

pelo receptor da mensagem (nova informação avaliada quanto à suficiência e 

completude). Na pesquisa, 52% das informações foram aceitas sem discussão, 4% 

foi rejeitada. Das 44% que exigiam mais informações, 33% resolveram-se quando 

um membro da equipe complementou a informação, enquanto 11% não foram 
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imediatamente resolvidoa, entrando num ciclo entre a equipe para ser solucionado 

(ABRAHAM; KANNAMPALLIL; PATEL, 2012). 

Quanto à natureza, as falhas se caracterizam por informações incompletas e/ 

ou equivocadas e handover que ocorrem sem a troca de informações sobre o 

paciente. Estas informações ausentes, incompletas ou erradas referem-se ao plano 

de cuidado, a condição/estado atual do paciente, bem como a sua história clínica, 

presentes nos estudos E9, E10, E14, E11. 

Em E10 as falhas de comunicação mais frequentes foram nas categorias: 

transferência e alta (28%), quando não houve handover durante a transferência do 

paciente entre unidades; omissões no handover, em que ocorreu comunicação 

incompleta sobre a condição do paciente (19,2%) e sobre o plano de cuidados 

(14,2%); na categoria erros no handover, comunicação errada sobre o plano de 

cuidado estava presente em 5,2% e sobre as condições clínicas em 3,7% (THOMAS 

et al., 2013). 

E14 que observou 40 processos de handover entre médicos anestesiologistas 

de uma unidade cirúrgica e enfermeiros numa UTI pós-operatória, identificou que a 

comunicação entre esses profissionais referiu-se a: história clínica (21%), eventos 

intraoperatórios (20%), estado do paciente (19%), o plano de assistência futura 

(13%) e outros (27%). O envio de informações sobre a história do paciente (42,6%) 

e os eventos intra-operatórios (39,7%) foi o comportamento verbal mais frequente 

adotado pelo anestesista, em contraste com a discussão sobre o estado do paciente 

(8,5%) e o plano de assistência (9,2%). Estes tópicos resultaram em alta interação, 

pois exigiram um comportamento verbal de busca de informações dos enfermeiros, 

respectivamente 46,6 % e 29,5%, em comparação ao histórico (19%) e eventos 

intraoperatórios (5%) (McMULLAN, PARUSH, MOMTAHAN, 2015). 

Isso indica que o tipo de informação que é deixada de ser dita no handover é 

diferente entre médicos e enfermeiros, conforme se verifica em E11 que dividiu 290 

enfermeiros e 290 médicos que participavam do processo de handover nas 

admissões e transferências da UTI em emissores e receptores, de acordo com a sua 

categoria profissional. Entre os enfermeiros e médicos responsáveis por realizar a 

transferência, verifica-se que os enfermeiros estavam mais preocupados com a 
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complexidade do estado de saúde do paciente (40%) em relação aos médicos 

(25,6%), mais interessados no plano geral de cuidados, comunicado por 73% dos 

médicos e 54,4% dos enfermeiros. Entre os que recebiam as informações, as 

enfermeiras (12%) achavam que a informação mais útil era o histórico médico, ao 

passo que somente 1% dos médicos, para os quais (29%) o plano de gerenciamento 

para as 48 horas era mais útil em relação às enfermeiras (19%) (MUKHOPADHYAY 

et al., 2015). 

E9 verificou que, em geral, os enfermeiros de UTI realizam os handover com 

detalhamento clínico, aderindo aos princípios fundamentais, todavia há princípios 

menos abordados ou até mesmo ausentes: ausência no handover das situações 

clínicas atuais, os planos de alta e de cuidado de longo prazo, que estavam 

presentes em 40% dos handovers; a releitura, a fim de assegurar a compreensão do 

profissional que está recebendo o handover aconteceu em 35% dos casos; e o 

cruzamento de dados, que envolve a verificação das prescrições medicamentosas, 

revisão dos medicamentos que estão sendo infundidos e acompanhamento do 

gráfico de medicações pelas enfermeiras que estão participando do handover que 

estava presente em 40% dos handovers analisados (SPOONER et al., 2013). 

O E2 sinalizou as consequências das falhas de comunicação ao analisar o 

método e a qualidade da comunicação no handover que ocorre entre médicos 

durante a transferência da UTI para a enfermaria. Destaca-se que: 75% dos médicos 

da UTI foram capazes de contatar o médico que receberia o paciente após a 

consulta sobre a transferência; 15% discutiram recomendações e opiniões sobre a 

transferência do paciente após a consulta com o médico que iria receber o paciente. 

Dos médicos que recepcionaram o paciente, 65% não receberam o handover verbal 

quando o paciente foi transferido; 61% tinham o sumário de alta disponível para a 

avaliação inicial do paciente na enfermaria; 16% foram notificados sobre a chegada 

do paciente na enfermaria; dois pacientes foram transferidos sem o seu 

conhecimento e ficaram sem avaliação médica por mais de 48 horas (LI; STELFOX; 

GHALI, 2011). 

Esta má comunicação resultou em 13 erros médicos: medicamentos ou doses 

inapropriadas; suspensão de medicamentos importantes; desconhecimento de 
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graves condições clínicas após a transferência; investigações ou tratamentos 

específicos da UTI pendentes após a transferência; monitorização do paciente ou 

cuidados de enfermagem não foram realizados devido à comunicação ineficaz e 

nutrição parenteral atrasada após a transferência devido a falha em reativar a ordem 

(LI; STELFOX; GHALI, 2011). 

A partir do exposto, o quadro 3 apresenta a síntese das evidências obtidas na 

unidade 1 e os estudos nas quais estas foram identificadas: 

 

Quadro 3 - Síntese da unidade de evidência 1 

Unidade de evidência 1: Falhas de comunicação: 
causa, natureza e consequências 

Estudos identificados 

Causas das falhas de comunicação: falta de 
padronização, preparação inadequada do handover 
na fase pré-handover; 

E3 e E5 

Natureza das falhas de comunicação: informações 
incompletas, equivocadas e ausentes sobre o plano 
de cuidado, estado atual do paciente e história 
clínica; 

E9, E10, E11, E14 

Consequências das falhas de comunicação: 
procedimentos errados, procedimentos e avaliações 
não realizadas; atrasos na realização do cuidado; 

E2 

           Fonte: produção do pesquisador 

 

            Unidade de evidência 2: Prática do handover: modelos e efeitos 

do uso de instrumentos 

Esta unidade de evidência reúne estudos que tratam da prática do handover, 

analisando-a quanto ao modelo de comunicação E6, E7, E12 e recomendando a 

padronização no processo de handover; bem como apresentando o efeito do uso de 

instrumentos de handover na melhoria da segurança durante esse processo E1, 

E13, E8, E4 e E15. 

Entre os que abordam os modelos, E7 comparou o padrão de comunicação 

usado por médicos durante o handover em relação a três instrumentos diferentes 

utilizados como auxiliares de memória, o SBAR (Situação, História, Avaliação e 

Recomendação), SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano) e MAN (Nota de 

Admissão Médica) (ILAN et al., 2012).  
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 Para o SBAR, a maior parte do conteúdo da transferência, 56,4%, incluiu 

elementos do Background. O elemento de Recomendação estava completamente 

ausente de 22 (55,0%) das transferências do paciente. Para o SOAP, os elementos 

subjetivos compreendiam 40,5% e Avaliação 26,0% do conteúdo da transferência. O 

elemento Plano estava ausente de 03 (7,5%) das transferências. Para MAN, as 

expressões de Avaliação e descrições da História da Doença Presente foram de 

42,9% e 29,1%, respectivamente, do conteúdo da transferência. Com exceção da 

Avaliação, todos os elementos do MAN foram ocasionalmente ausentes das 

transferências (ILAN et al., 2012). 

Para SBAR, 77,5% das transferências foram iniciadas com antecedentes e 

apenas 13,8% com informações de situação. Apenas 13,8% das transferências 

foram concluídas com uma recomendação. Para o SOAP, 66,3% das transferências 

foram iniciadas com informações subjetivas e apenas 26,3% terminaram com um 

Plano. Para a MAN, a maioria (62,5%) das transferências foi iniciada com 

informações de identificação e, embora 20,0% tenham sido iniciadas com Avaliação 

e Plano, estas informações fecharam a maioria (80,0%) das transferências (ILAN et 

al., 2012). 

Os médicos não seguiram os padrões de comunicação recomendados 

durante as transferências. Os vários elementos mnemônicos foram espalhados ao 

longo das transferências, sem seguimento de estrutura ou ordem e às vezes 

estavam completamente ausentes (ILAN et al., 2012). 

 E6 ao analisar dois tipos de instrumentos de handover usados por 

enfermeiros (um de admissão e um de transferência, impressos) e um tipo usado 

entre médicos residentes e assistentes (baseado em computador e não integrado 

com o sistema de registro eletrônico), concluiu que estas ferramentas são altamente 

estruturadas quanto ao seu conteúdo e funcionalidade, com possibilidade de tomada 

de notas e com padrões de dados consistentes. Todavia, mostrou sobreposição 

entre estas ferramentas no handover, pois 92% dos elementos eram 

interdisciplinares quanto ao conteúdo (COLLINS et al., 2012). 

Em E12 a prática padronizada era rara e os meios principais utilizados para 

handover foram: conversas telefônicas (25), e-mail (9), comunicações pessoais na 
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beira do leito (11), ou mensagem de texto (2). O handover variou de 10 a 120 

minutos para 5 a 42 pacientes. Os médicos consideraram que o “handover perfeito”, 

de acordo com sua posição de líder da equipe, devia fornecer uma imagem geral do 

paciente, evitando informações irrelevantes, como a história anterior, que pode ser 

obtida do registro médico, sendo algo sucinto, organizado, estruturado e que 

incluísse comunicação verbal face-a-face e escrita. A principal barreira para esse 

handover ideal foi a limitação do tempo (LANE-FALL et al., 2014). 

Os efeitos positivos do uso de instrumentos na segurança são uma 

característica de E1, E8, E4, E14 E15, os quais se relacionam a: E1: quantidade e 

tipo de informação omitida; E4 - número de erros, quantidade de informação omitida, 

E-8 - presença da equipe, satisfação da equipe, índice de conversas paralelas, 

quantidade de informação perdida; E15 - percepção dos profissionais.  

E4 evidenciou que com a aplicação de uma lista de verificação padronizada 

no processo de handover houve significante queda nos erros técnicos, indo de 6,24 

antes da intervenção para 1,52 após a aplicação da lista de verificação. O número 

de informações omitidas apresentou decréscimo de 6,33 antes da intervenção para 

2,38 após intervenção (JOY et al., 2011). 

Os resultados de E8, que também usou instrumento padronizado em 60 

handovers, mostraram que o tempo de duração apresentou um aumento médio de 1 

minuto. A presença de todos os membros da equipe à beira do leito aumentou de 

0% pré-intervenção para 68% pós-intervenção, e o número de conversas paralelas 

caiu de uma média de 11,3 por handover pré-intervenção para 3,5 pós-intervenção. 

A porcentagem de informação perdida no relatório de cirurgia diminuiu de 26% para 

16%. A satisfação dos profissionais também apresentou melhora com o protocolo 

padronizado (PETROVIC et al., 2012). 

Quanto ao efeito nas percepções dos profissionais, antes da implementação 

do instrumento de handover na UTI pediátrica: 58% dos profissionais acreditavam 

que o processo era eficiente, 53% se sentiam a vontade para realizar perguntas, 

19% achavam que o processo melhorava o cuidado do paciente. Após a 

intervenção: 69% compreendiam o processo como eficiente, 75% estavam a 
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vontade para realizar perguntas, e 94% acreditavam que o handover melhorou o 

cuidado (VERGALES et al., 2015). 

Na comparação feita por E13 entre as ferramentas: SOAP, baseada no 

problema do paciente, e o instrumento de intervenção do handover (HAND-IT) 

baseado em sistemas corporais, houve um maior número de eventos de 

comunicação, maior índice de comunicação ideal, quando a informação foi 

considerada precisa e acurada, e menos falha da comunicação com o HAND-IT; ao 

contrário do SOAP, em que houve maior necessidade de participação da equipe 

para envio da informação adicional à apresentada pelo emissor e maior índice de 

quebra da comunicação, quando o envio desta pelo emissor e equipe envolvida foi 

considerada incompleta e imprecisa (ABRAHAM et al., 2014). 

Com base nos estudos que integram esta unidade 2, elaborou-se o quadro 4 

que sintetiza suas principais evidências: 

Quadro 4 - Síntese da unidade de evidência 2 

Unidade de evidência 2: Prática do handoff: 
modelos e efeitos do uso de instrumentos 

Estudos identificados 

Modelos de handover usados na prática: sem seguir 
ordem ou estrutura em relação aos padrões 
recomendados; com sobreposição de ferramentas 
entre profissionais de diferentes áreas; uso de 
diferentes formas de handover (beira-leito, telefone, 
mensagem de texto, email); 

E6, E12, E7 

Prática do handover por meio do uso de 
instrumentos: efeitos positivos na quantidade e tipo 
de informação omitida; redução do número de erros; 
presença e satisfação da equipe, redução de 
conversas paralelas; percepção dos profissionais 
sobre o handover. 

E13, E1, E8, E4, E15 

         Fonte: produção do pesquisador 
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CAPÍTULO III - MÉTODO 

3.1 Tipo de estudo 

 

Estudo de campo, com abordagem qualitativa e cunho exploratório. A 

compreensão da problemática de estudo, a partir dos objetivos formulados nesta 

pesquisa, está alicerçada pela utilização do suporte teórico de Berlo.  

Considerando que a pesquisa qualitativa é aquela que ocorre no local onde se 

dá o fenômeno, e na qual o pesquisador deve utilizar técnicas interpretativas, a fim 

de descrever o fenômeno estudado e decodificar os significados dados pelas 

pessoas em relação a ele optou-se por realizar este tipo de delineamento. Isto 

porque na presente proposta existe o interesse em observar, descrever e interpretar 

como ocorre processo de comunicação durante o handover no âmbito da terapia 

intensiva entre os profissionais de enfermagem para, a partir de então, entender os 

significados das ações desses profissionais. 

Já o cunho exploratório, justifica-se, pois, ainda há falta de clareza sobre 

como o handover se processa, especialmente quanto às características da 

comunicação. Assim, como base na exploração deste fenômeno, será possível 

conhecer como de fato acontece, com vistas a descrevê-lo, o que explica a 

produção dos dados sob esta perspectiva nesta pesquisa.  

 

3.2 Campo de Pesquisa 

 

O campo de estudo foi um hospital federal, de cunho universitário, localizado 

no município do Rio de Janeiro, tendo como lócus a Unidade de Terapia Intensiva da 

referida instituição. Constitui-se num hospital de referência para o tratamento de 

patologias de alta complexidade, e está vinculado ao Ministério da Educação e ao 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

A UTI do Hospital Universitário é dividida em duas partes: a parte clínica, 

composta por cinco leitos e com o objetivo de receber pacientes que apresentaram 

alguma complicação do estado de saúde enquanto internados no hospital; a parte 
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cirúrgica, composta por nove leitos e com finalidade de receber pacientes 

provenientes de cirurgias realizadas no hospital. Foi escolhida como lócus de 

pesquisa a UTI Cirúrgica, por apresentar número de leitos em quantidade superior, 

tornando possível obter maior densidade na produção dos dados. 

Este setor tem capacidade para atender nove pacientes em estado crítico, 

sendo um dos leitos específico para paciente em isolamento respiratório. O posto de 

enfermagem se localiza na região central do setor, possibilitando a visualização de 

todos os pacientes pela equipe de enfermagem.  

A escolha por este local de pesquisa justifica-se pelas características 

assistenciais de tal setor, que fazem com que o processo de comunicação assuma 

características peculiares, bem como dos pacientes atendidos, visto que a 

ocorrência de erros traz repercussões imediatas nas condições clínicas destes 

pacientes, comprometendo a sua estabilidade. Sob esta ótica, configura-se como 

apropriado ao estudo da prática comunicativa da equipe de enfermagem, e das 

implicações desta à segurança da prática de cuidado ao paciente. 

Acerca do perfil deste ambiente em relação ao fenômeno em estudo, destaca-

se que apenas os enfermeiros do turno da noite e os enfermeiros e técnicos de 

enfermagem do turno diurno estão presentes durante a comunicação das 

informações sobre os pacientes no handover. Esse processo de comunicação ocorre 

na beira do leito.  

A UTI lócus do estudo possui um instrumento em formato de cheklist para 

utilização pela equipe de enfermagem durante o handover. Após o handover ocorre 

a organização e distribuição de tarefas entre a equipe de enfermagem. Os 

enfermeiros, a partir das informações recebidas, selecionam quais pacientes cada 

técnico/auxiliar irá assumir a responsabilidade pela prestação dos cuidados durante 

o turno. Para essa divisão, leva-se em consideração a gravidade do paciente e a sua 

demanda de cuidados. 

Sendo assim, os profissionais que assumem o cuidado a pacientes que 

demandam uma maior carga de trabalho da equipe, sempre que possível, ficam 

responsáveis apenas por um paciente. Além disso, também são consideradas as 

atividades realizadas pelos profissionais no último dia trabalhado, ou seja, se o 
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técnico/auxiliar se responsabilizou por dois pacientes no último turno, 

preferencialmente, ele assumirá a responsabilidade por apenas um paciente no 

turno atual. Essa divisão ocorre de maneira que os profissionais possam ter contato 

com todos os pacientes internados. Quanto aos enfermeiros, cada um responde por 

metade dos pacientes internados, ficando um enfermeiro responsável pelos 

pacientes dos leitos 11 ao 15 e o outro responsável pelos leitos 16 ao 19. 

 

3.3 Participantes 

 

Os participantes foram os membros da equipe de enfermagem atuantes na 

UTI da instituição cenário. Esta equipe é composta em média por dois enfermeiros 

plantonistas e a enfermeira chefe do setor, além de seis técnicos/auxiliares de 

enfermagem, os quais se revezam numa escala de 12 horas de trabalho e 60 horas 

de descanso (12 x 60 h).  

O momento de handover escolhido para análise se refere ao momento em 

que ocorre a troca de turnos entre os profissionais de enfermagem que trabalham no 

período da noite e a equipe que trabalha no período diurno. Com isso, todos os 

profissionais de enfermagem atuantes neste momento foram considerados 

potenciais participantes. 

 Este momento foi escolhido por entender que no turno diurno é possível 

melhor acompanhar o cotidiano das ações de cuidar, a partir do qual as 

repercussões do processo de comunicação que ocorre no momento do handover se 

manifestam, permitindo assim o atendimento dos objetivos inicialmente delineados.  

Fizeram parte da pesquisa os participantes que atenderam aos seguintes 

critérios de inclusão: ser membro da equipe de enfermagem da UTI; estar presente 

no momento formal do handover e/ou atuar na assistência direta ao paciente 

internado neste setor após o handover. Como critério de exclusão estabeleceu-se: 

ser enfermeiro residente.  

Para a captação dos participantes e aproximação ao cenário da pesquisa foi 

necessária uma fase exploratória, na qual ocorreu a imersão da pesquisadora em 

campo. Isso possibilitou familiarizar-se com a realidade, aproximar-se dos 
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participantes e convidá-los a participar da pesquisa. Tal imersão ocorreu após a 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa.  

Considerando o atendimento aos critérios de inclusão, aceitou participar da 

pesquisa mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido um 

total de 42 profissionais, de um número possível de 45 profissionais. Destes 42, 

todos participaram da primeira fase de produção dos dados, enquanto 19 

participaram da segunda fase das entrevistas. 

 

 

3.4 Produção dos dados 

 

No interesse desta investigação optou-se pela análise do processo de 

comunicação no handover a partir da produção de dados acerca comunicação 

verbal por meio da linguagem falada. Nesta direção, os dados foram produzidos em 

no período de18/11/2016 a 19/01/2017 em duas fases, quais sejam: 

 

1-Primeira fase 

 

a) Primeiro momento: levantamento de dados diretos sobre o 

processo de comunicação entre os membros da equipe de enfermagem 

durante o handover 

 

Gravação de áudio: foi empregada durante os momentos formais de 

handover entre os profissionais de enfermagem, com o objetivo de registrar os 

conteúdos da comunicação verbal emitidos pela linguagem falada dos participantes. 

O momento escolhido para realização do registro de áudio foi durante a troca do 

turno da noite para o turno da manhã. Os membros da equipe de enfermagem do 

turno noturno presentes no handover foram considerados emissores e os do turno 

diurno receptores da mensagem acerca do paciente. 

  Posteriormente, os dados obtidos pela gravação foram transcritos e 

registrados em um instrumento de handover construído com base nas evidências da 
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literatura extraídas de pesquisas já realizadas sobre este tema, acerca das melhores 

práticas do handover (ABRAHAM, 2012; BLOUIN, 2011; ILAN et al., 2012). Este 

instrumento de handover compreende cinco seções que contemplam informações 

sobre cada paciente internado na UTI (Apêndice A).  

O primeiro tópico é o dos dados de identificação do perfil clínico do paciente. 

Esse tópico contempla as informações específicas de cada paciente quanto ao 

tempo de internação, o tempo de utilização de dispositivos invasivos, precaução ou 

isolamento de contato e presença de alergias. 

No segundo tópico estão as informações subjetivas sobre o paciente, tais 

como: o histórico médico relacionado às doenças de base, cirurgias e internações 

prévias; o motivo de admissão na unidade; a situação de saúde atual no que 

concerne a evolução do paciente; os eventos ocorridos durante o último turno do 

profissional que está na posição de emissor da mensagem.  

A seção seguinte é a dos dados objetivos, que traz informações objetivas em 

relação à saúde do paciente dividida por sistemas corporais: neurológico, com dados 

de avaliação do nível de consciência ou sedação do paciente; integridade 

cutânea/mucosa e presença de curativos; respiratório; cardiovascular/vascular 

periférico; digestório; geniturinário; cateteres vasculares/infusões; exames 

laboratoriais e de imagens; e medicamentos potencialmente perigosos.  

A quarta parte do instrumento contempla a avaliação do estado geral do 

paciente e de suas necessidades primordiais. Nesse momento, o profissional que 

esteve no plantão anterior realiza uma avaliação da terapêutica realizada e das 

respostas apresentadas pelos pacientes com o objetivo de, posteriormente, traçar 

um plano de cuidados visando a estabilidade ou melhora do quadro do paciente.  

A quinta e última parte do instrumento é a do plano de cuidados, onde o 

enfermeiro traça os cuidados a serem realizados de acordo com a necessidade de 

cada paciente, a fim de prestar um cuidado efetivo e seguro. Além disso, nessa 

seção o profissional relata os procedimentos que o paciente realizará, de modo que 

se prossiga com o preparo do mesmo para o procedimento indicado. 

Após a construção do instrumento foi realizada uma consulta com 

especialistas quanto às informações contidas no mesmo. Em seguida, foi feito um 
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período de testagem deste instrumento durante a fase de aproximação aos 

participantes em campo, quanto a necessidade de inclusão/exclusão de algum item. 

Houve modificações na seção sobre a identificação do paciente, com inclusão de 

alguns itens, como o número de dias de uso dos dispositivos invasivos e alergias. 

Modificações pontuais também foram realizadas nos dados objetivos, quanto à 

forma de apresentação de alguns itens. 

 

Observação sistemática: foi aplicada nos momentos formais de handover, 

com o objetivo de observar outros elementos que compõem o processo de 

comunicação segundo os conceitos adotados de Berlo. Para esse teórico, estes 

elementos podem gerar ruídos no processo comunicacional, fazendo com que a 

informação chegue ao receptor de maneira incorreta. 

Assim, a observação foi utilizada para os registros de aspectos importantes 

envolvidos nas cenas de handover que influenciam o processo comunicacional, de 

modo a analisar tais aspectos quanto à configuração de ruídos e suas potenciais 

correlações com a segurança das ações posteriores dos sujeitos. Esta observação 

foi guiada por um instrumento previamente elaborado (Apêndice B), sendo 

direcionada a todos os participantes do handover. 

 

b) Segundo momento: levantamento de dados diretos sobre as 

repercussões do processo de comunicação nas práticas de cuidar 

 

Observação sistemática: mediante a utilização de um roteiro de observação 

(Apêndice C) foi aplicada objetivando-se apreender a dinâmica de cuidado prestado 

pela equipe de enfermagem na UTI, para que a partir da análise desta fosse 

possível captar situações que retratassem as influências da comunicação realizada 

no âmbito do handover no desenvolvimento de tais ações de cuidar quanto à sua 

segurança.  

Essa observação foi direcionada aos membros da equipe de enfermagem do 

turno diurno. Isto porque, à luz do referencial teórico, deve-se avaliar o receptor da 

mensagem em termos de resposta em relação ao que foi comunicado pelo emissor, 
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logo, se justifica o uso desta técnica neste grupo em específico, para subsidiar a 

análise da compreensão que o profissional teve da informação que foi comunicada, 

dos potenciais ruídos existentes e de suas implicações à segurança. 

Nesta direção, foi aplicada em diferentes momentos da prática cotidiana nos 

quais a equipe de enfermagem estava presente, tais como: cuidados diários para o 

atendimento das necessidades biológicas, realização de procedimentos e técnicas 

de alta complexidade, atuação em momentos de intercorrências clínicas, reunião 

clínica da equipe de enfermagem ou cuidados gerenciais realizados no posto de 

enfermagem.  

Evitou-se ao máximo interferir na dinâmica dos acontecimentos, 

salvaguardando-se, entretanto, a segurança do paciente. Foi mantida atenção aos 

comportamentos, atitudes, expressões corporais, conteúdo das conversas entre os 

membros da equipe multiprofissional, diálogos com os clientes. 

O instrumento foi composto por uma parte destinada a identificar a cena de 

observação, contendo data e hora, informações acerca do tipo de situação 

visualizada, e de identificação do participante envolvido na situação. Cada 

profissional recebeu um código que possibilitou no momento da análise identificar 

suas características profissionais. 

 A outra parte do instrumento focalizou na exploração do objeto de estudo 

desta pesquisa. Nesta perspectiva, tal componente do roteiro visou apreender cenas 

que retratassem as repercussões do processo de comunicação no handover na 

segurança da prática de cuidado ao paciente.   

Na fase de observação, após o período exploratório de familiarização com a 

realidade, a presença da pesquisadora era constante no setor de estudo, para 

entender o cotidiano dos profissionais, na tentativa de compreender os sentidos e 

significados dos seus comportamentos, dando melhores condições para o processo 

de produção dos dados e sua posterior análise. 

A observação era realizada durante o período do dia, se iniciando no início do 

turno, no momento do handover. A pesquisadora permanecia no setor e 

acompanhava as atividades de cuidado que eram realizadas, de modo a não intervir 

na dinâmica de trabalho da equipe de enfermagem.  
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Os dados da observação foram registrados em um diário de campo, o qual 

incluiu os seguintes tipos de anotações: sobre as situações, incluindo o relato dos 

sujeitos que dela participaram de maneira ipsis literis; impressões do pesquisador; 

respostas dos participantes aos questionamentos do pesquisador sobre pontos 

previamente observados; narrativas dos fatos pelo pesquisador. Tais registros 

buscaram descrever o que dizem, o que fazem e o que pensam os membros da 

equipe de enfermagem, a partir de respostas às seguintes perguntas: Quem? 

Como? Quando? Aonde? 

Alinhando-se à abordagem do estudo, a pré-análise dos dados foi utilizada 

para avaliar se o quantitativo de horas alcançado era suficiente para permitir uma 

análise substanciada do fenômeno em tela.  Assim, quando se atingiu um total de 

105 horas e 35 minutos de observação concluiu-se que havia um número 

abrangente de situações observadas, optando-se pelo término da coleta em 19 de 

janeiro de 2017. 

 

2 – Segunda fase: levantamento de dados indiretos sobre o processo de 

comunicação 

 

a) Entrevista individual: foi aplicada na última fase, a partir de um roteiro 

semiestruturado previamente elaborado (Apêndice D), bem como a partir dos dados 

produzidos nas etapas anteriores. Assim, com base na análise dos registros das 

situações observadas acerca da comunicação no handover, foram elaboradas 

questões no intuito de entender as lógicas e os porquês das ações dos profissionais, 

de modo a aprofundar a análise de tal processo de comunicação e dos seus nexos 

com a segurança. As entrevistas foram realizadas no próprio setor, em uma sala 

reservada, com auxílio de dispositivo digital de gravação e conforme a 

disponibilidade dos participantes. Buscou-se a maior abrangência possível dos 

participantes, observando-se o atendimento aos critérios de inclusão, de modo a 

assegurar o princípio da validade interna da pesquisa. Foram realizadas 19 

entrevistas, sendo 07 enfermeiros e 12 técnicos/ auxiliares de enfermagem. 
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Antes de sua aplicação no setor de estudo, foi realizado um teste piloto com 

dois enfermeiros e um técnico de enfermagem de outro setor de terapia intensiva do 

hospital, para avaliar a adequação deste instrumento. Os dados obtidos nesse teste 

não compuseram o corpus de análise deste estudo. 

 

3.5 Análise dos dados 

 

Os dados de observação registrados no momento do handover foram 

analisados a partir do referencial teórico, acerca dos elementos que integram o 

processo de comunicação para que haja a sua efetividade. Especificamente aos 

dados transcritos da gravação do áudio e que foram utilizados para o preenchimento 

do instrumento de handover, foi feita a análise da presença ou ausência das 

informações, de sua completude ou não, e da sua correção em relação aos itens 

que devem integrar o handover. 

Para este estudo, foi considerada omissão quando nenhum item da seção 

analisada era mencionado em nenhum momento do handover, ou seja, quando o 

profissional não compartilhava nenhuma informação referente a esta seção. A 

incompletude foi considerada quando apenas alguns itens da seção eram 

mencionados ou quando a informação sobre algum item estava inacabada. Já o erro 

foi quando o profissional compartilhava informações equivocadas sobre os dados 

dos pacientes. 

Para subsidiar esta análise, foi feito o cruzamento dos dados registrados 

neste instrumento, com a observação direta do paciente e os dados clínicos 

presentes no prontuário. Assim, quando cada paciente era incluído no handover era 

feito um levantamento completo no prontuário de todos os seus dados clínicos 

relevantes até a data atual, o qual era atualizado diariamente. Para esta 

caracterização da presença, completude e correção foram aplicados os princípios da 

estatística descritiva, por meio de frequência simples e porcentual. 

Para a análise dos dados oriundos da observação das práticas de cuidar 

aplicou-se os princípios da descrição densa (GEERTZ, 2008), o que implica na 

interpretação do sujeito e do pesquisador sobre o dado observado. Neste sentido, no 
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processo de análise o objetivo foi o de descrever, traduzir, explicar e interpretar as 

cenas e ações de cuidado de maneira densa (GEERTZ, 2008).  

Tal análise buscou retratar no conjunto dos dados, práticas de cuidado da 

enfermagem que pudessem ser inter-relacionadas a ruídos de comunicação 

ocorridos no âmbito do handover. Este processo de análise e interpretação levou em 

conta o referencial teórico sobre comunicação e os conceitos relacionados à 

segurança que servem de suporte à pesquisa. 

Para a análise da perspectiva dos participantes, ou seja, para entender o 

sentido dado ao fenômeno em estudo pelos agentes nele implicado, a partir da 

realização das entrevistas, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo temática. 

Segundo Oliveira (2008), a análise de conteúdo ocorre através de um conjunto de 

técnicas capazes de descrever o conteúdo das mensagens por procedimentos 

sistemáticos e objetivos, permitindo o acesso a diferentes conteúdos presentes nas 

mensagens, seja ele explícito ou implícito. 

Deste modo, o pesquisador realizou um aprofundamento analítico nas 

explicações dadas pelos participantes. No primeiro momento ocorreu a leitura 

flutuante do material, fazendo com que o pesquisador se aproximasse mais do 

corpus que seria explorado. Num segundo momento foram realizadas as marcações 

em todo este material das unidades de registro (UR) identificadas, as quais eram 

compostas por temas que retratavam a discussão da comunicação na interface com 

a segurança.  

Buscou-se transformar a maior parte do texto em UR. Após esse 

procedimento, as UR definidas no corpus foram associadas e formaram as unidades 

de significação, levando-se em conta os sentidos que expressavam. As unidades de 

significação foram submetidas à análise em termos quantitativos e qualitativos, que 

serviu de base para a organização das categorias empíricas formadas e que 

exprimem os conteúdos abordados pelos participantes nas entrevistas. 

A fase de interpretação considerou os conceitos que circundam a questão da 

segurança do paciente, os que integram o referencial teórico proposto, em confronto 

com o que está na pauta da literatura que serviu de suporte às discussões.  
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3.6 Aspectos éticos 

 

Em atendimento a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde/CNS, 

que dispõe sobre as pesquisas envolvendo seres humanos, o projeto foi submetido 

para apreciação ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna 

Nery/Hospital Escola São Francisco de Assis, instituição a qual a pesquisadora 

principal é vinculada, sendo aprovado sob número de parecer 1.613.489, bem como 

ao Comitê de Ética da instituição que serviu de lócus para a pesquisa, nº de parecer 

1.728.672. Além disso, foi solicitado o aceite de participação dos sujeitos, mediante 

a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice E). 

A confidencialidade dos participantes foi garantida através da identificação 

alfa-numérica deles. Deste modo, o código Enf= enfermeiro e Tec= técnico de 

enfermagem, seguido do número arábico a partir da ordem sequencial em que se 

organizou a observação. 

Salienta-se que o estudo não implicou em riscos físicos potenciais e nem em 

gastos financeiros aos participantes, uma vez que os dados foram produzidos 

durante a sua permanência no local de trabalho. Também não houve compensação 

financeira. Quanto aos riscos sociais e psicológicos, reconheceu-se a possibilidade 

dos participantes não sentirem-se a vontade com a presença do pesquisador, porém 

foram utilizadas estratégias de inserção em campo para tornar o ambiente o mais 

natural possível, de modo a não interferir no desempenho de suas atividades diárias, 

nem lhe causar constrangimento de qualquer natureza frente às situações 

observadas. 

 Apesar de tais riscos, ressaltam-se os benefícios da pesquisa, que se situam 

no fato de proporcionar informações mais detalhadas sobre o modo como a equipe 

de enfermagem está se comunicando, permitindo uma análise sobre as 

repercussões na segurança do paciente hospitalizado, e trazendo assim 

contribuições para o avanço científico acerca dos cuidados de enfermagem.  
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CAPÍTULO IV – A prática da comunicação no handover na UTI: ruídos e 

seus impactos na assistência 

 

A análise dos resultados foi organizada com a seguinte apresentação: 

caracterização dos participantes do estudo, caracterização do perfil de pacientes 

abordados no handover pelos profissionais e resultados sobre o processo de 

comunicação entre a equipe de enfermagem. Em seguida, tais resultados no seu 

conjunto são comparados com a literatura acerca da temática e significados à luz do 

referencial teórico que sustenta a pesquisa.  

4.1 Caracterização dos participantes do estudo na UTI estudada 

 

A caracterização dos participantes foi realizada a partir do turno em que os 

mesmos trabalharam no período de produção dos dados. Então, foram 

caracterizados em: profissionais que trabalharam no serviço diurno (SD) e 

profissionais que trabalharam no serviço noturno (SN). Essa diferenciação foi 

necessária, pois, de acordo com o referencial teórico que norteia essa pesquisa, os 

profissionais que estavam terminando o plantão - enfermeiros SN, foram 

considerados fontes da mensagem, visto que eles apresentavam um objetivo e uma 

mensagem a ser compartilhada, sendo esses, respectivamente, a continuidade da 

assistência e as informações sobre os pacientes internados.  

Os do SD foram considerados receptores da mensagem. Neste caso, 

participaram da pesquisa os enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem que 

atuavam no SD. Os enfermeiros eram participantes ativos no handover no momento 

da troca de turnos. Em relação aos técnicos de enfermagem, alguns participavam do 

handover, outros permaneciam no setor, porém não se juntavam à equipe no 

momento do processo de comunicação. No entanto, todos estes participavam das 

ações de cuidado observadas posteriormente ao handover e, por isso, também 

foram incluídos na pesquisa, sendo este tipo de comportamento objeto de análise 

posterior. 

Em relação ao serviço noturno, somente os enfermeiros foram incluídos na 

pesquisa, pois os mesmos faziam parte do handover durante a troca de turnos, 
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compartilhando informações sobre o período de trabalho que havia terminado. Os 

técnicos não foram incluídos nesse estudo, pois não participavam do processo de 

comunicação em nenhum momento. Eles permaneciam no setor, seja no posto de 

enfermagem ou desenvolvendo algum tipo de assistência até que o handover 

houvesse terminado e, logo após, deixavam a unidade.  

 

 

Gráfico 1  - Distribuição da equipe de enfermagem de acordo com a categoria profissional e o regime 
de trabalho 

  

Trabalhavam neste setor 45 profissionais de enfermagem. Participaram desta 

fase da pesquisa 42 profissionais, totalizando 93,3 % do total de profissionais que 

trabalham na UTI cirúrgica deste hospital. Devido ao momento escolhido para essa 

pesquisa, não houve diferença significativa quanto ao número de enfermeiros do SD 

e do SN. Quanto aos técnicos/auxiliares de enfermagem, embora aqueles do 

período noturno não tenham sido formalmente incluídos por não participarem 

efetivamente do handover, alguns que originalmente eram do turno da noite, em 

alguns momentos, atuavam no período do dia, principalmente por motivos de troca 

de plantão, participando do handover como receptores da mensagem e realizando 

ações de cuidado posteriormente. Neste caso, foram incluídos como profissionais do 



71 
 

 
 

SD, o que explica a porcentagem de participantes ter sido de 93% em relação à 

população de estudo. 

  

4.2 Caracterização do perfil dos pacientes internados na UTI abordados 

no handover pelos profissionais durante o período estudado 

 

No período de coleta de dados, estiveram hospitalizados na Unidade de 

Terapia Intensiva do referido hospital 45 pacientes, os quais foram abordados 

durante o handover realizado pelos profissionais de enfermagem. 

Como variáveis para análise das características desses pacientes internados 

foram utilizados os seguintes dados: sexo, faixa etária, procedência, tempo e 

desfecho da internação. Esses dados foram obtidos dos prontuários eletrônicos.  

 

 
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Na tabela 1 observa-se um discreto predomínio de pacientes do sexo 

feminino, que correspondeu a 51,1%. Com relação à faixa etária, a maior parte das 

internações ocorreu entre 61-80 anos (44,4%), seguida pela faixa de 41-60 anos 

(26,6%) e, em terceiro lugar, com a faixa de 20-40 anos (20,0 %). A idade mínima foi 

de 12 anos e a máxima foi de 89 anos. Deve-se considerar que no período da 

pesquisa apenas uma paciente com menos de 18 anos permaneceu internada no 

Tabela 1- Características dos pacientes internados na 
UTI cirúrgica de um hospital universitário do Rio de 
Janeiro - período Nov 2016/ Jan 2017. Rio de Janeiro, 
RJ, 2017. 
 

Variável N % 

Sexo   

    Feminino 23 51,1 

    Masculino 22 48,9 

Faixa etária (em anos)   

    0-19 2 4,5 

    20-40 9 20,0 

    41-60 12 26,6 

    61-80 20 44,4 

> 80 2 4,5 
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setor. A paciente foi encaminhada ao hospital universitário para investigação 

diagnóstica, na qual constatou-se a necessidade de uma nodulectomia bilateral e 

mamoplastia redutora e, para isso, foi internada nesta UTI. Normalmente, pacientes 

nesta faixa etária não são internados nesta UTI, no entanto, como o caso 

apresentado precisava de uma investigação mais intensa, a mesma permaneceu 

neste setor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A tabela 2 mostra que, mesmo o setor sendo uma UTI cirúrgica, neste 

período, não houve uma diferença importante quanto à origem de admissão, em 

face da demanda de leitos por pacientes com condições patológicas de natureza 

clínica. Neste estudo, o menor período de internação foi de 02 dias e o maior foi de 

 
Tabela 2 - Características da internação dos 
pacientes na UTI cirúrgica de um hospital 
universitário do Rio de Janeiro no período Nov. 
2016/ Jan 2017. Rio de Janeiro, RJ, 2017. 
 

 
Variável 

 
N 

 
% 

 

Origem da admissão 

  

Centro Cirúrgico 22 48,9 

Enfermaria 17 37,8 

Emergência 6 13,3 

Tempo de internação (em 

dias) 

  

<4 9 20 

4-7 11 24,4 

8-15 10 22,2 

16-30 

>30 

8 

7 

17,8 

15,6 

   

Desfecho da internação   

Transferência interna 36 80 

Óbito 9 20 
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226 dias. A maior parte dos pacientes permaneceu internada na UTI pelo período de 

04 a 07 dias e uma média de 19,4 dias de internação. 

Em relação ao desfecho, 80% receberam alta da UTI e foram transferidos 

para enfermarias do próprio hospital. Por outro lado, houve uma porcentagem de 

óbito elevada (20%). No entanto, deve-se considerar o tamanho da amostra de 

pacientes neste estudo, que foi significativamente menor que em outros estudos, e o 

tempo limitado de produção dos dados.  

Por fim, vale destacar que os pacientes hospitalizados não participavam do 

handover fornecendo informações adicionais às dos profissionais, seja pela sua 

condição clínica, seja em razão do modelo de handover adotado na instituição. 

4.3 Processo de comunicação da equipe de enfermagem no handover na 

UTI estudada 

 

O handover começava com a presença dos enfermeiros SN e dos 

enfermeiros SD à beira do leito. Os enfermeiros SN costumavam utilizar suas 

evoluções de enfermagem impressas como auxiliares de memória, enquanto os 

enfermeiros SD acompanhavam as informações com as prescrições médicas dos 

pacientes, realizando conferências das infusões e procedendo algumas anotações.  

Os técnicos\auxiliares que participavam do handover permaneciam ouvindo 

as informações que eram compartilhadas. O processo ocorria de maneira dinâmica, 

em que os enfermeiros do SD faziam questionamentos quando tinham dúvidas ou 

julgavam a informação insuficiente, e adentravam nos leitos para verificar as 

informações compartilhadas. Quando necessário, algum técnico\auxiliar que possuía 

conhecimento sobre determinado paciente com base na sua atuação prévia em 

outro turno de trabalho também acrescentava informações. 

De maneira geral, a observação mostrou que alguns profissionais não davam 

a atenção necessária para as informações que estavam sendo compartilhadas. Com 

isso, muitas vezes, adotavam comportamentos que podiam influenciar 

negativamente no processo de comunicação, como é o caso de alguns 

técnicos\auxiliares que mantinham conversas paralelas. Essa atitude, em alguns 

momentos, incomodava os enfermeiros, que pediam silêncio para continuar a emitir 
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a mensagem. Outro comportamento desses profissionais foi o de uso do aparelho 

celular, prática que desviava a atenção e podia comprometer o entendimento sobre 

o que estava sendo compartilhado entre a equipe sobre o paciente.  

Um ruído observado tanto entre os enfermeiros quanto entre os 

técnicos\auxiliares de enfermagem que estavam na posição de receptores da 

mensagem foi o atraso. As chegadas atrasadas, por vezes, interrompiam o processo 

de comunicação. Os profissionais paravam para se cumprimentarem e a mensagem 

era retomada após esse processo, o que trazia o risco de perda de informação. 

Os ruídos também aconteceram em relação aos profissionais que estavam na 

posição de emissores da mensagem. O tom de voz baixo utilizado pelos enfermeiros 

do SN também foi observado, prejudicando a compreensão da informação que 

estava sendo compartilhada. Os profissionais que estavam recebendo as 

informações, principalmente os técnicos\auxiliares de enfermagem, precisavam ficar 

constantemente mudando de posição e inclinando o corpo para próximo da 

enfermeira SN, a fim de ouvir com clareza a mensagem que estava sendo 

compartilhada. 

Ressalta-se que as informações compartilhadas no momento do handover 

são bastante relevantes para a dinâmica do cuidado que será prestado pela equipe 

que chega à unidade. A partir dessas informações, o enfermeiro pode planejar suas 

ações e organizar as tarefas que serão realizadas pela equipe. Logo, tais 

informações sobre os pacientes subsidiam o julgamento clínico do enfermeiro sobre 

os pacientes mais dependentes, permitem elencar as atividades programadas para o 

turno e definir como organizar sua equipe. 

Para possibilitar a triangulação dos dados produzidos na compreensão do 

fenômeno de investigação serão apresentados nesta seção de maneira articulada os 

resultados: dos dados provenientes do conteúdo das informações compartilhadas 

durante o handover entre os profissionais de enfermagem, analisado a partir da 

verificação da presença no instrumento elaborado com base nos dados da literatura 

dos elementos relacionados ao handover ideal; das observações das práticas, na 

tentativa de ilustrar as repercussões deste processo de comunicação nas ações de 

cuidar, particularmente quanto à segurança do paciente; bem como os dados de 
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observação dos outros elementos da comunicação no momento do handover, 

principalmente o comportamento dos profissionais frente à mensagem que estava 

sendo compartilhada.  

Esse conjunto de dados triangulados permite o aprofundamento analítico 

necessário para a apreensão dos ruídos no processo de comunicação que  

impediram que a mensagem chegasse aos receptores de maneira correta, bem 

como o impacto de tais ruídos durante as práticas de cuidado, considerando que os 

profissionais de enfermagem estavam prestando assistência aos pacientes de 

acordo com as informações que foram recebidas durante o handover no início do 

plantão. 

No período de coleta de dados foram analisados 131 instrumentos de 

handover, preenchidos através da transcrição dos áudios gravados dos momentos 

de handover que ocorreram durante a troca do turno da noite para o turno do dia. A 

observação das práticas ocorreu no período da manhã e no início da tarde, após a 

observação do handover na troca de turno.  

O gráfico 2 permite uma apreensão geral acerca dos instrumentos analisados. 

Percebe-se que houve ausência e incompletude de algum tipo de informação em 

todos os instrumentos. O erro esteve presente em 3,0% dos instrumentos 

analisados, o que correspondeu a 04 incidentes. 
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Gráfico 2- Características dos instrumentos de handover em relação ao conteúdo das informações 
compartilhadas 

 

Esse resultado mostra que em todos os handovers algum tipo de informação 

sobre o paciente foi perdida, o que pode influenciar na terapêutica de enfermagem 

ao paciente, já que o profissional não possui todos os detalhes importantes sobre o 

estado de saúde do mesmo. Esta análise também foi realizada de acordo com as 

seções do instrumento, quais sejam: dados de identificação do perfil clínico, dados 

subjetivos, dados objetivos, avaliação e plano de cuidados; que contemplavam 

diferentes tipos de informações sobre o paciente. 

O gráfico a seguir trata das informações que estiveram ausentes durante o 

processo de comunicação, ou seja, quando nenhuma informação sobre a seção do 

instrumento foi falada no momento do handover pelos enfermeiros do SN. 
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Gráfico 3- Distribuição das informações ausentes durante o handover  

 

 

A partir da análise do gráfico 03, pode-se perceber que somente o tópico 

sobre os dados objetivos não esteve ausente em nenhum momento. Este tópico 

contempla informações sobre os sistemas do corpo humano e dados sobre exames 

complementares que auxiliam o tratamento e no diagnóstico da situação atual de 

saúde do paciente, o que revela a valorização deste tipo de informação pelos 

profissionais. 

Comparando as seções que tiveram algum tipo de ausência, os dados 

subjetivos apresentaram uma menor porcentagem dentre as informações 

compartilhadas pelos profissionais de enfermagem. O tópico sobre a identificação do 

perfil clínico dos pacientes esteve ausente em mais do que a metade dos handovers 

analisados. Esses dados introdutórios são importantes para que os profissionais 

tenham conhecimento do diagnóstico do paciente, podendo assim relacionar suas 

respostas ao tratamento e entender suas peculiaridades, bem como do tempo de 

internação, da utilização de dispositivos invasivos e da indicação de alergias, 

isolamento de contato ou respiratório. 
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A atenção deve ser redobrada quando os dados mostram que informações 

sobre a avaliação e plano de cuidados dos pacientes estiveram ausentes em mais 

de 90% dos handovers analisados. Esses dados são primordiais para a tomada de 

decisão clínica dos profissionais que estão recebendo as informações, a fim de 

garantir a continuidade do cuidado de maneira eficaz. 

A avaliação do paciente é feita pela equipe de enfermagem que está 

terminando o plantão a partir das informações que recebeu ao iniciar o serviço e 

com os acontecimentos no decorrer do turno. Dessa maneira, o profissional pode 

avaliar o estado de saúde do paciente, sua resposta ao tratamento ofertado e a 

necessidade de mudanças ou manutenção no manejo deste paciente no que tange 

ao cuidado de enfermagem.  

Por conseguinte, o plano de cuidados para o paciente deve ser traçado a 

partir das necessidades levantadas na avaliação feita pelo profissional. Além disso, 

cabe nesse tópico, estabelecer os procedimentos a serem realizados no decorrer do 

plantão que se inicia, fazendo com que a equipe que está recebendo as informações 

tenha conhecimento sobre a programação e o preparo do paciente.  

Um exemplo que mostra essa importância de comunicação efetiva do 

planejamento da assistência no handover é quando um paciente é submetido 

novamente a um procedimento já realizado, como é o caso do banho/higiene que se 

verifica na cena a seguir, o que pode atrasar o desenvolvimento de outras atividades 

ou trazer prejuízos hemodinâmicos aos pacientes, que encontram-se muitas vezes 

instáveis clinicamente. 

A cena aconteceu após o término do handover e a distribuição das tarefas, 

por volta das 10:00 horas. A Tec 23 depois de realizar o banho no leito dos 

pacientes sob sua responsabilidade questiona para que todo o setor pudesse ouvir. 

Tec 23: “Quem foi banho no turno da noite?”. Enf 13 SD: “_Leito 14 e 16.” Tec 

23: “_Leito número 14? 14 foi banho? Então por que a gente deu banho nele? 

(Risos) Enf 13 SD: “Eu avisei, eu avisei!” (Trecho de diário de campo, Enfermeira 13, 

Técnico de enfermagem 23) 

A Enf 13 SD terminou o diálogo com essa frase, pois, após o handover, 

quando estava distribuindo os técnicos em suas funções avisou ao setor quem havia 
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tomado banho no turno anterior. Além disso, essas informações também foram 

compartilhadas durante o handover pela Enf 11 SN. 

Contudo, nesse dia, no momento do handover ocorreram algumas 

interrupções. O ambiente estava bastante ruidoso, pois outros membros da equipe 

que não estavam participando do processo de comunicação e permaneciam no setor 

mantiveram conversas paralelas durante o período em que estavam presentes. 

Outro ruído para a comunicação foi a presença de alguns médicos realizando 

questionamentos sobre os pacientes no momento do handover. Esse ruído causou a 

quebra da continuidade das informações que estavam sendo compartilhadas, visto 

que depois de responder ao questionamento a enfermeira do SN precisou pensar 

um pouco e retomar as informações que estava compartilhando com a equipe.  

Nesse mesmo dia, outro ruído que pode ter influenciado na chegada da 

mensagem corretamente até o receptor foi o tom de voz muito baixo utilizado pela 

enfermeira 11 SN, que muitas vezes se voltava apenas para a Enf 13 SD. Isso 

dificultou a audição de alguns técnicos do SD que participavam do handover que, a 

todo o momento, mudavam de posição ou inclinavam o corpo tentando chegar mais 

próximo da enfermeira a fim de entender o que a mesma falava. 

Todos esses ruídos podem ter contribuído para o entendimento deficiente da 

informação que estava sendo compartilhada. Logo, os objetivos pensados pelo 

emissor não foram alcançados devido suas ferramentas utilizadas para compartilhar 

a mensagem, somado às interferências externas.  

Em relação às informações incompletas, foi considerado incompletude 

quando o tópico apresentava apenas algumas informações que o contemplava. O 

gráfico 4 trata das informações que se apresentaram incompletas nos handovers 

realizados pela equipe de enfermagem.  
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Gráfico 4 - Distribuição das informações incompletas no handover  

 

Em todos os handovers que aconteceram os dados objetivos sobre os 

pacientes se apresentaram de maneira incompleta. Esse resultado pode ter relação 

com a quantidade de informação que esse tópico abarca. No setor de estudo o 

enfermeiro realizava o registro em prontuário das suas atividades no final do plantão, 

depois de uma jornada de 12 horas de trabalho. Era a partir desse documento de 

evolução que os profissionais compartilhavam as informações sobre os pacientes. 

Não havia a utilização do auxiliar de memória padronizado no setor contendo todos 

os dados importantes a serem compartilhados com os profissionais que estão 

recebendo a mensagem, o que pode ter contribuído para o esquecimento de alguma 

informação e a consequente incompletude. 

Os dados subjetivos também se apresentaram em sua maioria incompletos. 

Tais dados, que se referem aos dados individuais do paciente em relação à história 

clínica, doenças de base e motivo para estar internado na UTI, algumas vezes eram 

perdidos ao longo do processo de comunicação ou os profissionais não 

apresentavam as informações em ordem no momento do handover.  
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Os dados de identificação do perfil clínico dos pacientes se apresentaram 

incompletas em menor número, em contrapartida, o montante de informações que 

não estavam incompletas foram omitidas/ausentes.  

Para cada tópico que apresentou algum tipo de informação incompleta, foi 

realizada uma análise individual sobre as características da incompletude durante o 

handover. O primeiro gráfico a ser apresentado é sobre o perfil clínico dos pacientes. 
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Gráfico 5 - Distribuição das informações incompletas no tópico sobre perfil clínico do paciente 

  

Esse gráfico apresenta como a incompletude ocorreu dentre os itens que 

compunham a identificação do perfil clínico dos pacientes. Em nenhum dos 

instrumentos analisados foi mencionado se o paciente apresentava ou não algum 

tipo de alergia. Isso pode influenciar diretamente na terapêutica medicamentosa do 

paciente, colocando em risco a sua segurança.  

Outro fator que se destacou neste gráfico foi que todos os outros itens 

estavam incompletos em mais que 70%. Deve-se levar em consideração que, as 
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informações que este tópico apresenta são de suma importância para o 

conhecimento dos profissionais sobre os pacientes. Isso porque, essas informações 

caracterizam o paciente quanto aos cuidados a serem prestados, suas 

peculiaridades e necessidades.  

Percebe-se, a partir da inserção da pesquisadora em campo, que as 

informações sobre o perfil clínico dos pacientes recebem mais atenção dos 

profissionais de enfermagem quando o paciente é recém-admitido no setor e os 

profissionais que ali trabalham ainda não conhecem suas características clínicas 

com profundidade. Nessa situação, a equipe de enfermagem sente maior 

necessidade de conhecer o paciente e a sua clínica. Entretanto, após alguns dias de 

internação, as informações sobre o perfil parecem ter menos prioridade no momento 

da comunicação entre a troca de turnos. 

O gráfico 06 mostra como aconteceu a incompletude de informações sobre os 

dados subjetivos do paciente. Este tópico abrange desde o motivo de internação do 

paciente na UTI, seu histórico médico até a situação de saúde atual e eventos 

ocorridos nas últimas horas que possam ter interferido na evolução do processo 

saúde-doença. 
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Gráfico 6 - Distribuição das informações incompletas acerca dos dados subjetivos do paciente 
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Este foi o segundo tópico mais abordado entre os profissionais de 

enfermagem. A leitura analítica deste gráfico mostra que a equipe tem maior 

preocupação em comunicar informações consideradas mais recentes, como os 

eventos ocorridos durante o último turno ou sobre a situação de saúde atual do 

paciente. Além disso, esses itens apresentavam um quantitativo de informações 

menor, tendo assim maior adesão na comunicação durante o handover.  

Opostamente, os itens que se referiam ao histórico médico e o motivo de 

internação apresentaram incompletude mais vezes. Esses itens eram mencionados 

de maneira completa quando o paciente estava na unidade há poucos dias e a 

equipe ainda não o conhecia. Como eles contemplavam, muitas vezes, um 

quantitativo grande de informações, os profissionais então relatavam apenas pontos 

que julgavam mais importantes para a continuação do cuidado.  

Todavia, o histórico médico e o motivo de admissão contêm informações que 

poderiam nortear a assistência prestada, visto que cada paciente apresenta um 

motivo diferente para estar internado em uma UTI e, com isso, os objetivos das 

ações de cuidado também serão diferenciados. Neste sentido, o histórico médico de 

internações, procedimentos prévios, bem como das doenças de base podem ser 

informações preciosas para a tomada de decisão da equipe quanto ao manejo do 

paciente. 

O trecho a seguir mostra a relevância dessas informações subjetivas sobre o 

paciente, especialmente os dados relacionados com a sua admissão e os eventos 

ocorridos no último turno, de modo a se planejar as próximas atividades. A 

incompletude dessas informações pode comprometer a qualidade da assistência ao 

paciente e tem potencial em acarretar prejuízos para o mesmo, como se visualiza 

nesta cena que trata da admissão do paciente na UTI. 

Às 11:00 horas a Tec 3 chega ao posto de enfermagem onde estava a Enf 2 

SD e diz: “_Enf 2 SD você poderia ligar para a copa? Minha paciente está pedindo 

comida!” A Enf 2 SD responde: “_Tem que esperar o almoço.” Tec 3: “_Mas o 

registro dela não está aqui, está na emergência, pelo menos ontem estava. Se não 

ligar para lá, não vai subir comida pra ela!”  
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Após 10 minutos, a Enf 2 SD ligou para a copa a fim de solicitar a alimentação 

para a referida paciente. Nesse momento, descobriu que o registro da paciente não 

estava no hospital e contava que a mesma havia recebido alta da emergência. Com 

essa situação, a Enf 2 SD foi até o médico que estava de plantão com o objetivo de 

resolver o problema. Após o contato com ele, o problema foi solucionado e o registro 

da paciente passou para a UTI cirúrgica e o almoço foi levado para o setor. 

Essa situação poderia ter sido evitada se os profissionais de enfermagem 

presentes no handover tivessem comunicado que o prontuário da paciente não 

estava no sistema. Essa informação de cunho gerencial sobre a admissão do 

paciente na UTI foi omitida, o que acarretou em um prejuízo para a mesma, pois a 

ficou sem a alimentação da manhã devido a falta dessas informações. 

Outro tópico abordado separadamente foi sobre os dados objetivos dos 

pacientes. Esse tópico foi dividido por sistemas do corpo humano e será 

apresentado no gráfico 7: 
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Gráfico 7 - Distribuição das informações incompletas sobre os dados objetivos 

 



85 
 

 
 

O gráfico mostra que itens importantes para o cuidado estavam incompletos 

em todos os instrumentos analisados, como os sinais vitais, o sistema respiratório e 

o sistema cardiovascular. Todos os pacientes internados neste setor estavam com 

monitoramento cardíaco e a grande maioria utilizava algum tipo de suporte 

respiratório. Tendo em consideração o campo de estudo, uma Unidade de Terapia 

Intensiva, onde os pacientes ali internados apresentam uma situação grave de risco 

à saúde, esses itens são de suma importância para a avaliação hemodinâmica 

destes pacientes.  

Outros itens também se apresentaram incompletos em quantidade 

significativa. Os itens como sistema neurológico, sistema digestório e sistema 

geniturinário apresentaram incompletude em mais da metade dos instrumentos 

analisados. Ressalta-se que a incompletude ocorreu com maior frequência em itens 

que se modificam rapidamente, como dados cardíacos e respiratórios, assim como 

dados sobre eliminações. Para pacientes críticos, a monitoração desses dados pode 

prevenir alterações hemodinâmicas importantes, possibilitando uma rápida 

identificação do problema e posterior intervenção. 

Os itens que abordam sobre as infusões e os cateteres se apresentaram 

incompletos em menos que a metade dos instrumentos, podendo assim serem 

considerados como os que os profissionais de enfermagem julgavam ser 

importantes. Já no item que tratava dos exames laboratoriais e de imagem, sempre 

foi mencionado no handover quando o paciente havia sido submetido a um exame 

no plantão que se encerrava. Muitas vezes, esses exames subsidiavam a decisão 

sobre a terapêutica a ser seguida, a fim de melhorar o quadro de saúde do paciente. 

Por esse motivo, era falado para justificar a mudança ou manutenção do manejo 

com o paciente. 

As repercussões da incompletude da comunicação de dados objetivos no 

cuidado prestado são ilustradas por meio do dado de observação que mostra a 

realização de um procedimento desnecessário. 

Após o handover, o enfermeiro do SD presente no setor distribuiu as 

atividades a serem realizadas pelos técnicos de enfermagem e organizou o trabalho. 

Às 10 horas e 20 minutos os profissionais de enfermagem estavam atuando 
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diretamente no cuidado. Depois da realização de um procedimento no paciente do 

leito 16, a TE1 diz em um tom de voz alto, suficiente para que todos que estavam no 

setor ouvissem, direcionando-se aos profissionais que estavam no posto de 

enfermagem. 

TE1: “_Fiz clister tá!” Neste momento, outro técnico de enfermagem indaga 

com uma expressão de espanto. TE2: “_No paciente do leito 16? Você fez clister no 

16?”. TE1: “Fiz. Têm dois dias que ele não evacua”. TE2: “Tem que esperar gente! 

Ele evacuou bastante.” TE1: “Mas têm dois dias”. TE2: “Mas foi muita coisa. As 

alunas e os alunos estavam aqui e viram”. A TE1 não responde ao comentário feito 

pelo TE2 e continuou a realizar seu cuidado ao paciente. (Trecho de diário de 

campo, Técnicos de enfermagem 1 e 2) 

Neste caso, em particular, ao analisar o handover deste dia sobre o paciente, 

não foi compartilhado no momento do handover que o paciente havia apresentado 

dois episódios de evacuação em grande quantidade, ou seja, essas informações 

estavam ausentes dos dados objetivos. 

Ao verificar o prontuário do referido paciente, constatou-se que o mesmo 

havia apresentado dois dias antes dois episódios de evacuação em grande 

quantidade às 8:00 e às 10:00 horas. Durante o handover foi mencionado apenas 

que o paciente não havia apresentado episódios de evacuação no plantão anterior. 

Outro fator agravante foi a ausência do plano de cuidados deste paciente, e em 

nenhum outro momento do handover foi declarada a necessidade de realização de 

clister no referido paciente. 

Ademais, pode ter contribuído para a realização deste procedimento 

desnecessário a ausência durante o momento formal do handover dos técnicos 

envolvidos na cena. A presença destes profissionais poderia contribuir para uma 

melhor comunicação e entendimento sobre o estado de saúde do paciente e a 

elaboração do plano de cuidado. Destaca-se também que antes da realização do 

procedimento não houve nenhum questionamento ou busca de informação com os 

outros membros da equipe acerca da função gastrointestinal deste paciente.  

Esse relato mostra como a ausência de informações importantes pode 

influenciar no cuidado a ser realizado. Todo o planejamento de condutas a serem 
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tomadas é organizado a partir dos acontecimentos anteriores e das respostas 

apresentadas pelo paciente. 

Os dois últimos tópicos apresentados no instrumento se referem à avaliação 

do paciente e ao plano de cuidados. Essas informações não se apresentaram de 

maneira incompleta em nenhum dos 131 instrumentos analisados. Na maioria das 

vezes, como relatado anteriormente, esses tópicos foram omitidos pelos enfermeiros 

que compartilhavam as informações. Nos handover em que não foram omitidos, 

foram compartilhados de maneira completa. 

A terceira classificação sobre as informações compartilhadas no handover é o 

erro. O erro aconteceu em quatro dos instrumentos analisados. Três deles estavam 

presentes no tópico sobre informações objetivas do paciente e um estava presente 

no plano de cuidados do paciente.  

 

Quadro 5 - Classificação e distribuição dos erros de comunicação durante o handover 

Item Frequência (n) 
 
Dieta 
 
Sistema Respiratório 
 
Plano de cuidados 
 

 
2 
 
1 
 
1 
 

 
 

Esse quadro mostra em quais itens os profissionais de saúde cometeram 

erros durante o processo de comunicação, ou seja, quando os profissionais 

compartilharam informações que não condiziam com a realidade clínica do paciente. 

Dois erros ocorreram na comunicação sobre o suporte nutricional do paciente. 

Em um dos casos, a enfermeira SN comunicou durante o handover que o paciente 

estava com a dieta programada para fluir em 63 ml\h. Entretanto, ao adentrar no 

leito, a enfermeira SD que estava recebendo a mensagem percebeu que a dieta 

estava programada para fluir a 67ml\h e relatou à enfermeira SN o erro e, em 

seguida, o corrigiu. 

O outro erro em relação ao suporte nutricional aconteceu quando a 

enfermeira SN disse no momento do handover que o paciente estava com dieta 
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fluindo em 24h. A enfermeira do SD adentrou no leito para verificar as informações e 

percebeu que a dieta estava parada. Sendo assim, sinalizou para a enfermeira SN e 

retornou a dieta do paciente. Não foi possível identificar o tempo de interrupção da 

dieta. 

A terceira situação de erro sobre as informações compartilhadas ocorreu em 

relação ao sistema respiratório. A enfermeira do SN, no momento do handover, 

relatou que um paciente traqueostomizado apresentava uma quantidade de 

secreção pequena. No entanto, no decorrer do plantão e ao analisar os registros 

anteriores do referido paciente, percebeu-se que o paciente produzia uma grande 

quantidade de secreção. 

Por fim, o quarto erro ocorreu em relação ao plano de cuidados do paciente. A 

enfermeira do SN compartilhou que um determinado paciente estava em preparo 

para realização de uma traqueostomia (TQT). No entanto, o paciente não iria realizar 

o procedimento naquele dia e não havia nenhuma informação em seu prontuário 

eletrônico sobre a confecção da TQT. 

Essas situações de informações equivocadas afetam o cuidado a ser 

prestado e podem colocar em risco a segurança do paciente quando não corrigidas 

ou percebidas em tempo, podendo causar danos a eles. 

 

4.4 Sentidos construídos pela equipe de enfermagem sobre a 
comunicação no handover na UTI 

 

Através da análise de conteúdo temático realizada no corpus de 19 

entrevistas foram organizadas inicialmente um total de 26 unidades de significação 

(US) compostas por 362 unidades de registro (UR) temático identificadas nos 

discursos dos participantes do estudo, conforme planilha em anexa (Apêndice F). A 

análise dessas unidades de significação quanto aos indicadores qualitativos e 

quantitativos em face dos objetivos da pesquisa e do referencial teórico que a 

sustenta possibilitou a formação de três categorias de análise. 
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Tabela 3 -  Distribuição das categorias elaboradas 

 
Categoria 

 
Nº UR 

 
% UR 

Modelo de handover de 
enfermagem 

 
131 36,19 

Avaliação do handover e 
estratégias de melhorias 

 
130 

35,91 

Falhas na comunicação e 
impactos para a prática 

 
 
101 
 

27,90 
 

  

 
 

 Categoria 1: Modelo de handover de enfermagem 

Essa categoria se refere ao modo como os participantes caracterizam o 

modelo de handover de enfermagem que acontece na UTI escolhida para a 

pesquisa, quanto: aos membros participantes, papéis assumidos, dinâmica, 

conteúdo da comunicação, local de realização, instrumentos utilizados. Assim, para 

a formação desta primeira categoria foram agrupadas 06 US, as quais estão 

apresentadas na tabela a seguir: 

 
 

Tabela 4 - Distribuição das unidades de significação da categoria 1. 
 

 
Unidade de Significação 

 
Nº UR 

 
% UR 

Participação no handover 
 

32 
8,84 

Modelo de handover 23 6,35 

Papéis no handover 14 3,87 

Conteúdo do handover 39 10,77 

Estratégias no handover 10 2,76 

Liberdade de comunicação 13 3,59 

 

De acordo com os profissionais de enfermagem, esse momento de 

compartilhamento de informações sobre o paciente ocorre sempre quando termina 

um turno e está começando o outro. Na maior parte das vezes, esse processo 
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ocorre à beira do leito do paciente, no entanto, alguns profissionais realizam esse 

processo no posto de enfermagem, sem estar próximo ao paciente. Isso pode ser 

evidenciado através dos trechos a seguir: 

[...] Tem enfermeiro que passa plantão a beira do leito e tem enfermeiro que 

passa plantão no Box. (Enf 05 SD)  

Tem enfermeiro que gosta de sentar à mesa com os técnicos ou no balcão 

mesmo, mas tem outros que preferem ir no box mesmo. Ver bomba, ver tudo. Ver o 

paciente e junto com os técnicos. (Tec 11 SD) 

Bom, é passado de enfermeiro para enfermeiro, e no leito com os técnicos ao 

redor. É passado assim. (Tec 9 SD) 

Nos boxes, passando box por box. (Tec 22 SD) 

Tal handover ocorre com a presença da equipe de enfermagem, ou seja, com 

a participação dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem. No entanto, a 

participação dos enfermeiros se mostra mais ativa, sendo eles os responsáveis por 

compartilharem as informações sobre os pacientes. Isso faz com que alguns 

técnicos de enfermagem percebam esse momento como uma comunicação de 

enfermeiro para enfermeiro, permanecendo em posição de receptores, apenas 

acompanhando o momento do handover. 

A comunicação é basicamente de enfermeiro para enfermeiro. Um ou outro 

técnico acaba ficando junto ali com o enfermeiro, pegando ali informações. (Enf 11 

SN) 

Normal, como se fosse passado de enfermeiro para o enfermeiro, a gente 

sempre ali perto. Enfermeiro e técnico sempre está ali acompanhando. (Tec 03 SD) 

O que eu posso observar, é que o enfermeiro passa o plantão para o outro 

enfermeiro, e a gente, como técnico, fica só observando, ou quando tem alguma 

coisa que passou despercebido do enfermeiro, o técnico sinaliza, mas é o que eu 

percebo. (Tec 07 SD) 

Durante a passagem de plantão, então, a gente quase não tem voz ativa, os 

técnicos, é mais de enfermeiro para enfermeiro, a gente fica é, ao em torno, a gente 

fica mais a frente do recebimento do plantão com o enfermeiro, que questiona, às 

vezes pergunta. A gente só fica ou caso a gente veja alguma alteração, a gente 
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sinaliza, mas a gente não tem tanta (...) na passagem de plantão a gente fica mais 

pelas informações que são passadas. (Tec 16 SD) 

Esses dados corroboram àqueles oriundos dos resultados da observação, nos 

quais se percebeu que embora o handover seja uma atividade realizada em equipe, 

os profissionais assumem papéis diferentes durante o mesmo, sendo os enfermeiros 

do SN caracterizados como fontes das informações sobre os pacientes e os 

enfermeiros e técnicos do SD caracterizados como receptores dessa mensagem, 

com menor participação dos técnicos e auxiliares de enfermagem, que têm papel 

coadjuvante.  

Todavia, na UTI estudada os receptores podem se colocar em posição de 

fontes da mensagem quando necessitam compartilhar alguma informação durante o 

processo de comunicação. Essa inversão dos papéis ocorre sem restrições à 

participação dos profissionais, particularmente, do técnico de enfermagem que, caso 

tenha uma informação relevante sobre o paciente pode se colocar livremente, pois 

tem um papel importante para o cuidado. 

Por exemplo, às vezes está passando todo mundo ali, falando alguma coisa, 

mas às vezes eu estava no dia anterior aqui e vi, aí eu falo “_mas olha, tem que ser 

assim, assim e assim” e aí todo mundo: “_Tudo bem! Não tenho problema algum, 

pode ser o enfermeiro passando, o técnico falando. (Tec 02 SD) 

Os enfermeiros passam sempre, mas, como eu falei, os técnicos têm 

liberdade, pois estão aqui há dois ou três dias seguidos (...) está vendo aquele 

doente todo dia, aí fala: “_Não sei quando foi a última diálise dele!”, aí: “_Não, foi 

tanto, eu estava com ele, perdeu tanto”. Então eu acho legal, a gente tem a 

liberdade, os técnicos aqui são bem atuantes, são bem ligados e estão sempre 

acrescentando algo assim. (Tec 06 SD) 

A comunicação no handover acontece por meio da fala e dos registros 

escritos. Os enfermeiros fontes da mensagem utilizam suas evoluções de 

enfermagem como um auxiliar de memória das informações que entendem que 

devem ser compartilhadas. Ao mesmo tempo, os enfermeiros receptores 

acompanham a mensagem através da prescrição médica do paciente e também 
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realizam anotações sobre dados que julgam ser relevante. O trecho a seguir retrata 

isso.  

Os enfermeiros (...), pelo menos do plantão noturno para o plantão diurno, 

alguns utilizam métodos para resgatar como, por exemplo, imprimem a evolução ou 

anotam em algum lugar. (Enf 07 SD) 

Nós passamos juntamente com a papeleta. Vê cada item, cada item que o 

paciente está. (Enf 10 SN) 

Isso mostra que os profissionais buscam estratégias para lhes auxiliar no 

momento do handover, a fim de diminuir as chances de falhas de comunicação em 

face da quantidade de informações e da qualidade necessária durante o 

compartilhamento.  

 Os profissionais relataram que as principais informações que devem ser 

compartilhadas no handover são:  

Sobre as punções, as úlceras, sobre o motivo dele estar aqui internado, 

problemas clínicos, sobre as sedações (...) (Tec 22 SD) 

O estado. O quadro clínico do paciente, ocorrências que tiveram durante o 

plantão, e as coisas mais importantes que acontecem no transcorrer. (Tec 20 SD) 

(...) e eles vão passando todos os (...) as intercorrências, o que aconteceu 

com o paciente, os dispositivos que o paciente está fazendo uso, os cuidados de 

forma geral (...). É (...) principalmente como o paciente passou nas últimas doze 

horas ou nas últimas vinte e quatro horas, dependendo se você passou as últimas 

doze horas ou não, (...) para mostrar se houve alguma intercorrência ou não, e 

partindo de um quadro se o paciente apresentou melhora ou piora daquele quadro 

dentro das últimas doze horas, relacionado à estabilidade hemodinâmica, ventilatória 

(...) as drogas que o paciente está fazendo uso, se tem alguma programação para o 

dia. (Enf 07 SD) 

Esses dados indicam como os profissionais elencam em importância as 

informações que precisam ser compartilhadas durante o handover. Informações 

sobre as intercorrências apareceram em muitas entrevistas, se mostrando, dessa 

maneira, como relevante para esse processo de comunicação durante a troca de 

turnos. Tais resultados vão ao encontro dos achados da análise direta do handover, 
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em que algumas informações eram compartilhadas de maneira mais extensiva que 

outras. 

Em síntese, essa categoria aponta que o handover entre a equipe de 

enfermagem na UTI acontece prioritariamente na beira do leito, com a presença dos 

enfermeiros e de alguns técnicos de enfermagem do turno que se inicia. A 

informação é compartilhada de maneira verbal com o auxílio dos registros de 

enfermagem pelos emissores, enquanto os receptores se utilizam das prescrições 

médicas e de enfermagem para o acompanhamento da mensagem e também 

realizam anotações sobre observações acerca do paciente. É um processo dinâmico 

que permite a participação de todos os envolvidos no compartilhamento das 

informações, porém com maior predomínio dos enfermeiros.  

 
 

Categoria 2: Avaliação do handover e estratégias de melhorias 

 

Essa categoria aborda sobre a avaliação que os profissionais da equipe de 

enfermagem fizeram em relação ao handover realizado na UTI e as estratégias 

levantadas para melhorar esse processo de comunicação, visando qualificar o 

cuidado prestado aos pacientes internados em estado crítico. A segunda categoria 

apresenta 6 US agrupadas: 

 
 
 

Tabela 5 - Distribuição das unidades de significação da categoria 2. 

 

 

Unidade de Significação 

 

Nº UR 

 

% UR 

Participação dos técnicos 
43                     11,88 

Duração do handover 15 4,14 

Handover satisfatório 37 10,22 

Melhorias do handover 10 2,76 

Importância do handover 
para cuidado 

25 6,91 
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Nesta avaliação que fizeram do handover os profissionais reconhecem a sua 

importância para o cuidado, pois entendem que esse processo é necessário para 

que haja a condução das ações de cuidado e para que a assistência tenha 

continuidade. Os trechos a seguir mostram este pensamento dos profissionais: 

(...) quando você sabe o que aconteceu, se teve alguma intercorrência, você 

já fica mais atenta a ele. Você não se prende ao que está vendo só naquele 

momento. Você fica atento porque já aconteceu uma vez e pode acontecer de novo. 

(Tec 06 SD) 

É importante para conduzir essa assistência, de quem está chegando no dia, 

quem está chegando a noite. (Enf 09 SN) 

Então, é muito importante essa hora. A gente vai saber, até revezamento de 

almoço a gente vai saber também dividir os horários e a gente pega os pacientes 

para fazer o cuidado, ali um chega e sabe o que o paciente tem e o que não tem, e o 

que é para fazer, exames, e a gente tem essa ciência das condutas. (Tec 01 SD) 

Sim (…) porque se todos os dados são relevantes, e você deixar de ter uma 

informação, significa que você está deixando de prestar atenção em algo que é 

importante para o paciente que vai fazer uma diferença no cuidado para ele. Se me 

passa um paciente, por exemplo, que tem úlcera por pressão, sem parâmetros, 

quando eu chego para avaliar o dorso, tem uma úlcera por pressão que precisa de 

determinado curativo, por exemplo, eu não me preparei, eu não levei o material, eu 

tenho que me desparamentar, me refazer, pegar o material todo, sair do leito, tem 

todo tempo de cuidado a beira do leito que aumenta (…) Ela pode ser uma aliada, 

mas também pode ser um vilão, a ausência dela prejudica. (Enf 04 SD) 

A enfermeira de número 04 realça que ter conhecimento sobre as condutas 

que devem ser realizadas e sobre o estado de saúde dos pacientes sob sua 

responsabilidade é de suma importância. Assim, o profissional terá a possibilidade 

de elencar as atividades que deverão ser realizadas antes e aquelas que podem 

esperar um pouco mais, sempre visando uma dinâmica que atenda às necessidades 

de cada paciente e levando a uma assistência de qualidade. 

Durante essa avaliação os profissionais entrevistados apresentaram pontos 

positivos e negativos deste processo. Os que realizaram uma avaliação positiva 
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acreditam que o handover realizado no setor apresenta uma boa estrutura, contendo 

as informações necessárias para se iniciar a assistência. 

O que é feito aqui para mim é o ideal, a passagem de plantão. (Tec 20 SD) 

A passagem de plantão aqui é bem explicada, pelo que eu vejo. (Tec 11 SD) 

Eu considero nossa passagem de plantão aqui bem completa. (Enf 07 SD) 

Acho que a passagem de plantão aqui é muito boa. (Tec 24 SD) 

Essa avaliação positiva feita pelos entrevistados é sustentada pela ausência 

de problemas de comunicação, algo favorável para o processo. Desta feita, quando 

questionados se enfrentam dificuldades de comunicação alguns profissionais 

indicaram não haver problemas no momento do handover, sinalizando um bom 

relacionamento entre os membros da equipe de enfermagem. 

Não (...) nenhuma. A equipe de enfermagem aqui é muito é (...) unida, como 

que eu posso falar (...) ela interagem muito bem. (Tec 08 SD) 

Em contrapartida, os entrevistados também levantaram avaliações negativas 

sobre o handover, particularmente a falta de interesse e a pouca participação dos 

técnicos de enfermagem. Esses comportamentos são levantados pela equipe como 

algo prejudicial para o handover, conforme se vê nos excertos em seguida: 

Uma equipe ou outra que às vezes têm aqueles que são mais distraídos, 

brincam e não prestam atenção. (Enf 09 SN) 

Na passagem de plantão eles podem participar. Eles escutam mais e 

participam pouco, são menos interessados na passagem de plantão. Não digo 

todas, mas a grande maioria. (Enf 16 SD) 

Admito que vejo até uma falta de interesse de  quem está recebendo o plantão 

por parte técnica. (Enf 11 SN) 

O que eu vejo é as enfermeiras na atenção de um enfermeiro para outro, o 

que a gente acha tão bobagem e desnecessário, que ninguém presta atenção. (Tec 

02 SD) 

Os enfermeiros ressaltaram a importância da participação dos técnicos para a 

melhora do processo de comunicação no handover. Eles consideram que os 

técnicos de enfermagem têm muito a contribuir para o conjunto de informações 
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compartilhadas, pois os mesmos permanecem por muito tempo em contato direto 

com os pacientes. 

Talvez se fosse uma coisa e os técnicos participassem mais dessa passagem 

de plantão também, seria mais interessante, porque eles estão com contato direto 

com o paciente sim, por maior tempo que nós. Por mais que estejamos na beira do 

leito o tempo inteiro também, a gente fica com um enfermeiro para cinco ou quatro 

doentes, e fica um técnico para duas, e um técnico as vezes para um. Acho que isso 

facilita a capacidade de passar essas informações para gente e avaliar isso com 

mais calma. Então isso na passagem de plantão é importante quando você tem uma 

visão de quem está perto do paciente por mais tempo do que você, tendo um 

processo de ter captado algo que você deixou passar. (Enf 11 SN) 

Eu gostaria que a passagem de plantão tivesse mais a participação da equipe 

técnica, porque eles são muito observadores, eles são bem competentes, então eles 

têm o que contribuir. Então fica só o enfermeiro, então a passagem de plantão fica 

na mesmice sabe (...) e o técnico tem muito a contribuir. Tem enfermeiro que não 

gosta quando o técnico fala, se sente ultrapassado, o que eu acho que é uma 

besteira, que a gente cuida melhor com mais informações. Eles têm as contribuições 

e eu gostaria que eles participassem mais. Talvez se eles participassem mais, eles 

prestariam mais atenção na passagem (Enf 06 SD) 

Além desse fator, outro aspecto foi abordado como sendo negativo ao 

processo de comunicação: a falta de objetividade. Alguns entrevistados relataram 

que o handover contém informações que não são necessárias para o cuidado, 

fazendo com que o mesmo fique muito longo e cansativo para os profissionais, 

podendo assim, ser uma fonte de distração e comprometendo o resultado final do 

handover. 

É porque achamos que os enfermeiros passam detalhes demais, 

desnecessários, tipo assim, o que está correndo em via, eu acho desnecessário. 

Você pode estar passando, o que está correndo, uma Nora, se isso e aquilo, mas é 

desnecessário e eles acabam falando em voz baixa e acaba ficando chato, 

monótono e aí você dispersa. Às vezes você está parado até sem conversar, mas aí 
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está com cabeça (...) que está perdendo a noção de necessidade, acaba sendo uma 

chatice. (Tec 02 SD) 

Bem, tem algumas passagens que são bem rápidas e outras que são bem 

demoradas. Acho que tem que estabelecer o que é prioridade, por ser muito grande, 

se for falar da evolução completa do paciente, você não sai da passagem de 

plantão. Tudo é importante, mas é para fazer de forma sucinta e objetiva. (Enf 05 

SD) 

Os profissionais levantaram que o handover precisa ser completo, porém com 

informações objetivas e importantes para a continuidade do cuidado. Do contrário, o 

excesso de informação pode ser considerado um fator gerador de ruído, visto que os 

profissionais desviam a atenção fazendo com que outras informações relevantes 

sejam perdidas. 

Como propostas para melhoria do processo de comunicação, os profissionais 

sugerem um handover mais objetivo, contendo as informações que realmente são 

importantes para a continuidade do cuidado.  

Além disso, aumentar a participação dos técnicos de enfermagem também é 

uma preocupação para a equipe, visando um compartilhamento de informações 

mais rico e com dados provenientes dos profissionais que permanecem por mais 

tempo em contato direto com o paciente, já que os enfermeiros, além de atividades 

assistenciais, devem também desempenhar funções gerenciais dentro do setor em 

que atuam. 

[...] conscientizar a equipe mesmo para esse momento, e trabalhar com eles a 

participação (Enf 11 SN) 

Eu acho que talvez a gente precisaria levantar algumas estratégias do técnico 

participar um pouco mais da passagem de plantão. Porque, eu percebo que em 

determinados plantões, os técnicos ficam muitos soltos na passagem, eles não 

participam e quando na verdade eles ficam mais tempo com o doente do que a 

gente. Então, talvez se a gente estabelecesse estratégia, alguma forma dele 

participar também, dele sentir participante daquilo, eu acho que melhoraria muito a 

nossa comunicação, porque muitas vezes nós no finalzinho do plantão, acaba tendo 

muita coisa para fazer, a gente não consegue visitar todos os balanços, passar a 
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visita em todos os pacientes novamente, então o técnico tem às vezes mais 

informações a respeito das coisas do doente, do que o enfermeiro que cuida muito 

da parte gerencial também, especialmente quando está sozinho com um dos 

pacientes. Então, se ele se sentisse mais atuante na passagem de plantão, 

melhoraria muito nossa comunicação. (Enf 09 SD) 

A categoria mostrou o reconhecimento da importância do handover para o 

cuidado e as avaliações positivas e negativas acerca dele. O positivo é pautado no 

bom relacionamento da equipe e na ausência de problemas de comunicação, 

considerando que a equipe mostrou que está aberta para comunicações entre os 

diferentes membros. A avaliação negativa refere-se à baixa participação dos 

técnicos, a necessidade de se ter mais atenção à mensagem que está sendo 

compartilhada sobre os pacientes e a falta de objetividade no compartilhamento de 

informações. As propostas de melhorias centram-se na diminuição do tempo de 

duração do handover a partir da priorização das informações e sensibilização dos 

profissionais sobre o handover para que se sintam mais interessados.  

 

Categoria 3: Ruídos na comunicação e impactos para a prática 

 

A terceira categoria evidencia a presença de ruídos que ocorrem durante o 

processo de comunicação e que afetam negativamente o cuidado a ser realizado. 

Essa categoria contou com o agrupamento de 9 US: 

 

 

Tabela 6 - Distribuição das unidades de significação da categoria 3. 

 

Unidade de Significação 

 

Nº UR 

 

% UR 

Conversa paralela 20 5,52 

Chegada atrasada/Saída 

antecipada 
8 2,21 

Tom de voz baixo 4 1,10 

Distração 15 4,14 

Interrupção do processo de 
comunicação 

9 2,49 
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Informação ausente 15 4,14 

Informação incorreta 7 1,93 

Repercussão da falha de 
comunicação no cuidado 

23 6,35 

 
 

Esses ruídos interferem diretamente na comunicação no handover, impedindo 

que a mensagem chegue ao receptor da maneira desejada pela fonte. 

Consequentemente, a resposta do receptor à mensagem pode não ser positiva, 

levando a um cuidado que traz riscos à segurança do paciente crítico. Essas formas 

de ruídos são apresentadas pelos profissionais de enfermagem nos trechos a seguir: 

O técnico está recebendo o plantão e está mexendo no celular ou fica 

conversando com o colega do lado. (Tec 11 SD) 

A dificuldade é essa, dos enfermeiros que falam baixo, às vezes a equipe está 

conversando, no celular (...). (Enf 10 SN) 

Mas às vezes o enfermeiro está indo para outro emprego, nessa correria, não 

consegue acompanhar toda essa passagem de plantão, então pode ser que isso 

seja um ruído realmente, porque alguma coisa pode ter acontecido nesse meio 

tempo e poderia contribuir um pouco mais. Agora chegar atrasado, com certeza! 

(Enf 07 SD) 

Olha, distração sempre existe (...) alguma coisa que acaba, alguma coisa que 

esteja acontecendo, uma pressão arterial que esqueceu de anotar, glicemia, e 

sempre tem alguma coisa, sempre tem uma pessoa que chega e pergunta alguma 

coisa, o telefone tocando pedindo vaga, sempre tem alguma coisa acontecendo, 

desvia a atenção. (Tec 05 SD) 

Isso tem, as conversas paralelas, isso é fato, não tem como esconder (risos). 

Tem as conversas paralelas que não têm nada a ver com o plantão. (Tec 09 SD) 

Esses ruídos resultantes dos comportamentos dos profissionais podem 

causar a interrupção do processo de comunicação. Quando esse processo é 

interrompido existe a chance do profissional não conseguir retomar a comunicação 

de onde havia parado, levando, assim, a potencial perda de informações. 
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É isso sim, até novamente, da equipe como um todo quando não participa da 

passagem, aí às vezes fica um barulho que você precisa (...) “_Olha gente (estalo de 

dedos) a passagem de plantão” (...). (Enf 07 SD) 

A interferência acaba prejudicando, acaba dispersando ali um pouco o foco. É 

(...) mas a gente vai conseguindo lidar bem com isso. Quando a gente vê uma 

conversa paralela a gente acaba chamando a atenção mesmo para a passagem (...). 

(Enf 11 SN) 

Outro ruído são as falhas na comunicação sobre os dados do paciente 

oriundo de uma mensagem compartilhada de maneira incompleta ou até mesmo 

equivocada, que também interfere negativamente no handover, podendo gerar 

consequências negativas para a prática do cuidado.  

É bem complicado. Por exemplo, uma coisa que é comum às vezes, um 

exame que foi feito, passado uma sonda nasoenteral, estamos aguardando o Raio-X 

e as vezes a gente recebe esse paciente e foi passado essa sonda no plantão 

anterior. Teve o Raio-X e essa informação não chega no outro dia. Essa informação 

de está parado porque estava aguardando o raio-x que estava pronto [...]. De dia, o 

fluxo é maior de pessoas e acaba atrapalhando, e isso acho que acaba que 

atrapalha um pouco os pacientes, e o doente fica ali mais de vinte e quatro horas 

sem a dieta por conta de um Raio-x que já foi feito, ou já não foi feito ou não foi visto 

e isso acaba atrapalhando um pouco. (Enf 11 SN) 

É (...) já aconteceu também de um paciente que ia para a cirurgia e não foi 

passado, mas aí também tem várias coisas. (Enf 11 SN) 

A fala acima mostra como a ausência de alguma informação pode acarretar 

em prejuízo para o paciente e gerar um dano para a sua saúde. O mesmo acontece 

quando é compartilhada uma informação incorreta. 

Já observei problemas, tanto do enfermeiro que está passando o plantão, 

como dar uma informação que não se confirmou, nem no prontuário, ele se 

confundiu. Uma informação inverídica, e isso compromete porque a nossa demanda 

de trabalho, a leitura do prontuário vai acontecer geralmente a tarde, depois que se 

faz a maioria dos cuidados de manhã, e se dá alguma informação comprometida e 
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se trabalha com essa informação por quatro ou cinco horas, isso é bem ruim e 

perigoso. Então a informação ruim que é dada pode comprometer sim. (Enf 6 SD) 

A importância da comunicação mais uma vez aparece neste trecho, pois o 

profissional precisa de informações corretas e completas para que a assistência seja 

realizada de maneira segura. Sem essas informações, o profissional pode realizar 

um procedimento desnecessário, que pode trazer um dano ao paciente. Além disso, 

o tempo que o profissional gastou realizando algo que não era preciso poderá 

comprometer a realização da assistência a outros pacientes e, dessa maneira, 

também se configura como um risco. 
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CAPITULO V – DISCUSSÃO 

 
 

O compartilhamento de informações durante a troca de turnos é importante 

para que os profissionais que estão chegando ao setor tenham uma visão geral do 

mesmo e da evolução dos pacientes internados, possibilitando o planejamento e 

desenvolvimento das ações ao longo do turno de trabalho, elencando as prioridades 

e distribuindo as tarefas (SILVA et al., 2016).  

A resolução COFEN n° 311 de 2007, que trata do Código de Ética dos 

profissionais de enfermagem, em seu artigo 41 da Seção II afirma que é de 

responsabilidade e um dever dos profissionais de enfermagem “prestar informações, 

escritas e verbais, completas e fidedignas, necessárias para assegurar a 

continuidade da assistência” (COFEN, 2007). 

Desta feita, o momento do handover é considerado como fundamental para o 

alcance desta continuidade do cuidado. O processo de comunicação que envolve os 

profissionais de enfermagem é complexo e demanda conhecimento acerca das 

necessidades dos pacientes e atenção à mensagem que está sendo compartilhada, 

de modo a garantir a qualidade do cuidado (BUENO et al., 2015).  

Sobre o perfil dos pacientes abordados pelos profissionais durante o 

handover, os resultados mostram que a maior parte dos pacientes internados na UTI 

está na faixa etária categorizada como idosa. Isso ocorre devido ao envelhecimento 

da população e a necessidade de cuidados específicos quando há agravos 

provocados por doenças ou a demanda de realização de procedimentos cirúrgicos 

(NOGUEIRA et al., 2012).  

Desde a década de 1940 a população idosa vem apresentando um 

significativo aumento no Brasil. As melhorias no campo da saúde e o 

desenvolvimento de tecnologias em prol do cuidado são fatores que incidem 

positivamente nessa longevidade (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016). No entanto, 

pessoas dentro dessa faixa etária tendem a apresentar doenças crônico-

degenerativas que estão, muitas vezes, associadas a outras doenças. Com isso, a 

procura por serviços de saúde e a demanda por leitos de terapia intensiva fica mais 

evidente nesta população (BRITO et al., 2013).  
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Quanto ao tempo de hospitalização na UTI, os resultados apresentam-se 

similares à literatura, a exemplo de investigação em que a maior parte dos pacientes 

internados na UTI permaneceu neste setor por um período de até sete dias 

(CARDOSO; CHIAVONE, 2012). Ressalta-se que o tempo prolongado de internação 

em uma Unidade de Terapia Intensiva pode afetar a saúde do paciente, uma vez 

que o mesmo fica mais susceptível às infecções, complicações do seu estado de 

saúde, podendo assim evoluir para óbito (SILVA et al., 2016).  

 Este índice de óbitos é veiculado na comunidade científica numa 

porcentagem de 5% a 11% (CIGANA, 2014; CARDOSO; CHIAVONE, 2012), sendo 

o índice elevado de 20% identificado na pesquisa atribuído ao número pequeno de 

pacientes envolvidos em face do tempo de produção dos dados. 

A literatura mostra que existem pontos positivos para a ocorrência do 

handover, que garantirão, assim, que a mensagem chegue ao receptor (VERGALES 

et al., 2015, DRACH-ZAHAVY; GOLDBLATT; MAIZEL et al., 2014). Entretanto, 

existem também fatores que influenciam negativamente nesse processo, fragilizando 

a comunicação e colocando em risco a continuidade do cuidado. 

Nesse sentido, o presente estudo revelou que a equipe de enfermagem 

durante o handover no momento da troca de turnos apresentou alguns 

comportamentos que são considerados positivos. O compartilhamento de 

informações face-a-face e à beira do leito são considerados favoráveis para a 

ocorrência do processo de comunicação, visto que a chance de cometer erros 

diminui (VERGALES et al., 2015).  

Estar próximo ao paciente no momento do compartilhamento de informações 

sobre ele auxilia o profissional a relacionar as informações que estão sendo 

compartilhadas, ou seja, o profissional tem a possibilidade de comparar as 

informações que estão sendo compartilhadas com as impressões visuais que está 

adquirindo daquele paciente durante o handover. Essa estratégia pode auxiliar na 

diminuição de erros ou até mesmo na correção de situações compartilhadas de 

maneira equivocada (DRACH-ZAHAVY; GOLDBLATT; MAIZEL, 2014). 

Uma das cenas observadas no período de coleta de dados ilustra essa 

correção dos erros do handover, quando a Enf 16 SD ao entrar no leito para verificar 
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as informações que estavam sendo compartilhadas sobre o paciente percebeu que a 

dieta estava interrompida, ao contrário do que havia informado a Enf 9 SN, 

reiniciando-a. 

Isso mostrou que a equipe de enfermagem utilizou mais de um canal de 

comunicação durante o handover, ou seja, para decodificar a mensagem o 

profissional, além da audição, lançou mão da visão para verificar os parâmetros 

apresentados pelos pacientes. Nos depoimentos este aspecto também pode ser 

visualizado, quando a Tec 11 SD diz que o handover ocorre a beira leito e a 

enfermeira entra no box para ver o paciente, ver bomba, ver tudo. 

Para Berlo (2003), a utilização de diferentes canais em um processo de 

comunicação é um fator positivo para a efetividade da mensagem. A utilização de 

dois canais geralmente permite que o receptor decodifique a mensagem com maior 

exatidão.  

A utilização da comunicação verbal e escrita é outro fator positivo que 

contribui para evitar a perda de informações. No cenário em tela os profissionais de 

enfermagem utilizavam as pranchetas dos pacientes, onde constavam as 

prescrições médicas e o balanço hídrico. Utilizavam também os registros de 

enfermagem realizados pelos próprios profissionais, para que pudessem 

compartilhar as informações, enquanto os profissionais que recebiam a mensagem 

anotavam os itens importantes em seu material pessoal.  

Esse comportamento pode ser percebido também pelas falas dos 

profissionais durante as entrevistas, quando mencionam que os enfermeiros fonte 

utilizam suas evoluções para resgatar as informações a serem compartilhadas e os 

que estão recebendo as informações acompanham pelos documentos dos 

pacientes. 

Durante o handover, o registro do paciente tem por finalidade o 

compartilhamento de informações sobre o cuidado que foi prestado no turno que se 

encerra, assegurando, dessa maneira, o conhecimento das informações sobre ele 

(SILVA et al., 2016). No entanto, mesmo adotando essas práticas consideradas 

positivas para o processo de comunicação, os resultados do presente estudo 

mostraram que ruídos no desenvolvimento da comunicação entre a equipe de 
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enfermagem foram frequentes durante o handover no momento da troca de turnos, 

pois em todos os handovers analisados houve perda de algum tipo de informação. 

Em relação ao conteúdo da mensagem que era compartilhada houve 

ausência de informações importantes, incompletude de dados e a ocorrência de 

alguns erros. Em síntese, os dados objetivos foram os mais abordados entre os 

profissionais de enfermagem, seguidos dos dados subjetivos e das características 

do paciente. Os dados sobre a avaliação e plano de cuidados quase não foram 

mencionados durante o compartilhamento de informações entre a equipe de 

enfermagem.  

Essa falha de comunicação devido à ausência de informações vem sendo 

descrita na literatura como agravante para os erros durante a assistência do 

paciente, colocando em risco a sua segurança (BUENO et al., 2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tal fragilidade na comunicação, inclusive, já é reconhecida pelos profissionais da 

área da saúde. Em estudo sobre a comunicação durante o handover,                                                                                                                                                                                                                                                                                 

45% dos profissionais questionados relataram que é comum a perda de informações 

sobre os pacientes durante a troca de turnos. Logo, observa-se que é um problema 

conhecido dos profissionais da saúde e que necessita ser modificado buscando a 

qualidade da assistência (NETTO; SEVERINO, 2016).  

Nos achados das entrevistas os profissionais da equipe de enfermagem 

também mencionaram a ocorrência de informações incompletas e/ou incorretas, 

reconhecendo as fragilidades do processo de comunicação na equipe em que estão 

inseridos. É o caso da enfermeira 11 do turno noturno, que aborda sobre a falta de 

informações no handover e o impacto disso no atraso da realização de 

procedimentos, como na liberação da dieta do paciente pela não comunicação sobre 

o Raio-X. 

Assim, falhas durante o processo de comunicação parecem ter contribuído 

para que a equipe de enfermagem não tivesse conhecimento de maneira completa 

sobre o estado do paciente internado e gerou, por vezes, procedimentos 

inadequados, a exemplo da realização do clister identificada durante a observação 

relacionada a não comunicação das informações sobre a função gastrointestinal do 



106 
 

 
 

paciente, comprometendo assim, a qualidade do serviço prestado e colocando em 

risco a sua segurança. 

A ausência/incompletude de informações no handover pode ser observada 

também em outras pesquisas. Estudo que ocorreu em um ambiente de terapia 

intensiva analisou 16 handovers realizados por enfermeiros. Os resultados 

mostraram que os profissionais não compartilhavam todas as informações 

necessárias para a continuidade do cuidado dos pacientes. 

 Isto porque apenas 35,1% das informações relacionadas à avaliação e plano 

de cuidados foram compartilhadas. Informações sobre o sistema cardiovascular 

estavam presentes em 7,4%, sistema neurológico em 7,3%, sistema respiratório em 

6,9%, gastrointestinal em 6,7%. Informações relacionadas sobre o tratamento e 

medicações foram compartilhadas em 16% dos handover analisados. A discussão 

sobre exames laboratoriais e alergias foi bem limitada, representando, 

respectivamente, 1,7% e 0,5% da amostra (ABRAHAM, 2016). 

Em outra pesquisa verificou-se que as categorias faladas com maior 

frequência foram sobre a identificação do paciente (31,4%), seguida pelo plano de 

cuidados (25,2%), história clínica e apresentação (12,7%), estado clínico (12,5%) e, 

por fim, os resultados e metas para o cuidado, presente em menor quantidade 

(3,7%) (JOHNSON et al., 2014). 

Já na investigação que objetivou analisar dados de incidentes relacionados 

com o handover de pacientes em ambientes de cuidados críticos evidenciou que 

informações críticas sobre o estado do paciente foram omitidas em 19,2 % (n=88) e 

informações sobre o plano de cuidados do paciente foram omitidas em 14,2% (n=65) 

dos handover analisados (THOMAS et al., 2013).  

Os resultados desses estudos de suporte à discussão, quando comparados 

com este estudo apresentam similaridade no que tange à frequência das 

informações contidas no handover, tendo em vista que muitas informações sobre os 

dados objetivos dos pacientes estavam incompletas em grande parte dos handovers 

analisados. 

Cabe destacar que dentro da UTI as alterações hemodinâmicas são comuns 

e os pacientes muitas vezes estão sob o uso de drogas vasoativas para a correção 
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de distúrbios cardiovasculares (MELO et al., 2016). A atenção também deve estar 

voltada para o suporte ventilatório, pois os parâmetros devem estar ajustados de 

acordo com cada paciente com o objetivo de minimizar as alterações 

hemodinâmicas (LOBO et al., 2014). Outro fator importante para a clínica do 

paciente é o suporte nutricional, que interfere de maneira direta na sua evolução 

clínica (MELO et al., 2016). 

Portanto, isto indica a importância da comunicação dos dados que retratem o 

estado clínico do paciente crítico, para que se estabeleça uma vigilância adequada. 

Todavia, as informações sobre o estado do paciente e o plano de assistência foram 

menos valorizadas em relação aos eventos ocorridos nas últimas 24 horas. Embora 

a importância do handover seja reconhecida, uma vez que os profissionais de 

enfermagem entendem que o handover deve conter todas as informações 

importantes sobre o paciente de maneira organizada e padronizada, o que se 

percebe na prática é que os enfermeiros estão mais interessados em obter 

informações sobre eventos ocorridos ou situações adversas recentes. 

Esta afirmativa é ratificada na entrevista da enfermeira 16, do turno diurno, 

que afirma que os enfermeiros focalizam nas ocorrências e condutas. Tal resultado 

circunscrito ao cenário da UTI pode ser contrastado com o handover que acontece 

em outros setores, a exemplo do ambiente de emergência.  

Em estudo que identificou e descreveu os erros de comunicação entre 

médicos durante o processo de handover na emergência, dos 992 handover 

observados, em 13% deles ocorreram erros relacionados ao exame físico dos 

pacientes e em 45% omissões. Estes erros aumentaram os esforços dos 

profissionais para prestar o cuidado e reduziram a compreensão sobre o estado 

clínico do paciente (MAUGHAN; LEI; CYDULKA, 2011). 

Uma segunda pesquisa também no setor de emergência sobre os erros de 

comunicação dos sinais vitais durante o handover vai ao encontro desta conclusão. 

Analisou-se uma amostra de conveniência de rounds de turno, tendo como desfecho 

primário os erros de comunicação dos sinais vitais, compreendido como 

incapacidade para comunicar hipotensão ou de documentar hipóxia. Foram 

observados 1163 handover de pacientes durante 130 rounds, dos quais de 117 
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pacientes com episódios de hipotensão e 156 com hipóxia, 66 (42%) e 126 (74%), 

respectivamente, não foram comunicados. Em 166 handovers ocorreram erro de 

omissão na comunicação dos sinais vitais (VENKATESH et al., 2015) 

Diante do exposto, considerando as evidências levantadas pela literatura e o 

processo de comunicação e seus elementos proposto por Berlo, é possível realizar 

uma análise acerca do processo de comunicação produzido pela equipe de 

enfermagem da UTI no cenário desta pesquisa. 

Primeiramente, Berlo (2003) diz que para haver comunicação é necessário 

que haja interação entre as partes, quais sejam, fonte e receptor. Para isso, uma 

pessoa precisa se colocar no lugar da outra, com uma adoção de papéis recíproca. 

Um elevado grau de interação vai interferir na efetividade da mesma. À medida que 

as partes interagem e conseguem influenciar e ser influenciadas, os conceitos de 

fonte e receptor como partes distintas desaparece e, assim, surge nitidamente o 

conceito de processo. 

Berlo defende que a comunicação é algo móvel e que depende da ação de 

todos os elementos, uns influenciando os outros. Essa movimentação dos elementos 

é o que torna possível o surgimento do processo de comunicação, pois se 

permanecem estáticos a comunicação não ocorre. Ele (op. cit.) complementa: “como 

qualquer bom cozinheiro sabe, é o processo de mistura, a fusão, que faz um bom 

bolo; os ingredientes são necessários, mas não bastam” (BERLO, 2003, p. 26).  

Nos dados das entrevistas, quando os técnicos de enfermagem tratam da sua 

participação no handover essa ideia de processo ganha realce. Isto porque quando 

referem que se sentem livres para participar e complementar as informações 

emitidas pelos enfermeiros, saindo da posição de receptor e tornando-se fonte, o 

processo, conforme explicita Berlo, efetivamente acontece. Por outro lado, quando 

se mantêm passivos, por entenderem que não é o seu papel serem ativos nessa 

comunicação ou por falta de interesse, ocorre uma comunicação unidirecional, 

comprometendo a perspectiva de processo. 

Um dos elementos que compõe este processo de comunicação é a 

mensagem. Essa mensagem é composta por um código, o conteúdo da mensagem 

e o tratamento da mesma. O código é um grupo de símbolos que, quando estão 
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estruturados apresentam algum significado para alguém. O idioma, a pintura, a 

dança, são exemplos de códigos utilizados para compor a mensagem. O conteúdo é 

o material da mensagem, ou seja, são as informações apresentadas, as conclusões 

feitas pela fonte. Já o tratamento da mensagem é composto pelas decisões tomadas 

pela fonte para o compartilhamento da mensagem, isto é, a escolha do código e do 

conteúdo que será emitido ao receptor (BERLO, 2003). 

No estudo, o código utilizado pelos profissionais que estavam na posição de 

fonte foi a linguagem falada através do nosso idioma, o português. Nesse sentido, 

não houve problemas, já que todos os profissionais da equipe entendiam esse 

idioma.  

Em relação ao conteúdo da mensagem, era pretendido que os profissionais 

compartilhassem as informações relevantes sobre o paciente, a fim de garantir a 

continuidade do cuidado pelos profissionais que estavam recebendo a mensagem. 

Nesse momento, houve perdas de informações, ou seja, o conteúdo da mensagem 

não estava completo. Esse fator afetou a efetividade do processo de comunicação, 

já que os profissionais não obtiveram conhecimento de todas as informações 

relevantes para a prestação do cuidado.  

Outro aspecto abordado por Berlo é o tratamento da mensagem. Esse 

tratamento significa a maneira que a fonte escolhe para compartilhar essa 

mensagem e obter as respostas pelo receptor. Na UTI estudada, a fonte optou em 

compartilhar as informações prioritariamente na beira do leito do paciente, face-a-

face com a equipe que estava na posição de receptores da mensagem, utilizando a 

linguagem verbal e auxílio de informações escritas.  

No entanto, esse tratamento não foi muito eficaz, pois, como visto no 

conteúdo, alguns dados foram perdidos, afetando assim, a mensagem. Essa falta de 

informações sobre os pacientes pode ser considerada como um ruído no processo 

de comunicação, considerando que a mensagem não chega de maneira completa 

ao receptor.   

Sobre o emissor e receptor da mensagem, no cenário que serviu de lócus 

para a pesquisa os enfermeiros SN representaram os codificadores-fonte. Esses 

profissionais precisaram traçar os objetivos e as intenções da mensagem que 
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estavam emitindo. Nesse caso, os profissionais tinham a intenção de fazer com que 

os receptores, a equipe de enfermagem do SD, tivesse conhecimento sobre as 

informações dos pacientes para os quais eles prestariam o cuidado. 

De acordo com Berlo, quando a fonte tem um objetivo a ser comunicado ela 

busca os melhores codificadores para que sua mensagem chegue ao receptor o 

mais fiel possível. Um codificador de elevada fidelidade expressa exatamente o que 

a fonte quer dizer. Do mesmo modo, um decodificador de alta fidelidade consegue 

traduzir perfeitamente a mensagem produzida pela fonte, alcançando assim o 

objetivo da comunicação (BERLO, 2003). 

Como meio de codificar a mensagem, os profissionais do SN utilizaram a 

pronuncia das palavras, o tom de voz, os gestos e a interpretação dos 

questionamentos realizados pela equipe que chegava. Nessa pesquisa, os ruídos 

também estiveram presentes nesse momento do processo. A utilização, por vezes, 

de um tom de voz baixo pela enfermeira SN foi considerada prejudicial para a 

comunicação.  

Em relação ao receptor-decodificador, representado pelo profissional da 

equipe de enfermagem do SD, este também precisou de algumas habilidades para 

decodificar a mensagem e entender o que a fonte estava compartilhando. Neste 

caso, as habilidades comunicativas utilizadas pelo receptor-decodificador foram a 

audição, para ouvir a mensagem que estava sendo falada pela fonte, a visão, para 

acompanhar as informações a partir dos impressos sobre os pacientes e verificá-las 

a beira leito. 

 Para ouvir, o receptor precisava estar atento ao que a fonte estava falando, 

para que pudesse compreender sua intenção, no entanto, alguns profissionais da 

equipe não mantiveram a atenção necessária à fonte, e assim, podem não ter 

conseguido decodificar a mensagem por completo. Os profissionais relataram que a 

falta de atenção de alguns profissionais da equipe durante o handover é um fator 

prejudicial para o processo de comunicação, pois pode gerar ruídos e acarretar em 

descontinuidade do processo de cuidar, como as conversas paralelas e o uso de 

celulares durante o handover observados no período destinado à pesquisa e 

reiterados pelos depoentes durante as entrevistas. 
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Segundo Berlo, o posicionamento do receptor frente à fonte da mensagem 

pode influenciar no objetivo final. O receptor pode não absorver a informação e, 

assim, não desenvolver as ações esperadas e pensadas pela fonte da mensagem 

quando a estava emitindo. Nos achados do estudo em tela alguns profissionais da 

equipe de enfermagem mantiveram comportamentos que não foram produtivos para 

o processo de comunicação. 

O primeiro comportamento a ser discutido é a pouca participação da equipe 

técnica durante o handover. Esse fator mostra que, pelo sistema social ao qual estão 

inseridos, os profissionais não se veem pertencentes a um mesmo grupo. Alguns 

técnicos muitas vezes não conseguem ver a importância de sua presença no 

handover e acabam por classificá-lo como uma comunicação entre enfermeiros, 

perdendo o interesse nesta atividade, quando, na verdade, deveria ser um processo 

que envolve a equipe, na qual todos tivessem participação ativa na comunicação 

das informações. 

As entrevistas permitiram apreender esse julgamento do handover realizado 

pelos técnicos de enfermagem a partir da sua presença neste sistema social, que 

ajuda a explicar os seus comportamentos. Um dos técnicos de enfermagem, por 

exemplo, diz que os auxiliares e técnicos não têm voz ativa, eles ficam em torno, 

sendo o handover de enfermeiro para enfermeiro. Isso pode ser complementado 

pelo relato de um enfermeiro depoente que diz que tem alguns enfermeiros que não 

gostam que o técnico de enfermagem se coloque, pois se sente ultrapassado. 

Segundo Berlo (2003), o juízo diz muito sobre a realidade social a qual o 

indivíduo está inserido, expondo uma opinião sobre um determinado assunto. À luz 

dos dados, verifica-se que no handover os enfermeiros assumem a posição de 

protagonistas e os técnicos de coadjuvantes, logo, estes julgam sua participação 

neste momento como de menor valor, assumindo comportamentos diante da 

informação que refletem sua falta de interesse. Essa baixa participação dos 

profissionais pode ser também considerada como um ruído, pois não está 

apreendendo as informações que deveria para que organize seu cuidado. 

 Outros ruídos encontrados foram as chegadas atrasadas e algumas saídas 

antecipadas, bem como as conversas paralelas. A conversa foi um fator que afetava 
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diretamente o processo de comunicação, resultando, algumas vezes, no pedido de 

silêncio dos profissionais que estavam compartilhando ou recebendo a mensagem 

para que a equipe conseguisse entender as informações que estavam sendo 

compartilhadas. Um exemplo desse ruído está presente na entrevista do técnico de 

enfermagem 11 do turno diurno, que relata: “o técnico está recebendo o plantão e 

está mexendo no celular ou fica conversando com o colega do lado”.  

Tais dados vão ao encontro de outros autores, para os quais estes 

comportamentos podem ser prejudiciais, tornando o processo de comunicação 

menos eficaz. Segundo eles, distrações como conversas paralelas que não estão 

relacionadas ao assunto do handover e interrupções podem causar problemas no 

fluxo de informações que estão sendo compartilhadas pela equipe, podendo assim, 

gerar erros durante a assistência (MCMULLAN; PARUSH; MOMTAHAN, 2015). 

A conversa paralela entre profissionais da equipe de saúde no momento do 

handover também foi relatada em estudo que mediu a frequência das interrupções 

durante o handover numa Unidade de Terapia Intensiva. Nesse estudo, a maior 

parte das interrupções correspondeu aos diálogos com outros profissionais no 

momento do handover, correspondendo a 77% da amostra (SPOONER et al., 2014). 

Segundo estes autores, esse comportamento entre os profissionais de saúde 

mostra que os mesmos não percebem o impacto que as interrupções apresentam 

sobre o processo comunicação, pois acaba tornando-se um comportamento comum 

e muitas vezes não é visto como um problema pela equipe, mas como uma 

característica do setor (SPOONER et al., 2014).  

Essas interrupções de outros profissionais, além da pressa em deixar o setor, 

chegadas atrasadas, impontualidade para o início do handover, a falta de clareza 

durante a comunicação oral são, portanto, alguns dos fatores que podem interferir 

negativamente no momento da troca de turnos durante a equipe de enfermagem 

(RODRIGUEZ et al., 2013). 

No estudo sobre a percepção dos profissionais de enfermagem acerca da 

comunicação na passagem de plantão, a equipe reconhece os pontos necessários 

para uma boa comunicação, qual seja: uma dinâmica organizada e sistematizada, 

com a participação de todos os membros da equipe complementando as 
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informações; fatores apontados pelos profissionais que diminuem a chance de perda 

de informações (SILVA et al., 2016). 

No entanto, quando esses pontos não estão presentes os ruídos trazem 

consequências para as ações de cuidado, pois influencia na tomada de decisão do 

enfermeiro frente ao quadro clínico apresentado pelo paciente, já que tal decisão 

será baseada no entendimento do profissional a partir de informações interrompidas 

por ruídos. 

Na instituição pesquisada os ruídos comprometeram a comunicação e 

afetaram negativamente a continuidade do cuidado ao paciente. Para Berlo (2003), 

quanto mais ruídos um processo de comunicação apresenta, menor será a 

efetividade da fonte em expressar seus objetivos e obter o comportamento esperado 

do receptor, diminuindo a fidelidade da comunicação. Isso traz implicações na 

segurança do paciente, já que é a partir da comunicação no handover durante a 

troca de turnos que as ações de cuidado são traçadas.  

Na especificidade da clínica do cuidado de enfermagem na terapia intensiva, 

a interação é um elemento base do seu marco conceitual, pois é a partir dela que as 

atividades assistenciais são executadas, considerando ainda o domínio da 

tecnologia e dos conhecimentos especializados (SILVA et al., 2015). Logo, nesta 

clínica a comunicação entre a equipe é primordial para o desenvolvimento de suas 

ações de cuidado.  

Na UTI a equipe de enfermagem se mantém em todo o tempo próxima ao 

paciente, prestando uma assistência baseada em conhecimentos técnicos e 

científicos. Nesse sentido, além do domínio e manejo das tecnologias duras aliadas 

ao cuidado de pacientes críticos, o profissional de enfermagem também deve lançar 

mão de tecnologias leves, como a comunicação, para o alcance de seu objetivo 

principal, o cuidado, implementado por meio do exercício da sua clínica. 

Sendo assim, os ruídos no processo de comunicação entre os membros da 

equipe de enfermagem repercutem na segurança desta clínica, visto que, o 

profissional, ao trabalhar com uma mensagem que não se apresenta fiel à realidade, 

termina por prestar um cuidado inseguro ao paciente. Desta feita, as ações 

exercidas de maneira equivocada podem o colocar em risco quando é submetido a 
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um procedimento desnecessário ou quando um procedimento não é realizado pela 

falta de informações, comprometendo a efetividade da sua clínica. 

Conclui-se, que quando se trata da segurança do paciente na UTI, o 

profissional de enfermagem pode ser considerado um grande responsável para a 

sua obtenção (OLIVEIRA et al., 2014). A ausência de informações sobre os 

pacientes, a incongruência nos prontuários, insuficiência de informações e os ruídos 

e interrupções impedem que a mensagem chegue com clareza ao receptor, 

gerando. a insegurança do paciente durante a assistência (SIMAN; CUNHA; BRITO, 

2017; NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015). 

Neste entendimento, pode se considerar as falhas no processo de 

comunicação e a segurança do paciente como elementos inversamente 

proporcionais. Quanto mais falha for a comunicação entre a equipe de enfermagem, 

maior será o risco do desenvolvimento de uma atividade não segura para o paciente.  

Essa afirmativa é corroborada por diferentes publicações. Revisão de 

literatura que contou com a análise de 24 publicações, constatou que a falha na 

comunicação entre os profissionais da equipe e entre estes e os pacientes é um dos 

fatores que comprometem a segurança do paciente. De outro modo, a comunicação 

utilizada para favorecer as relações interpessoais e a comunicação entre os 

profissionais sobre os erros de forma aberta são fatores que contribuem para a 

promoção dessa segurança (LIMA et al., 2014). 

Erros técnicos a partir da não comunicação do plano de cuidados no 

handover são vistos em estudo acerca dos erros de medicação na transição de 

cuidados. Através da busca realizada no Medline de artigos publicados de 1946 a 

2014, os autores afirmam que a maioria dos erros de medicação tem origem na falta 

de comunicação eficaz entre os prestadores de cuidado durante a transição de 

cuidados, particularmente no que se refere à conciliação medicamentosa 

(JOHNSON; GUIRGUIS; GRACE, 2015). 

Isso se repetiu quando foram observados os impactos de 200 handovers, nos 

quais em 23 deles havia discrepância entre as doses dos medicamentos, sendo 

somente metade da dose administrada. Ordens de cuidados atrasadas ou não 

executadas ocorreram em 52% dos casos, como um antibiótico que deveria ser 
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administrado após a refeição e foi dado antes. Além disso, em 33% dos handovers 

estavam ausentes ordens de realização de exames laboratoriais, mudança na dieta 

ou fisioterapia (DRACH-ZAHAVY; HADID, 2015). 

Ressalta-se que os profissionais de enfermagem têm um grande potencial em 

interceptar erros que podem acarretar em danos para o paciente. No entanto, 

constituem-se também como a última barreira para evitar o erro (GAÍVA, SOUZA, 

XAVIER, 2013). Logo, os profissionais de saúde devem estar cientes do seu papel 

para o desempenho de atividades seguras e da importância de suas ações para com 

o paciente hospitalizado. 

Percebe-se, pelo exposto, que para que o cuidado seja desempenhado com 

mais segurança, o modo como os profissionais de enfermagem se comunicam deve 

ser modificado. A literatura vem mostrando que um handover sem estruturação, sem 

uma regra a se seguir, ocorre muita perda de informação (SPOONER et al., 2013; 

LANE-FALL et al., 2014; HALM, 2013) que, de maneira direta ou indireta, irá afetar o 

paciente.  

 A padronização auxilia a enfermeira a organizar toda aquela grande 

quantidade de informações, evitando, por vezes, redundâncias (HALM, 2013). Tal 

prática permite que os profissionais envolvidos no processo compartilhem de um 

mesmo modelo mental e não esqueçam nenhum item relevante (LANE-FALL et al., 

2014). Assim, melhora o entendimento dos profissionais acerca das condições de 

saúde do paciente e proporciona diminuição do tempo de compartilhamento das 

informações (SILVA et al., 2016).  

Resultado mostrou que grande parte dos profissionais percebeu a importância 

do handover para as ações de cuidado posteriores com a implementação de um 

instrumento de handover no momento do compartilhamento de informações entre os 

profissionais de saúde. Além disso, a eficiência do processo de comunicação 

também foi constatada por mais profissionais (VERGALES et al., 2015).  

Chenault et al. (2016) buscaram compreender a evolução de uma 

padronização do processo de comunicação a longo prazo. Os resultados desse 

estudo mostram que os erros técnicos, que foram considerados como interrupções 

durante o handover, conversas paralelas ou o mau funcionamento de equipamentos 
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no momento da chegada do paciente à unidade apresentaram uma redução 

significativa entre a fase de antes da utilização de um instrumento, o momento logo 

após a implementação do mesmo, e a última fase, onde o instrumento já estava 

sendo utilizado há mais tempo. A redução de informações omitidas durante 

handover também apresentou importante redução entre esses três momentos da 

pesquisa. 
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CAPITULO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O handover permite que o profissional tenha uma visão geral do setor, bem 

como das necessidades de cada paciente, para que assim consiga analisar a 

demanda de assistência diária, ajudando a reduzir a carga dos profissionais e falta 

de insumos materiais. Então, o handover não é somente importante para a 

continuidade do cuidado, mas também serve como um guia para as atividades que 

devem ser realizadas. 

Este estudo evidenciou que o processo de comunicação neste momento do 

handover durante a troca de turnos não é algo simples e rotineiro, mas requer muita 

atenção e preparo dos profissionais envolvidos nesta atividade. É um momento 

delicado e de extrema relevância, pois se configura num elemento da clínica do 

cuidado de enfermagem que repercute-se diretamente nas ações dos profissionais. 

Na UTI, esse processo ganha um destaque a mais, pois as informações 

dizem respeito a pacientes críticos que apresentam um estado de saúde que pode 

se modificar muito rapidamente, o que leva a necessidade de adequar a 

comunicação sobre este cuidado de acordo com cada situação apresentada. Nesse 

sentido, os resultados obtidos podem auxiliar a equipe de enfermagem a entender a 

importância da comunicação para a assistência na UTI, pois é uma ferramenta para 

obtenção de informações sobre os pacientes, necessária e fundamental para o 

enfermeiro intensivista e sua equipe. 

Tomando como referência a problemática apresentada nesta pesquisa e os 

objetivos delineados para a sua compreensão verificou-se que o processo de 

comunicação durante o handover apresenta aspectos positivos e negativos à luz do 

referencial teórico aplicado na investigação. Os pontos positivos se relacionam com 

o reconhecimento da importância do handover pela equipe, a comunicação face-a-

face na beira de leito com a presença de todos os membros da equipe, livre 

participação destes no processo de comunicação, a utilização da comunicação 

verbal e escrita, o bom relacionamento entre os membros da equipe de 

enfermagem, características que são favoráveis ao processo de compartilhamento 

de informações.  
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No entanto, por outro lado, elementos que fragilizam esse processo também 

foram evidenciados, tais como a ausência/incompletude de informações sobre o 

paciente, com focalização da comunicação sobre intercorrências e evolução do 

paciente nas últimas 24 horas, bem como em resultados de exames e pouca 

valorização dos dados sobre avaliação, plano de cuidados e informações sobre o 

estado clínico do paciente. Ademais, interrupções como chegadas atrasadas ou 

antecipadas, tom de voz baixo, conversas paralelas, uso de dispositivos celulares, 

além da pouca participação dos técnicos de enfermagem foram ruídos evidenciados 

entre os membros da equipe de enfermagem, causando, algumas vezes, a 

descontinuidade da informação e perda de dados. 

Tais ruídos são responsáveis pela realização de ações/procedimentos 

desnecessários, errados ou a sua não realização, os quais trazem riscos à 

segurança do paciente. Logo, o exposto por meio dos resultados demonstra que os 

ruídos no processo de comunicação afetam negativamente o cuidado, prejudicando 

a assistência que está sendo prestada na perspectiva da segurança. 

Nesta perspectiva teórica da segurança, a abordagem individual das falhas é 

obsoleta, devendo-se compreender o caráter multifatorial subjacente a estas falhas. 

Sob esta ótica sistêmica, substitui-se a culpa e punição por estimular as pessoas a 

conversarem sobre as falhas ocorridas, analisarem as situações que as precederam, 

identificando pontos frágeis do sistema que podem ser reparados. 

Logo, a partir das evidências há de se pensar sobre as melhores práticas para 

promover a comunicação efetiva no handover da UTI, de modo que o objetivo da 

comunicação de afetar com intenção seja alcançado. Isto inclui a análise sistêmica 

desta realidade, de modo que o tipo de informação que está sendo perdido possa 

ser analisado incluindo suas causas subjacentes, para que se possam propor 

barreiras de segurança para impedir a ocorrência do erro e dos eventos adversos. 

À luz deste entendimento, elaborar uma barreira de segurança para a 

comunicação no handover requer considerar os fatores que influenciam na 

comunicação neste cenário, a exemplo: da valorização conferida pela equipe a esta 

comunicação e do seu impacto na assistência; hierarquia da comunicação; do 

comportamento da equipe em relação ao handover em termos de chegadas 
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atrasadas, saídas antecipadas, conversas paralelas e desatenção; da estrutura de 

funcionamento da unidade quanto à ocorrência de interrupções; além das 

características da UTI no que tange ao número de pacientes e a sua complexidade.  

Assim, o êxito das intervenções tem nexos com o envolvimento da equipe e o 

seu conhecimento acerca da natureza da informação que deve ser valorizada em 

face do perfil de paciente assistido. É preciso que os profissionais estejam sensíveis 

ao trabalho em equipe e à comunicação, o que demanda a implementação de 

estratégias de educação e treinamento destas habilidades não-técnicas envolvendo 

todos os que lidam direta e indiretamente com o cuidado dos pacientes, para que se 

co-responsabilizem pela segurança da comunicação sobre o paciente. 

Uma estratégia adotada pela aviação e que apresentou bons resultados para 

evitar as falhas da tripulação foi o Gerenciamento de Recursos da Companhia 

(CRM), que buscou entender o quê, porque e como o acidente aconteceu, a fim de 

traçar estratégias de treinamento e aprendizado para os profissionais, visando a 

melhora do serviço. Considera-se que a mesma estratégia deve ser pensada e 

colocada em prática na saúde, buscando melhorar a assistência prestada a partir do 

conhecimento das falhas, em vista de um cuidado seguro e de qualidade. 

Especificamente sobre a comunicação, o CRM mostra que as barreiras que 

impedem o processo e os ruídos que modificam a mensagem devem ser discutidos 

com a equipe, mostrando a necessidade de um relacionamento interpessoal positivo 

e que permita a interação da equipe em diferentes momentos, como na assistência e 

na tomada de decisões. O gerenciamento busca aperfeiçoar aspectos como 

comunicação, proficiência técnica, tomada de decisão, relacionamento interpessoal, 

consciência situacional, visando minimizar os eventos adversos 

Em face disso, o emprego do treinamento baseado em simulação pode ser 

efetivo no desenvolvimento dessas habilidades de comunicação e de trabalho em 

equipe, bem como no treinamento de um potencial instrumento a ser efetivamente 

implementado, permitindo a prática em um ambiente controlado mais próximo à 

realidade, de modo que se possa aperfeiçoar as fragilidades dos profissionais. 

O estudo mostra que a segurança do paciente depende das atitudes e 

decisões tomadas pelos profissionais de enfermagem, já que eles, muitas vezes, 



120 
 

 
 

decidem sobre as condutas a serem realizadas e suas prioridades no 

desenvolvimento das atividades. Assim, uma informação processada de maneira 

errônea pode prejudicar toda a assistência realizada em um turno, gerando 

insegurança ao paciente ali internado. 

A mudança então ocorre a partir do entendimento e valorização das 

informações que são compartilhadas durante o handover. Essa mudança de postura 

dos profissionais de enfermagem é um bom caminho para alcançar bons resultados 

na melhoria do processo de comunicação, visto que são eles que fazem com que 

esse processo aconteça, dando continuidade ao cuidado. 

Ao envolver tais profissionais numa atitude comprometida com a comunicação 

no contexto institucional, criando neles uma cultura em prol da segurança, o 

comportamento da equipe em relação à utilização de um instrumento de handover 

ou à outra intervenção pode trazer efeitos positivos na efetividade da comunicação. 

 Com isso, reduz-se a ausência e insuficiência de informações sobre os 

pacientes, os ruídos e interrupções que impedem que a mensagem chegue com 

clareza ao receptor. Portanto, pode contribuir para um clima de segurança no 

hospital, reduzindo os danos associados ao cuidado em saúde relacionados às 

falhas na comunicação da equipe. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE REGISTRO DO HANDOVER 

 
 
 

 
Data: ____/____/____ 

Identificação do paciente  
Nº prontuário:____________                                
Leito:___________________________  
#DUTI:________________________             
#Ddreno:_______________________ 
#DVM:________________________ 
#Dispositivo Invasivo:_________________ 
#Precaução de Contato: S      N  
#Isolamento de contato por:___________________ 
#Alergias:_________________________ 
Intercorrências nas 
24h:__________________________________________________ 
____________________________________________________________
_________. 
 
Subjetivo: Histórico médico, motivo de admissão à unidade, situação de 
saúde atual e eventos ocorridos durante o último turno. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________. 
 
Objetivo: 

 Sinais vitais: 

Temperatura: ______ºC    FC:____bpm     FR____irpm    SatO2:______% 
Exame físico: 
 

 Sistema Neurológico: consciência e escore de sedação 

                                         Glasgow:_____ RASS:_____ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________ 

 Integridade cutânea / mucosa:  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________ 
Em caso de UP – Parecer da COMEIP S        N  
 

 Sistema Respiratório: 

Ar ambiente ( ) Macro ( ) TQT ( )  TOT ( )  
Parâmetros da VM: Modo:_____________ FR:_______ 
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 Sistema Cardiovascular / Vascular Periférico 

Ritmo 
cardíaco:______________________________________________________
__ 

Ausculta 
Cardíaca:______________________________________________________ 

MMSS:________________________________________________________
_______ 

MMII:_________________________________________________________
_______ 

 

 Sistema Digestório 

Abdomem:_____________________________________________________
________ 

Nutrição: 
______________________________________________________________ 

Eliminação 
intestinal:____________________________________________________ 

 Geniturinário 

Diurese em: CVD ( )   Espontânea ( ):_______________________ 
HD:_____DP_____ 

Características:_________________ 

Débito Urinário (ml/l/h - 
24h):______________________________________________ 

 

 Cateteres vasculares / infusões: acesso, dispositivo invasivo e 

fluidos administrados 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________ 

 Exames Laboratoriais e Imagem 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________ 

 

 Medicamentos: regulares e em infusão contínua. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________ 
 

Avaliação 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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APÊNDICE B: INSTRUMENTO DE OBSERVAÇÃO DO HANDOVER 

 
 

 

Comportamento e atitude em relação à mensagem pela fonte e o receptor 
 
 
 
Ações/Comportamento 

 

 Tom de voz da fonte, clareza da verbalização e linguagem utilizada 

 

 Pressa ao transmitir a mensagem 

 

 Conversas paralelas 

 

 Chegada de profissionais atrasados 

 

 Saídas antecipadas 

 

 Interrupções: de outros profissionais da equipe de saúde; por telefone 

 

 Forma de organização da mensagem 

 

 Presença de brincadeiras 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA 
 

Data: ____/____/_____                                                       Hora:____:____ 
 

1. Identificação da cena 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________. 
 

2. Participantes: 

Identificação                                                                  Categoria profissional 
________________________________                                
______________________ 
________________________________                                
______________________ 
________________________________                                
______________________ 
 

3. Aspectos a serem observados 

 

 Conteúdo das conversas 

 Dinâmica da prática de cuidado 

 Diálogo com o paciente 

 Comportamento e atitudes durante as cenas de cuidado 

 Expressões corporais 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________ 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 
Roteiro de entrevista  
 
Parte I: Dados Sociodemográficos 
 
Idade: 
 
Sexo: 
( ) feminino ( ) masculino  
 
Escolaridade:  
( ) 3°grau ( ) especialista ( ) mestrado ( ) doutorado  
 
Categoria profissional:  
( ) enfermeiro ( ) técnico ( ) auxiliar  
 
Tempo que atua na Unidade de Terapia Intensiva da instituição:  
( ) 6 meses-1 ano ( ) 1-5 anos ( ) 5-10 anos ( ) 10 anos ou mais  
 
Número de vínculos empregatícios:  
( ) 1 emprego ( ) 2 empregos ( ) 3 ou mais empregos 
 

 
Parte II: Entrevista 
 

 

1- Poderia me falar um pouco sobre como ocorre a comunicação sobre as 

informações do paciente durante a troca de turnos entre os profissionais de 

enfermagem da UTI? 

2- Em sua opinião, quais aspectos você considera importantes para a 

comunicação das informações sobre o paciente durante a troca de turnos 

entre os profissionais de enfermagem da UTI? 

3- Você enfrenta dificuldades para realizar a comunicação sobre as informações 

do paciente durante a troca de turnos entre os profissionais de enfermagem 

da UTI? Se sim, quais? Como lida com tais dificuldades? 

4- E os seus colegas, você acha que eles enfrentam dificuldades para realizar a 

comunicação sobre as informações do paciente durante a troca de turnos 
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entre os profissionais de enfermagem da UTI? Se sim, quais? Como lidam 

com tais dificuldades? 

5- Há problemas na comunicação sobre as informações do paciente durante a 

troca de turnos entre os profissionais de enfermagem na UTI? Se sim, poderia 

exemplificar situações que expressam estes problemas? 

6- Você já vivenciou alguma situação em que estes problemas na comunicação 

sobre as informações do paciente durante a troca de turnos entre os 

profissionais de enfermagem na UTI interferiram na realização das ações de 

cuidar? Se sim, poderia exemplificar? 

7- Você já vivenciou alguma situação em que falhas na comunicação sobre as 

informações do paciente durante a troca de turnos entre os profissionais de 

enfermagem na UTI trouxeram riscos à segurança do paciente? Se sim, 

poderia exemplificar? 

8- Alguma coisa te preocupa em relação à comunicação sobre as informações 

do paciente durante a troca de turnos entre os profissionais de enfermagem 

da UTI? 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLAECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde  

 

               Você está sendo convidado(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa intitulada: 

“Comunicação na clínica do cuidado de enfermagem na terapia intensiva: o caso do handover”, que tem como 

objetivos: Descrever o processo de comunicação entre os profissionais da equipe de enfermagem da terapia 

intensiva durante o handover; Analisar tal processo de comunicação quanto à existência ruídos e suas 

repercussões na segurança da prática de cuidado ao paciente hospitalizado; Discutir a comunicação na clínica do 

cuidado de enfermagem na terapia intensiva sob a ótica da segurança do paciente. Assim, a intenção principal do 

estudo é a de conhecer como ocorre a comunicação entre os profissionais de enfermagem na UTI durante a 

transferência de informações sobre o paciente (handover) na troca de turnos. Este Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido serve para garantir que você recebeu todas as informações necessárias para aceitar participar 

desta pesquisa. Você poderá pedir quaisquer esclarecimentos ao pesquisador sempre que julgar necessário. A 

pesquisa terá duração de 2 anos, com o término previsto para o mês de Agosto de 2017. A coleta de dados para a 

pesquisa consistirá: em registro d o áudio da comunicação durante a transferência de turnos da equipe de 

enfermagem; observação da prática de cuidar da equipe de enfermagem no turno de trabalho com realização de 

anotações por parte do pesquisador em um diário; entrevistas individuais, cujas respostas serão registradas em 

dispositivo digital. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento, 

comunicando ao pesquisador responsável. Sua recusa, desistência ou suspensão do seu consentimento não 

acarretará em prejuízo.Você não terá custos ou quaisquer compensações financeiras. Toda pesquisa realizada 

com seres humanos confere riscos aos mesmos em graus variados. Os riscos potenciais desta pesquisa estão 

atrelados ao risco de incômodo relacionado a presença do pesquisador em campo e ao responder aos 

questionamentos. A responsável pela realização do estudo se compromete a zelar pela integridade e o bem-estar 

dos participantes da pesquisa e para minimizar esses potenciais riscos serão utilizadas estratégias de inserção no 

campo e no momento da entrevista, com objetivo de evitar constrangimentos para os participantes. Os benefícios 

relacionados à sua participação nesta pesquisa se darão a partir da apresentação dos resultados, que poderão 

contribuir para a melhora da comunicação na prática profissional de enfermagem no âmbito da terapia intensiva, 

e da segurança do paciente, além de contribuição para o campo de ensino/aprendizagem na área da enfermagem. 

Em qualquer etapa da pesquisa, você terá acesso à pesquisadora que poderá ser encontrada através dos contatos 

(21)982120869 e graziellerezende@gmail.com. Caso tenha alguma consideração ou dúvida relacionada a ética 

da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) EEAN/HESFA/UFRJ – Tel: 

(21)22938148 – Ramal: 228, ou pelo e-mail: cepeeanhesfa@gmail.com e/ou com o Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/HUCFF/UFRJ – Rua Prof. Rodolpho Paulo Rocco, nº 255. 

Cidade Universitária/Ilha do Fundão – Sala 01D-46/1º; tel: 39382480, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 

15:00, ou através do e-mail: cep@hucff.ufrj.br. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os 

resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, através de códigos e em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do 

estudo. O material coletado será guardado por cinco (05) anos e incinerado ou deletado após esse período. Você 

receberá uma via deste Termo onde constam os contatos do CEP e do pesquisador responsável, podendo eliminar 

suas dúvidas sobre a sua participação agora ou a qualquer momento. Caso concorde em participar desta pesquisa, 

assine ao final deste documento, que possui duas vias, sendo uma sua e a outra do pesquisador responsável.  
         Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e concordo voluntariamente em 

participar do estudo proposto, sabendo que poderei desistir a qualquer momento, sem penalidades, prejuízos ou 

perda de qualquer benefício. Recebi uma via assinada deste documento e a outra ficará com a pesquisadora 

responsável pelo estudo. Além disso, estou ciente que eu e a pesquisadora responsável deveremos rubricar todas 

as folhas desse TCLE e assinar na última folha.                                                             
 Rio de Janeiro, ____de ____________de 20____. 

Nome legível do(a) participante: _________________________________________ 
Assinatura do(a) participante:____________________________________________ 
Assinatura da pesquisadora principal _______________________________________ 
  

mailto:graziellerezende@gmail.com
mailto:cepeeanhesfa@gmail.com
mailto:cep@hucff.ufrj.br
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APÊNDICE F- UNIDADES DE REGISTRO 
 
 
 
 
 

TEMAS/UNI

DADES DE 

SIGNIFICA

ÇÃO 

 NÚMERO DE UNIDADES DE REGISTRO
  

TO

TA

L 

UR 

TOTAL 

DE 

CORPO

S 

ANALIS

ADOS 

 

E

0

1 

E

0

2 

E

0

3 

E

0

4 

E

0

5 

E

0

6 

E

0

7 

E

0

8 

E

0

9 

E

1

0 

E

1

1 

E

1

2 

E

1

3 

E

1

4 

E

1

5 

E

1

6 

E

1

7 

E

1

8 

E

1

9 

   

Handoff em 

equipe 
2 3 3 2  1  1 2 2  2 4 2 2 2 2 1 1 32 16 

 

Modelo de 

handover 
  1 5  2  2 2  1 1 2  1 2  2 2 23 12 

 

Informações 

do handoff 
1 2 3 3 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 2 2 1 3 2 39 19 

 

Objetividade 1 4  1  3 1     1    1 2  1 15 9  

Auxiliar de 

memória 
2   2     1    2 1    1 1 10 7 

 

Pouca 

participação e 

falta de 

interesse dos 

técnicos 

8 4  3 1 1 1 1   3  5 1  1 4 1 1 35 14 

 

Técnicos 

receptores e 

enfermeiros 

fontes 

1 2    2 1  3   1  2   1 1  14 9 

 

Conversa 

paralela 
4 1  2 1 1 2 2   1 2   1 1  1 1 20 13 

 

Chegada 

atrasada 
1       1 1    2  1    1 7 6 

 

Tom de voz 

baixo 
 1               2 1  4 3 

 

Distração     1   1 1 1   2 2  2  2 2 14 9  

Saídas 

antecipadas 
            1       1 1 

 

Melhorar o 

handover 
 

4   1  1       2    1 1 1 11 7 
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Handover 

satisfatório 
 1 5  2 4 3 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2  37 16 

 

Importância 

da 

participação 

dos técnicos 

1     1 1      2    2  1 8 6 

 

Interrupção do 

processo de 

comunicação 

3 1  1  1       1    1 1  9 7 

 

Informação 

ausente 
3 2  2 2 2 3 1            15 7 

 

Informação 

incorreta 
1   1 1  1    1      1  1 7 7 

 

Repercussão 

da falha de 

comunicação 

no cuidado 

4 2  2 1 2 1 1 1  1  1  2  1 2 2 23 14 

 

Importância 

do registro 

escrito 

1            1       2 2 

 

Liberdade de 

comunicação 
 3 2 1  2   1   1   2   1  13 8 

 

Importância 

do handover 

para cuidado 
 1 1 2 3 1 2  3 1  1 1 1  2 1 1 4 25 15 

 

Total UR=26 3
7 

2
7 

1
5 

2
7 

1
3 

2
5 

1
8 

1
7 

2
1 

8 
1
0 

1
2 

2
9 

1
3 

1
3 

1
5 

2
1 

2
2 

2
1 

36
2 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


