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RESUMO 

 

O novo contexto de trabalho em grupo trouxe aos profissionais uma série de 

desafios que exigiram a quebra de paradigmas gerenciais, resultando na valorização 

de equipes de profissionais, tendo como foco principal a procura por profissionais, 

cujos valores pessoais estejam alinhados aos da organização. Neste propósito, a 

grande maioria dos profissionais tende a ser comprometidos com uma visão 

integrada, com o todo, capaz de contribuir na união de esforços para a conquista 

dessas vantagens competitivas. Este artigo busca contribuir para melhoria do 

relacionamento entre profissionais do Programa Melhor em Casa do Município de 

Cristino Castro/PI, através de estratégias onde estas cause impacto positivo, 

destacando a importância do responsável da equipe a cobrar a comunicação da 

Equipe em Programa Melhor em Casa do Município de Cristino Castro/PI, facilitando 

assim as reais funções de cada um da equipe. 

Palavras-chave: Atenção Primária à saúde. Serviço de Assistência Domiciliar. 

Equipe de Assistência ao Paciente.  
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ABSTRACT 

 

The new context of group work has brought to the professionals a series of 

challenges that required the breakdown of managerial paradigms, resulting in the 

valorization of professional teams, focusing mainly on the search for professionals 

whose personal values are aligned with those of the organization. In this regard, the 

vast majority of professionals tend to be highly committed to an integrated vision, with 

the whole, capable of contributing in joining efforts to achieve these competitive 

advantages. This article seeks to contribute to the improvement of the relationship 

between professionals in the Best Home Program of the Municipality of Cristino 

Castro / PI, through strategies where these have a positive impact, thus modifying 

this "problem", here is made an account of the importance of the person in charge of 

the team to collect the communication of the Team in Best Home Program of the 

Municipality of Cristino Castro / PI, thus facilitating the real functions of each one of 

the team; 

Keywords: Primary Health Care. Home Assistance Services. Patient Care Team. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, entrou em vigor o programa “Melhor em Casa”, através da 

Portaria 2029/2011, que propõe a implantação de Serviços de Atenção Domiciliar 

(SAD), como gerenciador das Equipes Multiprofissionais de Assistência Domiciliar 

(EMAD) e das Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP). Entendendo a Atenção 

Domiciliar como uma nova modalidade de atenção à saúde substitutiva ou 

complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de 

promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, prestadas em 

domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de 

atenção à saúde (BRASIL, 2011). O Presente trabalho é uma proposta de 

intervenção sobre a falta de comunicação entre os profissionais do Programa Melhor 

em Casa do Município de Cristino Castro/PI. Este enfoque justifica-se por ser um 

programa novo em atuação, onde os reais usuários se encantaram com a forma de 

como o programa atua, porém, tendo este único relato que é a certeza nas 

coerências de explicações aos usuários, deixando então uma deficiência onde 



 

 

poderia ser considerado um programa integralmente eficiente. 

Sabe-se que o processo de comunicação é uma ação dinâmica envolvendo 

uma troca de mensagens enviadas e recebidas que influenciam no comportamento 

das pessoas a curto, médio ou longo prazo.  O resultado desse processo possibilita 

aos profissionais de saúde, delinearem as necessidades a serem atendidas, para 

ajudar a pessoa que está sendo cuidada a sentir-se um ser humano digno. A saúde 

como trabalho coletivo, envolve várias áreas do conhecimento profissional existentes 

na Unidade Básica de Saúde para suprir as necessidades do indivíduo que busca 

atendimento. O Ministério da Saúde dita que a humanização faz parte do trabalho 

em grupo para a satisfação total dos usuários (BRASIL, 2001).  

Um trabalho de saúde nada mais é do que uma grande rede que envolve 

pessoas e diversas tarefas específicas, que vão de encontro com interesses, 

projetos e intenções distintas. A atividade coletiva pode ser prejudicada com atitudes 

individualistas como desenvolvimento de projetos de forma isolada, visto que os 

conhecimentos são parcelares, obrigatoriamente envolvendo todas as profissões. 

Tais atitudes comprometem a composição cooperativa do grupo e solidificam a 

fragmentação do trabalho, agindo de forma contraria à proposta de atenção integral 

do SUS (PIRES, 1998).   

É importante saber conviver com as pessoas, até mesmo por ser o cenário 

da saúde muito dinâmico obrigando uma intensa interação com os outros, inclusive 

com as mudanças que ocorrem no contexto socioeconômico-político e cultural ou até 

mesmo diante de troca de lideranças. A comunicação e o dialogo tornam-se 

ferramentas fundamentais para a boa relação interpessoal e para o bom 

desempenho da equipe. Os problemas de relacionamento às vezes não são visíveis, 

ficam mascarados e embutidos intrinsecamente em cada um dos trabalhadores, e às 

vezes, só podem ser percebidos por meio de ações, do comportamento e no modo 

de agir com os outros membros da equipe (SILVA, 2008).  

Trabalhar em equipe não é uma tarefa fácil, exige de todos comunicação 

eficaz, dedicação e compromisso com o que se faz e o como se faz, em 

contrapartida pode ser mais prazeroso na medida em que os resultados podem ser 

mais efetivos (GRECO, 2014).  

Esse trabalho relata a importância do bom relacionamento entre 

profissionais do Programa Melhor em Casa do Município de Cristino Castro/PI, 



 

 

através de estratégias onde estas cause impacto positivo, vendo a dificuldade sobre 

a comunicação entre os membros da Equipe do Programa Melhor em Casa. 

 

Objetivo Geral 

- Elaborar estratégias para melhoria da relação multiprofissional da equipe do 

programa melhor em casa. 

Objetivo Específicos 

- Propor palestras motivacional para melhoria da comunicação da equipe do 

Programa Melhor em Casa. 

- Realizar treinamento com as lideranças/coordenação do Programa Melhor em 

Casa; 

- Ajustar as reuniões com maior frequência para melhorar interação. 

 

REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Nos últimos anos a atenção domiciliar tem sido voltada para pacientes que 

necessitam de cuidados paliativos considera-se que tal modalidade de cuidado, 

voltada para pessoas com doenças que ameaçam a vida, contribui para a promoção 

do conforto e satisfação das necessidades dos moribundos devido ao ambiente ser 

mais favorável para a realização dos cuidados ao paciente. Nessa direção, o 

Ministério da Saúde instituiu em 2011 o Programa Melhor em Casa, com o lema: “a 

segurança do hospital no conforto do seu lar”. Segurança e conforto: combinação 

maravilhosa. Que todos realmente querem isso. Segurança remete-nos à sensação 

de estarmos protegidos de riscos e perdas. Conforto relaciona-se ao estado de 

alívio, de bem-estar. Diante de tal slogan passamos a problematizá-lo, refletindo 

sobre seus sentidos e o que poderia se pensar a partir dele. As primeiras atividades 

domiciliárias desenvolvidas no Brasil aconteceram no século XX, mais precisamente 

em 1919, com a criação do Serviço de Enfermeiras Visitadoras no Rio de Janeiro. 

Em 1949, foi criado o Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência 

(SAMDU), antes desse período ainda não havia muitos registros formais sobre a 

história da assistência domiciliar no Brasil; o que mais se encontra são depoimentos 

de pessoas que viveram ou estão vivendo o desenvolvimento dessa modalidade 

(OLIVEIRA, 2015). 



 

 

De acordo com o manual instrutivo, o melhor em casa foi instituído pela 

portaria 2.029 de 24 de agosto de 2011 que foi substituída pela portaria 2.527 de 27 

de outubro de 2011 e foi produto de um importante processo de negociação e 

pactuação tripartite que contou com vários momentos nos quais, Ministério da Saúde 

e os gestores municipais e estaduais, representados pelo Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde (CONASS), respectivamente, consideraram o acúmulo das experiências 

concretas realizadas no cotidiano do SUS e da política direcionada à internação 

domiciliar vigente antes desta portaria. Foi publicada nova portaria (GM 2.527 de 27 

de outubro de 2011), que redefine a atenção domiciliar no âmbito do SUS com o 

objetivo de permitir que os municípios com menor porte populacional também 

pudessem ter implantados em seu território serviços do melhor em casa com o apoio 

do Ministério da Saúde (BRASIL,2011). 

Comunicação é uma troca de informações que envolve o envio e a recepção 

de mensagens entre dois ou mais indivíduos. É seguida de feedback indicativo de 

que a informação foi entendida ou requer mais esclarecimentos, Chinen (2010), que 

também afirma que a comunicação interna tem por objetivo informar, gerando 

credibilidade e confiança; motivar, mostrando claramente o foco dos negócios; e 

integrar os empregados, estimulando posturas interativas, comprometimento e 

mobilização para as metas, a comunicação interna deve ser planejada para viabilizar 

um ambiente saudável de trabalho, incrementar a qualidade, reforçar a segurança e 

garantir ganhos de produtividade. 

A segurança do paciente depende do trabalho em equipe e é melhorada 

apenas quando a informação é compartilhada (SALAS et al 2003). 

Para Argeniti (2011), muitos profissionais prestadores de cuidados de saúde 

têm dificuldades de manter uma comunicação que favoreça o trabalho em equipe e, 

consequentemente, a segurança do paciente. Diferenças hierárquicas, poder e 

conflitos no contexto do trabalho no campo da saúde têm influenciado diretamente 

no modo como a comunicação se estabelece, fazendo com que as categorias 

profissionais atuem em paralelo, em detrimento do trabalho em equipe. Entre os 

principais desafios encontrados para a comunicação efetiva no trabalho em equipe 

da saúde, tem-se: a diversidade na formação dos profissionais, em que o 

treinamento para comunicação pode diferir entre os indivíduos; a tendência de uma 



 

 

mesma categoria profissional se comunicar mais uns com os outros; o efeito da 

hierarquia, geralmente. Sobre o tema em análise reflexiva, pesquisas mostram que é 

primordial o desenvolvimento de programas estruturados de treinamento de 

habilidades de comunicação, dos profissionais envolvidos diretamente (Médicos, 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Fisioterapeutas, Nutricionista, Assistente 

Social, Psicólogo, Motorista) e indiretamente (gestores, agentes administrativos, 

entre outros) com o cuidado de saúde do paciente. O silêncio organizacional e a 

dificuldade de os profissionais se expressarem frente aos seus colegas de trabalho 

também tem sido considerado uma barreira para a comunicação e o trabalho em 

equipe. 

A comunicação entre a equipe interdisciplinar de saúde é determinante na 

qualidade e segurança da prestação de cuidados aos indivíduos. Falhas de 

comunicação tem sido um dos principais fatores que contribuem para a ocorrência 

de eventos adversos e, consequentemente, diminuição da qualidade dos cuidados 

(ARAUJO et al., 2017; DUARTE; BOECK, 2015). Uma comunicação efetiva, que 

seja oportuna, precisa, completa, sem ambiguidade e compreendida pelo receptor, 

reduz a ocorrência de erros e resulta na melhoria de segurança do paciente. A 

comunicação pode ser eletrônica, verbal ou escrita. O momento da comunicação 

mais suscetível a erros consiste na informação de resultados de exames críticos, 

como telefonema do laboratório à unidade de cuidados para relatar os resultados de 

um teste de urgência (SANTOS, et al.2014).  

Segundo concepção de Fabricio (2004), trabalho em equipe consiste em um 

conjunto de pessoas com habilidades complementares, comprometidas umas com 

as outras pela missão comum (obtidas pela negociação entre os atores sociais 

envolvidos) e um plano de trabalho bem definido. É entendido, então, como um 

trabalho coletivo que se contrapõe ao modo independente e isolado com que os 

profissionais em saúde, usualmente executam seu trabalho no cotidiano em 

serviços. Gostar das pessoas que convive diariamente no trabalho é fundamental 

para realizar bem suas tarefas, interagir com as pessoas de maneira transparente, 

educada e respeitosa facilita para o bom funcionamento de qualquer departamento. 

A cooperação entre as pessoas é um dos pontos chaves para que haja uma boa 

comunicação quando um coopera com o outro, facilita o desenvolvimento e 

demonstra a integração da equipe. 



 

 

Fortuna et al. (2005) ressalta que o trabalho em equipe constitui-se no fazer 

de todo dia, e precisa estar sempre analisando as atividades desenvolvidas pela 

equipe, trabalhando sempre em união e com cumplicidade onde todos possam 

compartilhar de ideias e que estas possam ajudar nas ações ofertadas para a 

população de forma satisfatória e eficaz que supra as necessidades de todos os 

envolvidos. O trabalho em equipe é união, significa amor, respeito e todos 

caminharem de mãos dadas, discutirem sempre juntos todos os problemas para se 

tomarem uma decisão. Não existe uma situação unilateral, não existe o chefe, não 

existe subordinado, existe uma equipe consciente, uma equipe responsável e uma 

equipe voltada para todas as situações que venham a aparecer para que possa 

resolver todos os problemas referenciados à equipe.  

Para que na prática se consolide o trabalho em equipe tornam-se pontos 

fundamentais: maior interação dos profissionais, cooperação entre os mesmos, 

articulação e sinergismo de ações, complementariedade e interdependência dos 

trabalhos especializados, autonomia profissional relativa, descentralização da 

tomada da decisão, flexibilidade de divisão do trabalho e sobretudo construção de 

um projeto assistencial comum. Para manter um clima um, ambiente favorável e sem 

manifestação de atritos, é necessário que as pessoas deixem de agir de forma 

individualizada e passem a interagir como uma equipe, promovendo relações 

amigáveis e fazendo com que cada um procure cooperar com o outro, mas, para 

isso, é preciso que cada um faça a sua parte, pois se todos não estiverem dispostos 

a contribuir, não iremos chegar a lugar algum (SILVA, 2008). 

Argenti (2011, p. 71) reforça que a “comunicação interna é como um esforço 

colaborativo entre os departamentos de comunicação empresarial e de recursos 

humanos”. Pimenta (2006, p. 155) explica que “o senso comum nos diz que o 

sucesso da comunicação depende da habilidade como usamos as palavras, embora 

não determine se essa é uma habilidade que nasce conosco ou se a desenvolvemos 

ao longo de nossas experiências”. Argenti (2011, p. 229) ensina que respeitar o 

funcionário, saber ouvir e interagir com ele é a base para um programa de 

comunicação eficaz. 

Será possível depois de relatado o assunto, realizar propostas para melhoria 

no atendimento do Programa Melhor em Casa, do município de Cristino Castro/PI. A 

melhoria na relação de trabalho e principalmente na comunicação entre esses 



 

 

profissionais, pode vir a ser causado, não significa que estes não possa ser um caso 

a ser melhorado, mediante as medidas mostradas com algumas ações. O plano será 

norteado pela realização de eventos e reuniões como técnicas de interação e 

participação do público interno. Eventos e encontros: Serão desenvolvidos com base 

na filosofia de acolhimento da instituição, com o objetivo de melhorar a satisfação do 

público atendido, bem como estes avaliarem. Além disso, acontecerão eventos, 

palestras para a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais, reunião com 

chefias de serviço e gestão, esclarecendo os pontos negativos quanto o assunto de 

um modo geral.  

 

PLANILHA DE INTERVENÇÃO 

 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

 

 

Falta de 

Comunicação 

entre os 

profissionais  

 

Administrar os 

conflitos 

existentes entre 

as pessoas da 

equipe,  

 

 

Fevereiro 

de 2019 

 

Fazer reuniões 

esclarecendo os 

pontos negativos 

quanto a falta de 

comunicação; 

 

Profissionais e 

Coordenador 

 

Promover a 

comunicação 

enfática e 

eficaz;  

 

 

Agosto de 

2019 

 

Realizar Palestras 

sobre o determinado 

assunto, mostrando o 

benefício da futura 

mudança de serviço. 

 

Todos os 

membros 

envolvidos; 

 

Prevalecer a 

união e a 

cooperação 

entre todos 

 

Novembro 

de 2019 

 

Uso de rede social 

para comunicação 

entre os profissionais 

 

Equipe geral que 

atua Secretário e 

Gestor. 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das informações colhidas, ao andar dos dias vividos e com a 

proporção de cada estado de saúde dos pacientes inscritos/atuantes do Programa, 

não foi preciso aplicar medidas diferentes para que os profissionais envolvidos 

colaborassem e finalmente fizessem uma melhor comunicação entre todos, depois 

dos atendimentos realizados, tornando assim um elo bem mais e interativo entre 

toda a equipe. A demonstração de satisfação com as condições de trabalho de 

modo geral ficou evidenciada entre a maior parte dos profissionais e pacientes.  

O trabalho de saúde envolve todos que representam o “Programa”, os 

membros são direcionados a suas tarefas específicas, que vão de encontro com 

interesses, projetos e atribuições distintas. Não sendo estabelecido um bom 

relacionamento interpessoal, contribui para que as pessoas não se sintam 

valorizadas, reconhecidas e incluídas no contexto. Sem possibilidade de construção 

da equipe em geral. Atualmente, ter qualidade e resultados positivos no setor saúde 

é exigência na gestão de processos de trabalhos coletivos. O trabalho em equipe em 

saúde é complexo e é considerado impulsionador de transformações, sendo a 

comunicação efetiva ponto-chave. Para uma cultura organizacional positiva, esse 

aspecto representa constante desafio, e requer avaliação permanente, em que 

pesem valores, hábitos, crenças, normas e experiências vivenciadas e 

compartilhadas pelos gestores e profissionais das organizações. 

Assim, considerou-se que a falta de comunicação como um  problema 

enfrentado pela equipe de trabalho do Programa Melhor em Casa do Município de 

Cristino Castro/PI, que poderá a maior ou menor integração será a contribuição para 

o desenvolvimento e funcionamento eficiente da equipe de trabalho, adotando 

procedimentos ou processos de elaboração de ideias que facilitam trabalhos de 

equipe. Utilizando de toda ajuda e recursos necessários, removendo obstáculos 

onde com o próprio dia-a-dia, os profissionais atuantes, foram percebendo a 

dificuldade de chegar ao determinado objetivo esperado dos pacientes e forma 

mudando o convívio com a equipe multiprofissional e assim ajustando tudo da 

melhor maneira que todos conseguiram contribuir para satisfação do paciente desde 

que este tenha alta por melhoras ou por tamanha gravidade de sua doença e o 

mesmo tenha “alta celestial”. 



 

 

Por fim, observou-se que a Comunicação Interna torna-se-à sem dúvida, um 

instrumento estratégico para benefícios no Programa Melhor em Casa do município 

de Cristino Castro/PI. 
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