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RESUMO
Objetivo: identificar e analisar, na literatura nacional e internacional, a produção
científica acerca do trabalho em equipe, na atenção hospitalar. Método: trata-se de
revisão integrativa de pesquisas, do período de janeiro de 2000 a dezembro de 2015. Os
dados foram coletados em publicações, nos idiomas português, inglês e espanhol nas
bases de dados, LILACS, PUBMED e CINAHL. Resultados: a busca totalizou 1426
publicações, 12 artigos compuseram a amostra final. Dentre os fatores assinalados como
facilitadores do trabalho em equipe, destacam-se: a comunicação efetiva, a
compreensão do processo de trabalho, a satisfação no trabalho e o maior nível de
colaboração. Como aspectos dificultadores foram apontados equipes compostas por
grande número de profissionais, pouca cooperação interdisciplinar e a comunicação
inconsistente. Conclusão: compreender como se dá o processo de trabalho baseado na
performance de equipes, pode proporcionar aos profissionais, a oportunidade de
repensar sua atuação.
Descritores: Equipe de Assistência ao Paciente; Pessoal de Saúde; Hospitais.
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ABSTRACT
Objective: identify and analyze, in national and international literature, the scientific
literature about teamwork, in hospital attention. Method: it is integrative research
review, for the period January 2000 to December 2015. The data were collected in
publications, in Portuguese, English and Spanish languages in the databases, LILACS,
PUBMED and CINAHL. Results: search totaled 1426 publications, 12 articles composed
the final sample. Among the factors mentioned as facilitators of teamwork are:
effective communication, the understanding of the working process, the job
satisfaction and the highest level of cooperation. How difficult aspects were appointed
teams composed of a large number of professionals, little interdisciplinary cooperation
and inconsistent communication. Conclusion: understand how the worker process based
on team performance, can provide the professionals the opportunity to rethink its
operations.
Descriptors: Patient Care Team; Health Personnel; Hospitals.
RESUMEN
Objetivo: identificar y analizar, en la literatura nacional e internacional, la literatura
científica sobre trabajo en equipo, en la atención del hospital. Método: es revisión de
la investigación integradora, para el período enero de 2000 a diciembre de 2015. Los
datos fueron recogidos en publicaciones, en los idiomas portugués, Inglés y español en
las bases de datos LILACS, PUBMED y CINAHL. Resultados: búsqueda sumaron 1426
publicaciones, habían compuesto de 12 artículos la muestra final. Entre los factores
mencionados como facilitadores del trabajo en equipo son: comunicación efectiva, la
comprensión del proceso de trabajo, la satisfacción en el trabajo y el nivel más alto de
cooperación. Cómo aspectos difíciles fueron designados equipos compuestos por un gran
número de profesionales, cooperación interdisciplinaria y comunicación incoherente.
Conclusión: comprender cómo el proceso de trabajo basado en el rendimiento del
equipo, puede proporcionar a los profesionales la oportunidad de repensar sus
operaciones.
Descriptores: Grupo de Atención al Paciente; Personal de salud; Hospitales.
INTRODUÇÃO
As necessidades e as demandas de saúde apresentam-se cada vez mais
complexas, em decorrência

de

expressiva

mudança no

perfil demográfico e

epidemiológico da população1. Tal situação requer ajustes e adequações, dentre elas,
construção do perfil profissional centrado na colaboração interprofissional.
Nos serviços de saúde, ainda hoje, é forte a hegemonia do modelo clínico,
biologicista, centrado em ações fragmentadas e desarticuladas. Tal modelo repercute na
organização do trabalho, que não condiz com as demandas dos usuários dos serviços, não
vai ao encontro das suas reais expectativas e necessidades, assim como não atende ao
princípio da integralidade, preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
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Dentre os serviços de saúde, destacam-se os hospitais, que são instituições
complexas, responsáveis pela assistência aos usuários com condições agudas ou crônicas,
que apresentem potencial de instabilização e de complicações de seu estado de saúde,
que requerem assistência contínua em regime de internação, com ações de caráter
multiprofissional e interdisciplinar. Além da assistência, os hospitais constituem-se,
ainda, em espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa e avaliação de
tecnologias em saúde para a Rede de Atenção à Saúde (RAS)2.
O papel ocupado pelos hospitais na sociedade vem se expandido e para
desenvolver suas atividades, utilizam extensa divisão de trabalho entre seus
profissionais, aliada ainda a um complexo sistema de coordenação de tarefas e funções.
Nesse sentido, é preciso repensar a lógica que guia o modelo de atenção e a forma de
organização do trabalho no hospital, com vistas à articulação e integração dos
profissionais, saberes e práticas de saúde porque a realidade atualmente instituída
distancia o profissional do trabalho como um todo, deixando-o à margem do cuidado em
sua totalidade. Entretanto, a singularidade dos usuários, se opõe ao trabalho parcelar,
visto que, para que a assistência seja realizada de forma integral e equânime, faz-se
necessário o trabalho de toda equipe multiprofissional de forma colaborativa, articulada
e integrada.
Nessa perspectiva, entende-se que, os serviços de saúde, em particular os
hospitais, quando organizados a partir dos pressupostos do método funcional, não
conseguem responder satisfatoriamente às demandas dos usuários, uma vez que esse
panorama não favorece o trabalho em equipe, por não implicar em integração e
compartilhamento entre saberes e ações das distintas categorias profissionais 3.
Quando se aborda a temática de trabalho em equipe, enfoca-se a lógica de
integração de saberes e práticas, sem, contudo perder a especificidade de cada
profissão. Chama-se atenção para o fato de que a equipe pode ser multiprofissional na
estrutura e composição, porém, pode ocorrer a dificuldade em estabelecer projetos
assistenciais compartilhados, com utilização de protocolos clínicos 4.
O trabalho em equipe, em particular, na instituição hospitalar, é uma estratégia
que pode ser utilizada para enfrentar o intenso processo de especialização na área da
saúde, que tende a aprofundar verticalmente o conhecimento e a intervenção em
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aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem contemplar, a integração das
ações e a visão holística do ser humano, na perspectiva da integralidade do cuidado.
Dentre os aspectos positivos do trabalho em equipe, destacam-se a possibilidade
de constituição de redes relacionais baseadas em respeito, autonomia e vínculo, a
superação do processo de especialização, o estabelecimento de trocas de saberes com
vistas à integralidade da assistência, que podem conduzir a uma prática inovadora.
Entretanto, como limitações, autores relatam a alta demanda de usuários articulada ao
dimensionamento de pessoal que pode impactar no desenvolvimento e operacionalização
do trabalho em equipe, além do baixo incentivo da gestão/gerência para a esta prática 4.
São condições sine que non do trabalho em equipe a comunicação e o
reconhecimento da prática interprofissional colaborativa para aumentar a eficiência e
eficácia focada nas práticas de saúde nos usuários, orientadas a atender às suas
necessidades de saúde de forma integral, ou seja, o exercício cotidiano de trabalho dos
diferentes profissionais deve configurar-se de forma colaborativa e em parceria com
usuários, famílias e comunidade5-6.
Na literatura científica há lacunas sobre a temática que se referem à diversidade
da composição das equipes, havendo centralidade na participação de médicos e equipe
de enfermagem; existem também limitações na produção de evidências científicas
acerca do trabalho em equipe na atenção hospitalar, cujo arranjo institucional, assim
como a conformação do trabalho dos profissionais guardam especificidades em relação a
outros cenários de serviços de saúde.
Nesse sentido, este estudo que teve como objetivo identificar e analisar, na
literatura nacional e internacional, a produção científica acerca dos aspectos que
facilitam e dificultam o trabalho em equipe, na atenção hospitalar, pode propiciar
evidências que contribuem para a organização de serviços de saúde e o trabalho em
equipe.
MÉTODO
Trata-se de revisão integrativa de pesquisa 7-8. As etapas de elaboração do estudo
foram: definição do problema, elaboração da questão norteadora, estabelecimento do
objetivo da revisão e critérios de inclusão e exclusão dos artigos; definição das
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informações a serem extraídas das pesquisas; seleção dos artigos na literatura; análise
dos resultados; discussão dos achados e apresentação da revisão 9. A questão norteadora
desse estudo foi elaborada por meio da estratégia PICO10-11, que representa o acrônimo
População, Intervenção, Comparação da intervenção (se aplicável) e Outcomes
(Resultados), essa estratégia é capaz de maximizar a recuperação de evidências nas
bases de dados, podendo ser utilizada na construção da questão norteadora de pesquisas
em diversas áreas. Diante do exposto, a questão norteadora desta revisão foi: quais são
as evidências científicas acerca de aspectos facilitadores e dificultadores do trabalho em
equipe no âmbito hospitalar?
Para a busca na literatura e seleção dos estudos, foram estabelecidos como
critérios de inclusão: artigos primários, indexados nas bases eletrônicas Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Nacional de
Medicina dos Estados Unidos e Instituto Nacional de Saúde (PUBMED) e Cumulative Index
to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL); disponíveis na íntegra, em versões de
livre acesso ou mediante pagamento, que respondesse a questão norteadora; indexados
com os descritores: equipe de assistência ao paciente, pessoal de saúde e hospitais,
publicados no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2015, nos idiomas português,
inglês e espanhol. Foram critérios de exclusão: artigos de revisão, reflexões, teses e
dissertações. A escolha do período fundamentou-se nas mudanças ocorridas na atenção
hospitalar nessa época, favorecendo a possibilidade de resgatar publicações que
pudessem gerar evidências acerca do trabalho em equipe no âmbito hospitalar.
Para o levantamento das publicações na LILACS foram utilizados os descritores
controlados dos descritores em ciências da saúde (DeCS): “Equipe de Assistência ao
paciente”, “Pessoal de saúde” e “Hospitais”, utilizando o operador booleano AND. Para
o levantamento nas bases PUBMED e CINAHL, foram escolhidos os descritores controlados
do vocabulário Medical Subject Headings (MeSH), na língua inglesa: “Teamwork” e
“Hospitals”, também empregando o operador booleano AND.
Com a finalidade de complementar os dados disponíveis, especificou-se o nível
de evidência de cada artigo científico conforme seu delineamento metodológico, a
saber12: Nível 1: evidências decorrentes da meta-análise de múltiplos estudos clínicos
controlados e randomizados; Nível 2: evidências resultantes de estudos individuais com
delineamento experimental; Nível 3: evidências de estudos quase-experimentais; Nível
250
Journal Health NPEPS. 2016; 1(2):246-262

Alves LR, Giacomini MA, Camelo SHH, Laus AM, Leal LA, Goulart BF, et al.

Evidências sobre trabalho em equipe...

4: evidências de estudos descritivos (não-experimentais) ou com abordagem qualitativa;
Nível 5: evidências originárias de relatos de caso ou de experiência; Nível 6: evidências
baseadas em opiniões de especialistas.
Após a seleção dos artigos, realizou-se a sua leitura na íntegra para coleta de
dados, utilizando-se instrumento constituído especificamente para este estudo, com
base na questão da pesquisa, possibilitando a categorização dos estudos encontrados.
Os dados foram analisados em duas etapas, uma que permitiu a identificação de
localização do artigo, ano, periódico de publicação, autoria, objetivo, método e
resultados principais; outra decorrente de extenso processo de leitura crítica dos
artigos, com o propósito de verificar cada contribuição na resposta da questão
norteadora. Foi realizada a síntese dos estudos, com interpretação dos resultados, que
foram agrupados por similaridade de conteúdo, discutidos de modo integrado,
finalizando com o relato da revisão realizada. O processo de seleção de artigos está
apresentado no fluxograma a seguir:
Figura 1 - Flow Diagram do processo de seleção de artigos da revisão integrativa.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram selecionados 12 artigos, e ao analisar o perfil profissional dos autores
verificou-se que nove são enfermeiros, dois médicos e um não faz menção à profissão
dos autores. Entende-se que, o perfil profissional do enfermeiro favorece a interface
com outros profissionais, não necessariamente na lógica do trabalho em equipe,
entretanto, é provável que essa situação o motive para o estudo da temática,
considerando sua importância no ambiente hospitalar, as implicações para o cuidado ao
usuário bem como, as relações com a equipe. Quanto a localização, 10 artigos são da
base PubMed, publicados em língua inglesa e dois da LILACS, publicados em língua
portuguesa. Quanto à origem, as publicações são provenientes de diversos países, sendo
apenas dois estudos realizados no Brasil, o que sugere defasagem da temática no país.
No que tange ao delineamento metodológico, houve predomínio de estudos de
natureza qualitativa. Em sua maioria, os artigos estão no nível cinco de evidência, ou
seja, evidências originárias de estudos descritivos e qualitativos, indicando fraco nível
de evidência científica. No Quadro 1, está apresentada a caracterização dos estudos,
segundo título, autores, periódico e ano de publicação, objetivo, delineamento da
pesquisa, principais desfechos e nível de evidência.
Embora o enfoque dos estudos seja a equipe multiprofissional, 11 artigos
polarizam o trabalho do médico e da equipe de enfermagem. Somente um artigo
contemplou outros profissionais como, nutricionista, assistente social, fisioterapeuta e
farmacêutico, evidenciando a fragilidade da constituição de equipes multiprofissionais,
representada pela pouca inserção de outros profissionais de saúde na atenção hospitalar,
que por um lado tem justificativa histórica, embora as políticas públicas atuais,
notadamente Política Nacional de Atenção Hospitalar, estimulem modificações, no que
tange a organização do trabalho na perspectiva de equipes multiprofissionais.
O trabalho em equipe pode ser entendido como uma possibilidade de
reconstrução do modo de fazer saúde, que pode favorecer a integralidade, porém,
constata-se que o dia-a-dia é permeado por conflitos e dilemas, pois de um lado existem
aspectos que estimulam a organização do trabalho nesta modalidade e de outro,
questões que dificultam a sua efetiva implementação.
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Quadro 1 - Caracterização dos estudos selecionados, segundo autores, local da
pesquisa (país), ano de publicação, bases de dados, objetivos, delineamento
metodológico, nível de evidência e principais resultados. Ribeirão Preto, SP. 2015.
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emergência
adulto, sobre
seu
objeto,
instrumentos, a
finalidade e o
produto de seu
trabalho.
Apreender,
com base em
pesquisa
realizada com
equipes
interdisciplinar
es, os modos
como
os/as
trabalhadores
expressam sua
subjetividade.
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apontados
como
fatores que interferem
no
trabalho
em
equipe.
Quantitativ
o/Nível 5

Qualitativo
/Nível 5

Qualitativo
/Nível 5

A
satisfação
no
trabalho e com o cargo
ocupado facilitam o
trabalho em equipe.

A
falta
de
compreensão
acerca
do
processo
de
trabalho
em
uma
unidade
de
emergência
adulto
limita o olhar e a ação
interdisciplinar,
dificultando o trabalho
em equipe.

A
existência
de
projeto de trabalho,
das relações de troca,
da articulação e da
integração, favorece a
satisfação
e
o
reconhecimento
do
trabalho,
refletindo
positivamente
no
trabalho em equipe.

Nesse sentido, a partir da análise dos dados, emergiram duas categorias
temáticas, quais sejam: aspectos facilitadores e aspectos dificultadores do trabalho em
equipe na atenção hospitalar.
Aspectos facilitadores do trabalho em equipe na atenção hospitalar
Características individuais tais como a satisfação no trabalho e ser enfermeiro, a
pretensão em permanecer no cargo, assim como a associação entre o trabalho em
equipe e autonomia são consideradas facilitadores do trabalho em equipe13-14. Ainda,
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particularmente, quanto à satisfação profissional, a existência de um projeto
institucional de trabalho, com objetivo comum, valorização de potencialidades
individuais e coletivas, estabelecimento de relações de parceria e o reconhecimento do
seu valor profissional impactam favoravelmente o trabalho em equipe 15-17.
A investigação acerca da visão do enfermeiro sobre aspectos positivamente
associados ao trabalho em equipe resulta na combinação de fatores relacionados ao
exercício da autoridade para tomada de decisão, da liderança, de relações de confiança
e da capacidade de orientação da equipe 18-19. Interessante destacar estudo cujos
resultados evidenciam que a atuação do enfermeiro na equipe multiprofissional pode
favorecer a comunicação, a coordenação dos cuidados, a resolução de conflitos, além da
atenção com pacientes e familiares18.
Entende-se que é preciso investir esforços em abordagens inovadoras e
participativas, que possam dar voz a equipe, que permitam emergir a singularidade,
autoridade e competência de cada categoria profissional, sem, contudo, reforçar
abordagens autoritárias, presentes no âmbito hospitalar e que não favorecem o trabalho
em equipe. Ou seja, acredita-se no desafio e no potencial da construção coletiva.
Nesse sentido, aspectos relacionados à percepção e aos diferentes sentidos que
trabalhadores e gestores dão para os elementos que compõem o trabalho em saúde,
influenciam as formas de organizá-lo e essa multiplicidade de entendimentos contribuem
para explicar a dificuldade de realização de um trabalho colaborativo e integrador das
diferentes profissões20.
A colaboração é relatada como um aspecto de extrema importância, que pode
permitir redução no tempo da execução de tarefas, melhoria das relações interpessoais,
compartilhamento de ideias para selecionar as possibilidades de solução de problemas e
de tomada de decisão conjunta15, 21.
Entende-se a colaboração entre os profissionais como possibilidade para superar
o trabalho parcelar fragmentado favorecendo a integralidade do cuidado. Porém,
demanda ação conjunta e integrada da equipe, uma vez que colaboração tem estreita
proximidade com ajuda mútua e partilha, em relações articuladas, consensuais,
contíguas e legítimas para o alcance da finalidade do processo de trabalho, por meio de
ajuda e reciprocidade entre os componentes da equipe.
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Cabe destacar que as relações colaborativas não estão dadas, construídas,
constituem-se em constante desafio e uma estratégia para potencializar a colaboração
e, por conseguinte o trabalho em equipe são as reuniões interdisciplinares, estruturadas,
para discussão e reflexão de temas relativos aos casos dos pacientes, estabelecimento
de temas comuns e plano terapêutico, pactuando decisões22.
A comunicação consistente, exata e claramente transmitida é um dos fatores
que mais contribuem positivamente para o trabalho em equipe, favorece a
resolubilidade e a efetividade da atenção a saúde 6, 15, 23.
No que tange a dimensão organizacional, o trabalho em equipe varia conforme o
tamanho hospital, o quantitativo de pessoal, o papel da enfermagem e os horários de
trabalho. Quanto menor o hospital, maior o nível de trabalho em equipe, isto pode ser
explicado pelo fato de que quanto maior o tamanho do hospital, maior o quantitativo
profissional, sua rotatividade nos diferentes turnos e, com isso a complexidade das
relações consequentemente se torna maior. Quanto à percepção de adequação de
quantitativo de pessoal, o número de pessoal adequado favorece o trabalho em equipe.
A carga de trabalho excessiva não favorece o trabalho em equipe, uma vez que dificulta
as relações entre os profissionais. O trabalho em equipe no turno da noite em geral é
expressivamente elevado, por ser considerado um turno mais tranquilo, por ter um
número muito limitado de exames, procedimentos e visitantes, fato esse que pode
favorecer a comunicação entre os membros da equipe. Por outro lado, não parece haver
diferença para o trabalho em equipe com os anos de experiência, o absenteísmo, o
trabalho em tempo integral ou parcial24.
Diante do exposto, entende-se que identificar aspectos que favorecem o
trabalho em equipe na atenção hospitalar, é imprescindível, por permitir potencializar e
estimular um trabalho articulado, integrador e baseado em equipe multiprofissional,
gerando benefícios tanto no contexto assistencial, organizacional, quanto profissional.
Aspectos dificultadores do trabalho em equipe na atenção hospitalar
A ausência ou baixa colaboração provoca insatisfação nos profissionais e
consequentemente limita o desenvolvimento do trabalho em equipe 21. Merece ênfase o
fato que o nível de colaboração varia entre médicos e equipe de enfermagem, revelando
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menor colaboração por parte dos médicos que, mesmo sem ter ciência, podem
desenvolver atitudes que dificultam o trabalho em equipe.
A transmissão da informação é parte importante no processo de trabalho, além
de ser indispensável para a organização e do cuidado em saúde. A inexatidão no
processo de comunicação e da informação transmitida são considerados aspectos que
dificultam o trabalho em equipe e requerem investimento para superação e melhora do
desempenho da equipe15, 23.
O trabalho em âmbito hospitalar é dinâmico, voltado para atender necessidades
especificas dos usuários, revestidas de singularidade e que requerem abordagem
reflexiva e individualizada. Entretanto, como ainda é característico do cenário
hospitalar, o modelo clínico vigente especializado, biologicista, repercute na
organização do trabalho, de enfoque funcionalista, que não favorece a criatividade, a
corresponsabilização e a compreensão dos profissionais acerca de seu próprio trabalho.
A ausência de reflexão dos trabalhadores e dos gestores acerca dos elementos
que compõem o processo de trabalho em saúde dificultam o trabalho em equipe. Nesse
contexto, é necessário compreender a orientação o trabalho em equipe, com vistas a
promover a mudança da lógica que norteia os processos de trabalho e a organização do
serviço, do modelo biologicista para um modelo voltado para a o cuidado integral 20.
Cabe destacar, que a análise dos artigos evidencia poucas contribuições acerca
dos fatores que limitam o trabalho em equipe. Entende-se que seria importante
investigar amplamente os aspectos dificultam o trabalho em equipe, na perspectiva de
estabelecer intervenções e estratégias para superação das dificuldades; uma vez que
não apenas a boa vontade e disponibilidade dos profissionais potencializam o trabalho
em equipe, mas, arranjos organizacionais vigentes no hospital, a modalidade de gestão,
os próprios modus operandi que historicamente foi construído no hospital, são fatores
que precisam ser equacionados para favorecer o trabalho em equipe.
CONCLUSÃO
O trabalho em saúde deve ser entendido como coletivo, apesar das
especificidades de conhecimentos e de práticas profissionais. Compreender como se dá o
processo de trabalho baseado na performance de equipes multiprofissionais favorece a
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oportunidade de repensar sua atuação, podendo proporcionar resultados significativos
para a satisfação no trabalho, melhorando a qualidade da assistência ao usuário.
O trabalho em equipe representa uma estratégia com potencialidade para
beneficiar a prática de trabalho articulado no cotidiano dos hospitais e responder, de
forma mais coerente, às demandas reais de saúde na perspectiva de superação da
prática

habitual,

pautada

na

lógica

segmentada

e

biologicista,

dividida

por

procedimentos e tarefas voltadas para as doenças e não para indivíduos.
Essa revisão integrativa evidenciou como lacunas, a baixa variedade de
profissionais integrantes de uma equipe na atenção hospitalar, com polarização dos
profissionais de enfermagem e médicos, visto que esses profissionais representam o
maior contingente na área, além de ocuparem há mais tempo o espaço hospitalar. Além
disso, foi pequeno o número de estudos brasileiros sobre trabalho em equipe, o que
evidencia deficiência na produção científica nacional, acerca da temática.
Evidenciou-se

como

aspectos

facilitadores

do

trabalho

em

equipe,

a

comunicação efetiva, a compreensão do processo de trabalho, a satisfação no trabalho,
bem como a pretensão de permanecer no cargo, atitude profissional, além de
instituições abertas ao trabalho colaborativo. Dentre os aspectos dificultadores foram
evidenciados a inexatidão na informação transmitida, equipes compostas por grande
número de profissionais, porte maior do hospital, a pouca cooperação interdisciplinar e
a comunicação inconsistente.
O nível de colaboração foi apontado tanto como um aspecto facilitador como
dificultador, mostrando-se como uma importante ferramenta que influencia a dinâmica
do trabalho em equipe, demonstrando o quão importante é trabalhar esse aspecto com
os membros da equipe, estimulando sua prática, a fim de promover um ambiente de
trabalho harmonioso e com alto nível de trabalho em equipe.
Entender os fatores que facilitam e os que dificultam o trabalho em equipe pode
permitir elaborar maneiras de superar os fatores limitadores e negativos para esta
modalidade de trabalho estimulando cada vez mais os aspectos que o favorecem,
melhorando, dessa forma, a assistência de saúde ao usuário.
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