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RESUMO 

 
Peixoto MKAV. Perspectivas para o trabalho em equipe de enfermagem na Unidade 
de Terapia Intensiva [dissertação]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem/UFG; 2012. 
100 p. 
 
O trabalho em equipe para a área de Enfermagem constitui-se em estratégia que 
promove a atuação eficaz dos profissionais e melhor qualidade da assistência 
oferecida. Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a alta qualidade da assistência 
da equipe de Enfermagem torna-se fundamental à recuperação dos pacientes, 
exigindo capacitação técnica, agilidade na realização de procedimentos e coesão 
entre seus membros. Considerando-se que a atmosfera do ambiente de trabalho 
pode interferir diretamente nas ações dos profissionais, torna-se relevante 
compreender quais são os fatores que impulsionam e restringem os membros do 
grupo para o trabalho da equipe de enfermagem e que estratégias podem ser 
usadas para implantação de mudanças. Assim, o objetivo geral deste estudo foi 
diagnosticar aspectos relevantes para a implementação de mudanças no trabalho da 
equipe de enfermagem da UTI de um hospital público de Goiânia-GO, segundo os 
pressupostos da Mudança Organizacional Planejada. Estudo descritivo e 
exploratório, realizado com 18 profissionais de enfermagem no período de março a 
novembro de 2011. A coleta dos dados foi realizada em duas etapas: preenchimento 
de um questionário e participação em grupos focais. A análise dos dados da primeira 
etapa foi realizada usando software para tabulação e elaboração de tabelas de 
frequência. Para análise dos dados relativos aos grupos focais utilizou-se a análise 
de conteúdo segundo Bardin. A maioria (88,0%) dos sujeitos é do sexo feminino, na 
faixa etária predominante entre 36 e 45 anos. Participaram 14 (78,0%) técnicos de 
enfermagem e quatro (22,0%) enfermeiros, que tinham entre um e 10 anos (61,0%) 
de vínculo com a instituição, sendo 17 (94,0%) concursados. A maioria (61,0%) 
cumpre escala diurna de seis horas diárias e mais da metade (56,0%) possui pelo 
menos mais um vínculo empregatício. No que diz respeito aos fatores que 
impulsionam e restringem os membros do grupo para o trabalho em equipe em 
relação aos aspectos individuais, na dimensão EU, prevaleceram as forças 
impulsoras (77,0%); enquanto nas dimensões OUTRO e AMBIENTE observou-se 
relativo equilíbrio entre as forças, com frequência discretamente maior (57,0%) das 
forças impulsoras na primeira e das restritivas na segunda (56,7%). Com relação às 
prioridades identificadas pelos participantes dos grupos focais, para melhorar o 
desempenho da equipe, foram sugeridas intervenções quanto aos seguintes 
aspectos: relacionamento interpessoal, comunicação, padronização das condutas 
médicas e estrutura física. Esses resultados permitem concluir que a equipe em 
questão encontra-se em um estado de equilíbrio quase-estacionário, especialmente 
no que se refere às dimensões Outro e Ambiente, necessitando de intervenções que 
mobilizem os profissionais para as mudanças que se fizerem necessárias, visando, 
sobretudo, minimizar os aspectos que restringem sua atuação. 
 
Palavras-chave: Equipe de enfermagem; Unidades de terapia intensiva; Mudança 
organizacional; Ambiente de trabalho; Estrutura de grupo. 



	  

ABSTRACT 
Peixoto MKAV. Prospects for work in nursing teamwork in Intensive Care Units 
[dissertation]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem/UFG; 2012. 100 p. 
 
The teamwork for Nursing is a strategy that promotes the effective performance of 
professional and better quality of care provided. In Intensive Care Units (ICU), the 
high quality of care of nursing team is fundamental to the recovery of patients, 
requiring technical capacity, agility in procedures and cohesion among its members. 
Considering that the atmosphere of the workplace can interfere directly in the actions 
of professionals, is relevant to understand what are the factors that drive and 
constrain group members for the work of the nursing team and which strategies can 
be used for deployment of change. Therefore, the general objective of this study was 
diagnose relevant aspects to the implementation of changes in the work of the ICU 
nursing team in a public hospital in Goiania-GO, according to the assumptions of 
Planned Organizational Change. Descriptive and exploratory study conducted with 
18 nursing professionals in the period from March to November 2011. Data collection 
was performed in two stages: filling out a questionnaire and participation in focus 
groups. The analysis of data from the first stage was done using software for 
tabulation and elaboration of tables of frequency. To data analysis on focus groups 
were used the content analysis according to Bardin. Most (88.0%) of subjects are 
female with aged predominantly between 36 and 45 years. The participant’s subjects 
were 14 (78,0%) nursing technicians and four (22,0%) nurses who were between one 
and 10 years (61,0%) to bond with the institution, including 17 (94,0%) stable 
workers. Most (61,0%) meets the diurnal scale of six hours daily and more than half 
(56,0%) have at least more one employment. With regard to the factors that drive 
and constrain group members to work as a team in relation to individual aspects, the 
I dimension, driving forces prevailed (77,0%), while the dimensions OTHER and 
ENVIRONMENT observed on relative balance among the forces, with frequency 
slightly higher (57,0%) than driving forces in the first and in the restrictive on second 
(56,7%). With regard to the identified priorities by focus group participants, to 
improve the performance of the team, have been suggested interventions in the 
following aspects: interpersonal relationship, communication, standardization of 
medical procedures and infrastructure. These results indicate that the team in 
question is in a state of equilibrium quasi-stationary, especially in relation to 
dimensions OTHER and ENVIRONMENT, requiring interventions that mobilize 
professionals to the changes that are necessary, aimed, mainly, minimizing the 
aspects that restrict their activities. 
 
Keywords: Nursing, team; Intensive care units; Organizational innovation; Work 
environment; Group structure. 



	  

RESUMEN 
 
Peixoto MKAV. Perspectivas para el trabajo  en equipo de enfermería em la Unidad 
de Cuidados Intensivos [disertación]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem/UFG; 
2012. 100 p. 
 
El trabajo en equipo para el área de Enfermería se constituí en estrategia que 
promueve la actuación eficaz de los profesionales y mejor calidad de la asistencia 
prestada. En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), la alta calidad de la 
atención del equipo de Enfermería se torna fundamental para la recuperación de los 
pacientes, exigiendo capacitación técnica, agilidad en la realización de 
procedimientos y cohesión entre sus miembros. Teniendo en cuenta que la 
atmósfera del ambiente de trabajo puede interferir directamente en las acciones de 
los profesionales, es importante comprehender cuáles son los factores que impulsan 
y restringen los miembros del grupo para el trabajo del equipo de enfermería y que 
estrategias pueden ser usadas para implementación de cambios. Así, el objetivo 
general de este estudio fue diagnosticar lós aspectos relevantes para la 
implementación de cambios en el trabajo del equipo de enfermería en la UCI de un 
hospital público en Goiânia-GO, según los presupuestos del Cambio Organizacional 
Planeado. Estudio descriptivo y exploratorio, realizado con 18 profesionales de 
enfermería en el período de marzo a noviembre de 2011. La recolección de datos he 
sido realizada en dos etapas: llenar un cuestionario y participación en grupos 
focales. El análisis de los datos de la primera etapa he sido realizada utilizando 
software para tabulación y elaboración de tablas de frecuencia. Para el análisis de 
los datos relativos a los grupos focales he sido utilizado el análisis de contenido 
según Bardin. La mayoría (88,0%) de los sujetos son del sexo femenino, con edades 
comprendidas predominantemente entre 36 y 45 años. Participaron 14 (78,0%) 
técnicos de enfermería y cuatro (22,0%) enfermeros que tenían entre un y 10 años 
(61,0%) de vinculo con la institución, siendo 17 (94,0%) concursados. La mayoría 
(61,0%) cumple escala diurna de seis horas diárias y más de la mitad (56,0%) tienen 
al menos más un empleo. En cuanto a los factores que impulsan y restringen los 
miembros del grupo para el trabajo en equipo en relación a los aspectos 
individuales, en la dimensión YO, prevalecerán las fuerzas impulsoras (77,0%), 
mientras en las dimensiones OTRO y AMBIENTE he sido observado relativo 
equilibrio entre las fuerzas, con frecuencia discretamente más grande (57,0%) de las 
fuerzas impulsoras en la primera y de las restrictivas en la segunda (56,7%). Con 
relación a las prioridades identificadas por los participantes de los grupos focales, 
para mejorar el rendimiento del equipo, fueron sugeridos intervenciones cuanto a los 
siguientes aspectos: relacionamiento interpersonal, comunicación, estandarización 
de los procedimientos médicos y estructura física. Estos resultados permiten concluir 
que el equipo en cuestión se encuentra en un estado de equilibrio cuasi-
estacionario, especialmente en relación a las dimensiones OTRO y AMBIENTE, 
necesitando de intervenciones que movilizan los profesionales para los cambios que 
se han hechos necesarios, visando, sobretodo, minimizar los aspectos que 
restringen su actuación. 
 
Palabras-claves: Grupo de enfermería; Unidades de terapia intensiva; Innovación 
organizacional; Ambiente de trabajo; Estructura de grupo. 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu vos amo, Senhor, 

minha força! O Senhor 

é o meu rochedo, minha 

fortaleza e meu 

libertador”. 



(Salmos 17:2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação  



Apresentação 17 

	  

Este estudo compõe uma dissertação de mestrado vinculada ao Programa 

de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF) da Faculdade de Enfermagem 

(FEN) da Universidade Federal de Goiás (UFG), desenvolvido junto ao Núcleo de 

Pesquisa em Enfermagem na Gestão, Desenvolvimento de Pessoas e da 

Tecnologia de Grupo no Contexto do Trabalho em Saúde da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (NEPEGETS /FEN /UFG). 

Dentre as temáticas desenvolvidas no referido núcleo, o Trabalho em Equipe 

tem sido fortemente explorado por seus membros desde o ano de 2009, 

especialmente para estudos que envolvem a dinâmica das relações de trabalho em 

equipes de saúde, sob a perspectiva do psicólogo social Kurt Lewin. 

Desde o Curso de Graduação em Enfermagem, sempre atentei para as 

questões relacionadas ao relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, bem 

como os seus reflexos no desempenho das equipes de saúde. Ao desenvolver 

minhas atividades da disciplina Estágio Supervisionado, no último ano do curso de 

graduação, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital público de 

Goiânia-GO, percebi que, nesse ambiente em especial, o trabalho da equipe de 

enfermagem mostrava algumas particularidades, despertando-me ainda mais para 

esta temática. 

Posteriormente, já graduada e professora substituta da FEN/UFG, 

supervisionei atividades práticas com alunos da Graduação na mesma UTI, 

percebendo que o grupo de profissionais de enfermagem passava por uma fase de 

estagnação enquanto equipe e que um estudo mais profundo das relações 

envolvidas poderia contribuir para o crescimento não só desse grupo, como o de 

outros com características semelhantes. Embora os profissionais de enfermagem 

que compõem essa equipe sejam tecnicamente capacitados, a realidade mostrava 

que outras variáveis poderiam estar interferindo não só na qualidade da assistência 

prestada como na qualidade de vida no trabalho desses profissionais. 

Assim, ao ingressar como aluna regular do PPGENF/UFG, tive a 

oportunidade de propor o desenvolvimento deste estudo, no intuito de compreender 

as relações de trabalho e suas implicações para o desempenho da equipe de 

enfermagem em UTI.  
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A instituição onde encontra-se inserida a unidade investigada vem passando 

por diversas modificações do ponto de vista organizacional e a principal mudança 

diz respeito à reestruturação da gestão do hospital. Considerando que todas as 

unidades da instituição estão sendo administrativamente reorganizadas, este estudo 

pode revelar-se muito oportuno para esse processo. No novo modelo de gestão, os 

diversos setores da instituição serão geridos por coordenadores de enfermagem e 

não mais por gerentes de enfermagem. Cada coordenador será responsável por, no 

mínimo, duas unidades clínicas com atividades assistenciais semelhantes, devendo 

compartilhar seu tempo e trabalho entre as unidades administradas. Nesse sentido, 

estudar como tornar a equipe mais autônoma torna-se relevante, considerando o 

processo de mudanças pelo qual a instituição vem passando. 

Dessa forma, para desenvolver a presente pesquisa, realizei imersão nesta 

temática, sob a orientação de pesquisadoras especializadas tanto na assistência de 

enfermagem em UTI quanto em trabalhos sobre a dinâmica de grupo e relações de 

trabalho no âmbito da saúde. Além disso, concluí o curso de “Formação Básica para 

Coordenação de Grupos”, oferecido pelo Instituto de Psicanálise, Dinâmica de 

Grupo e Psicodrama (SOBRAP-GOIÁS), com vistas a me qualificar para o estudo 

das relações grupais, bem como para a coordenação de grupos para fins diversos, 

inclusive de pesquisa. 

Esta dissertação foi organizada em introdução, objetivos, referencial teórico, 

metodologia, resultados e discussão e conclusões. Vale destacar que para a 

apresentação dos resultados deste estudo optou-se pelo formato de artigos. Dessa 

forma, foram elaborados o Artigo 1 e Artigo 2. O Artigo 1 contempla os dados 

descritivos da pesquisa, referentes ao levantamento dos pontos que favorecem e 

dificultam o trabalho da equipe de enfermagem na UTI. No Artigo 2 estão incluídos 

os resultados relativos às prioridades de intervenção apontadas pelos sujeitos do 

estudo após o mapeamento das forças da equipe. 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Senhor, ouvi minhas 

palavras, escutai meus 

gemidos. Atendei à voz 

de minha prece, ó meu 

rei, ó meu Deus”. 

(Salmos 5:2)  
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1. Introdução 
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Na área da saúde, o trabalho em equipe (TE) é considerado um instrumento 

indispensável de atuação dos profissionais. Considerando os pressupostos do 

Sistema Único de Saúde (SUS) em relação às ações de gestão da saúde, devem 

ser priorizadas ações que visem motivar os membros da equipe. Para isso, torna-se 

necessário estabelecer integração entre os indivíduos para potencializar o 

desempenho dos profissionais, garantindo equidade e qualidade dos serviços 

prestados, atendendo às necessidades do serviço, às demandas da população e 

oferecendo qualidade de trabalho aos profissionais de saúde (MOTTA, 2001; 

PEDUZZI, 2001, 2007). 

Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde publicou, em 2003, a Política 

Nacional de Humanização - HumanizaSUS, a qual destaca, dentre outros aspectos, 

a necessidade de fortalecimento do trabalho em equipe como princípio norteador de 

atuação, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade. Para isso, prevê que 

os modos de operar da equipe de saúde sejam pautados em relações saudáveis 

entre os diversos profissionais e entre as diversas unidades e serviços de saúde que 

compõem a rede do SUS. Destaca, ainda, a importância de aumentar o grau de co-

responsabilidade dos indivíduos, propondo diálogo, troca de saberes entre 

professores e usuários e construções coletivas, supondo mudança de realidade 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Além de ser uma política de atendimento na área da saúde, o trabalho 

desenvolvido coletivamente tem sido considerado uma proposta organizacional, 

como forma das instituições garantirem incorporação de novas tecnologias e, 

consequentemente, atendimento de maior qualidade. Uma equipe bem estruturada 

representa, em qualquer ambiente organizacional, a forma mais eficiente de 

concentrar habilidades humanas, tendo em vista a pluralidade funcional de seus 

membros. A visão global e coletiva do trabalho conduz a equipe ao 

compartilhamento de tarefas e à cooperação mútua, graças ao interesse coletivo em 

alcançar metas e objetivos comuns e, portanto, profissionais dotados de 

competências técnicas e relacionais têm se destacado cada vez mais nas equipes 

de trabalho (MOTTA, 2001; PINHO, 2006). 

As relações humanas são relações dinâmicas. As pessoas entram em 

contato, convivem, comunicam-se, simpatizam-se, antipatizam, aproximam-se, 
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afastam-se e assim sucessivamente. Essas reações voluntárias ou involuntárias, 

intencionais ou não, caracterizam o processo de interação humana, em que cada 

pessoa ou situação constitui-se em fator estimulador ou desestimulador 

(MOSCOVICI, 2010; NASCIMENTO, 2008). 

O processo de interação humana está presente em qualquer organização e, 

sem dúvida, é o que mais influencia o rumo das atividades e seus resultados. No 

ambiente de trabalho, as relações e interações interpessoais prosseguem e, 

inevitavelmente, os sentimentos oriundos dessas relações exercerão influências 

positivas e/ou negativas, tanto nas interações quanto nas próprias atividades a 

serem desenvolvidas. Sentimentos positivos provocarão aumento da interação, o 

que repercutirá de forma favorável no desempenho da equipe, assim como 

sentimentos negativos levarão à diminuição da interação, repercutindo 

desfavoravelmente no desempenho da mesma (MOSCOVICI, 2005, 2010). Logo, 

compreende-se que o clima organizacional poderá exercer influência sobre as ações 

dos indivíduos, podendo gerar de satisfação a descontentamento no ambiente de 

trabalho (OLIVEIRA; CAMPELLO, 2008).  

O desempenho do trabalho em equipe constitui-se em uma forma de garantir 

agilidade no desenvolvimento de tarefas, criatividade e eficiência de maneira menos 

árdua, evitando a sobrecarga de trabalho. No entanto, para que haja o empenho 

coletivo é imprescindível que o ambiente seja favorável ao desenvolvimento do 

mesmo, de modo que os indivíduos sintam-se estimulados a buscar o 

aprimoramento das relações humanas e das relações de trabalho (PINHO, 2006). 

Para Moscovici (2005), pessoas inseridas em equipes de trabalho mais saudáveis, 

tendem a desenvolver suas funções de forma mais competente e comprometida, 

bem como usufruem de melhor qualidade de vida. No entanto, alcançar o nível ideal 

de desempenho nas equipes de trabalho é um grande desafio e exige empenho 

tanto por parte de quem a compõe efetivamente como das organizações. 

Nas instituições de saúde, os serviços prestados pelos profissionais da área 

também são executados de forma coletiva e a integração entre os membros da 

equipe pode interferir na recuperação do paciente, objetivo final da ação de todos os 

profissionais. Assim, a atuação da equipe deve se basear em atributos de eficiência 



Introdução 23 

	  

e efetividade técnica de seus membros e, além disso, pautar-se em um 

entendimento ético e harmonioso (MAYER et al., 2007). 

O clima organizacional nas instituições de saúde deve favorecer a coesão 

dos indivíduos e o trabalho em equipe. Quando isso acontece, a tendência é que a 

satisfação pessoal e profissional de cada indivíduo seja atendida, permitindo que os 

sujeitos sintam-se mais motivados para desempenhar suas funções. Da mesma 

forma, se o clima organizacional é desfavorável à satisfação das necessidades de 

cada membro da equipe, esse ambiente poderá tornar-se frustrante para o indivíduo, 

provocando descontentamento e desmotivação no mesmo (OLIVEIRA; CAMPELLO, 

2008).  

No contexto do SUS, o trabalho desenvolvido pela Enfermagem, grupo de 

profissionais formado por indivíduos com diferentes níveis de formação (enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem) que atuam em atividades tanto assistenciais 

quanto gerenciais dentro das organizações de saúde, o trabalho sempre foi 

essencialmente concebido como trabalho desempenhado em equipe (ABREU et al., 

2005; ALVES; MELLO, 2006).  

Nos serviços de saúde, os profissionais da equipe de enfermagem exercem 

funções assistenciais, executando desde os procedimentos mais simples aos que 

oferecem maior risco à vida do paciente, além das atividades gerenciais nos 

diferentes níveis de atenção à saúde (FERRAREZE; FERREIRA; CARVALHO, 2006; 

SHIMIZU; CIAMPONE, 1999). Historicamente, a enfermagem é considerada uma 

profissão em que os profissionais submetem-se constantemente a situações de risco 

e estresse intensos. A diversidade e complexidade dos procedimentos realizados, 

extensas jornadas de trabalho, exposição frequente a riscos biológicos, físicos e 

psicossociais e a sobrecarga de tarefas são alguns dos fatores que interferem 

diretamente na qualidade da assistência oferecida por esses indivíduos, bem como 

na qualidade de trabalho e das relações de trabalho entre os membros da equipe 

(AZEVEDO, 2007; CORONETTI et al., 2006).  

Quando o trabalho é desenvolvido em um ambiente de cuidados intensivos, 

a situação adquire novas nuances. Nesse ambiente, a equipe de enfermagem sofre 

diretamente o impacto oriundo de suas ações, pois permanece de forma integral e 
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ininterrupta ao lado do paciente, oferecendo-lhe assistência contínua, bem como a 

seus familiares (CAVALHEIRO; MOURA JUNIOR; LOPES, 2008).  

A UTI possui características peculiares, onde diversos profissionais atuam 

em uma relação de interdependência. No Brasil, as UTI surgiram na década de 

1970, com o objetivo de concentrar os pacientes criticamente enfermos em uma 

determinada área hospitalar, sob os cuidados de profissionais dotados de 

conhecimentos específicos e munidos de recursos materiais e tecnológicos 

suficientes para os cuidados necessários (BASTOS, 2002; FAIRMAN, 1992; 

KIMURA; KOIZUMI; MARTINS, 1997; MOREIRA; BIEHL, 2004; PURIN; PURI; 

DELLINGER, 2009). Ao longo dos anos, o ambiente destinado à realização de 

cuidados intensivos foi se consolidando cada vez mais como um espaço 

indispensável no contexto hospitalar, dado ao número crescente de hospitalizações 

e ao surgimento de doenças cada vez mais complexas (PURIN; PURI; DELLINGER, 

2009). 

Considerando a sua finalidade, a UTI pode ser caracterizada como uma 

unidade destinada a pacientes com o estado de saúde gravemente comprometido e 

em risco eminente de morte (GONÇALVES; PADILHA, 2007; MELARA et al., 2006). 

Tal característica torna fundamental a vigilância constante e a alta capacitação 

técnica da equipe de saúde e, especialmente, da equipe de enfermagem, 

considerando o tempo que esse grupo de profissionais dedica à assistência dos 

pacientes (BETTINELLI; ROSA; ERDMANN, 2007). No entanto, tais características, 

associadas ao fato de ser uma unidade fechada e, geralmente, restrita aos que nela 

trabalham, além da complexidade tecnológica e científica e do enfrentamento 

frequente da morte são fatores que podem ameaçar a atmosfera desse ambiente, 

tornando-a mais estressante tanto para o profissional quanto para o paciente e sua 

família (LEITE; VILA, 2005). 

Os profissionais da equipe de enfermagem que atuam em UTI trabalham 

diariamente sob pressão. Manusear equipamentos complexos, realizar 

procedimentos com alta precisão, ter iniciativa e agilidade ao executar tarefas 

podem tornar o trabalho desgastante e mecânico para qualquer indivíduo. Além 

dessas situações, esses profissionais precisam lidar constantemente com a 

escassez de recursos humanos, materiais, dificuldade em aceitar a morte e 
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instabilidade do quadro clínico dos pacientes (FERRAREZE; FERREIRA; 

CARVALHO, 2006; LEITE; VILA, 2005; MARTINS; FARIA, 2002; SHIMIZU; 

CIAMPONE, 1999). Entretanto, observa-se que, embora o trabalho em UTI seja 

considerado estressante, especialmente pelo alto grau de responsabilidade e 

qualificação, as maiores causas de estresse entre enfermeiros dizem respeito 

principalmente à sobrecarga de trabalho e a problemas de relacionamento 

interpessoal independente do tipo de unidade em que atuam (BIANCHI, 2000; 

FERRAREZE; FERREIRA; CARVALHO, 2006; HAYS et al., 2006; STACCIARINI; 

TRÓCCOLI, 2000). 

Considerando-se todas as peculiaridades da UTI e os reflexos desse 

ambiente na atuação de seus profissionais, não é difícil concluir que a atmosfera na 

qual a equipe encontra-se envolvida pode ser afetada. Para oferecer aos pacientes e 

seus familiares atendimento integral e de qualidade, a atuação da equipe de 

enfermagem da UTI de forma coesa torna-se essencial. Ademais, nesse contexto, 

as relações interpessoais precisam ser consideravelmente preservadas, haja vista a 

complexidade dos procedimentos a serem realizados e as conflitantes tomadas de 

decisões às quais os profissionais se vêem expostos diariamente. Tais ações 

requerem dos indivíduos esforço, dedicação, colaboração mútua e a compreensão 

de que as ações a serem desenvolvidas são da equipe de enfermagem como um 

todo e, não de um indivíduo (KALISCH; LEE, 2010; PINHO, 2006). 

Entretanto, a sobrecarga das responsabilidades somada a um ambiente cuja 

atmosfera é naturalmente estressante, pode, muitas vezes, culminar em conflitos 

difíceis de serem resolvidos. Nessas situações, um dos fatores que mais contribui é 

a dificuldade dos profissionais em compartilhar informações de maneira adequada, 

em estabelecer comunicação efetiva (MANOJLOVICH, 2010; PEDUZZI, 2001; 

SHIMIZU; CIAMPONE, 2004). Estudo realizado nos Estados Unidos, com 2216 

profissionais de enfermagem em 50 unidades de cuidados críticos evidenciou que, 

nos períodos em que a equipe de enfermagem mais trabalhou, os registros de suas 

ações foram mais negligenciados pelos profissionais, prejudicando a tomada de 

decisão e as ações coletivas das equipes (KALISCH; LEE, 2010). Ações como essa 

fazem com que se constitua a equipe, mas não o seu espírito, pois as ações 
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individuais tornam-se inacessíveis à colaboração mútua (GAIVA; SCOCHI, 2004; 

MOTTA, 2001; PEDUZZI, 2001). 

A atuação segura da equipe de enfermagem, assim como dos demais 

profissionais da área da saúde está diretamente relacionada à qualidade da 

comunicação estabelecida entre os membros (MOREY et al., 2002). A maioria dos 

eventos adversos poderia ser evitada se houvesse o compartilhamento adequado de 

informações, especialmente entre a equipe médica e de enfermagem, por serem 

essas as equipes que estabelecem relação mais próxima ao cliente, oferecendo 

assistência de maneira direta e ininterrupta (MANOJLOVICH, 2010; SAMMER et al., 

2010). Para os profissionais que atuam em terapia intensiva, esse problema se 

acentua, tendo em vista que o volume de procedimentos invasivos aumenta 

consideravelmente, contribuindo para o aumento dos índices de infecção. Dessa 

forma, não há dúvidas de que a equipe que consegue atuar de forma coesa, além de 

promover maior qualidade no trabalho tende a errar menos em determinados 

procedimentos, podendo refletir, inclusive, na redução das taxas de mortalidade 

(KALISCH; CURLEY; STEFANOV, 2007; WHEELAN; BURCHILL; TILIN, 2003). 

Além disso, estudos afirmam que as elevadas taxas de absenteísmo podem 

estar relacionadas a fatores estressores como as dificuldades de relacionamento 

interpessoal, não só entre equipes de enfermagem, mas das equipes de saúde 

como um todo (ALVES; GODOY; SANTANA, 2006; BOLLER, 2003; BREWER, 

2006). Os conflitos entre as equipes tornam-se cíclicos, a dificuldade de estabelecer 

convivência harmoniosa em equipe causa não só absenteísmo, mas passam a 

ocorrer atrasos, desempenho insatisfatório e queda da produtividade, o que, por sua 

vez, afeta ainda mais o relacionamento interpessoal e compromete a qualidade da 

assistência oferecida (MALAGRIS; FIORITO, 2006; SILVA; YAMADA, 2008). 

Para Lewin (1948b), qualquer grupo de pessoas que convivam em um 

mesmo ambiente está sujeito a sofrer a atuação de forças que podem favorecer ou 

dificultar a coesão entre seus membros. As forças impulsoras levam os membros do 

grupo a atuar em sinergia, enquanto que as forças restritivas tendem a manter os 

indivíduos em situação de acomodação, levando a equipe à estagnação. 

Todas essas características das unidades de cuidados intensivos e as 

implicações decorrentes da atuação do profissional de enfermagem em tais 
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unidades conduzem aos seguintes questionamentos: Que fatores influenciam 

positiva e negativamente a dinâmica das relações de trabalho da equipe de 

enfermagem na UTI? Quais são as prioridades de intervenção para melhorar o 

desempenho da equipe e qual a disponibilidade da mesma para aceitar as 

mudanças que se fizerem necessárias? 

Nessa perspectiva, a pesquisa do clima organizacional de uma instituição 

torna-se ferramenta útil para evidenciar os reais problemas, favorecendo a adoção 

de novas medidas para facilitar o processo das mudanças que se mostrarem 

necessárias. A análise, o diagnóstico e as sugestões oriundas desse levantamento, 

sem dúvida, poderão proporcionar maior envolvimento dos indivíduos o que, 

consequentemente, resultará na melhor qualidade do trabalho executado e aumento 

da produtividade (BISPO, 2006). 

Esta pesquisa permitiu a compreensão de como se dão as relações de 

trabalho na unidade, bem como possibilitou a identificação das potencialidades e 

desafios a serem enfrentados almejando o fortalecimento do trabalho em equipe, o 

aumento do desempenho e da satisfação dos profissionais de enfermagem.  

O estudo justifica-se, ainda, pela necessidade de realização de pesquisas 

enfocando a dinâmica das relações de trabalho entre profissionais de enfermagem e 

como os membros da equipe podem compreender e favorecer a coesão do grupo. 

Além disso, poderá subsidiar a condução de outros estudos em realidades 

semelhantes, para diagnóstico situacional e elaboração de planejamento estratégico, 

condizente com as reais potencialidades e fragilidades da equipe. 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Povos, aplaudi com as 

mãos, aclamai a Deus 

com vozes alegres, porque 

o Senhor é o 

Altíssimo”. 

(Salmos 46:2) 
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2. Objet ivos 
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2.1 OBJETIVO GERAL: 

Diagnosticar aspectos relevantes para a implementação de mudanças no 

trabalho da equipe de enfermagem da UTI de um hospital público de Goiânia-GO, 

aplicando o Modelo de Organização Planejada proposto por Kurt Lewin. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar as forças que impulsionam e restringem o trabalho da equipe de 

enfermagem da UTI de um hospital público de Goiânia-GO; 

 

• Identificar as prioridades de mudança para aumentar o desempenho da equipe de 

enfermagem da UTI de um hospital público de Goiânia-GO, segundo os 

pressupostos da Mudança Organizacional Planejada. 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mas eis que Deus vem 

em meu auxílio, o 

Senhor sustenta a minha 

vida”. 



	  

(Salmos 53:6) 
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Esta seção foi organizada para esclarecer o referencial teórico adotado 

neste trabalho e facilitar a compreensão do tema estudado. 

Dessa forma, inicialmente será realizada uma abordagem acerca do trabalho 

em equipe na saúde e na Enfermagem, contextualizando a importância dessa 

estratégia de atuação para o bom desenvolvimento da assistência em saúde. Em 

seguida, serão apresentadas a Teoria de Campo e da Mudança Organizacional 

Planejada, as quais subsidiaram o diagnóstico dos fatores que interferem no 

trabalho da equipe de enfermagem na UTI. 

 

3.1 O trabalho em equipe na área da saúde e na Enfermagem 

 O trabalho em equipe na área da saúde pode ser compreendido como uma 

estratégia, cujos impactos de diferentes saberes influenciam o processo saúde-

doença. O trabalho em equipe pressupõe a possibilidade de um profissional 

transformar sua prática reconstruindo-se na prática do outro, de modo que ambos 

sejam transformados para a atuação no cenário em que estão inseridos (ARAÚJO; 

ROCHA, 2007). Ademais, o trabalho em equipe na saúde constitui-se na forma 

eficiente de estruturação organizacional e aproveitamento de habilidades humanas, 

promovendo a pluralidade funcional (MOTTA, 2001). 

 No intuito de atender às demandas atuais, os serviços de saúde têm 

buscado, constantemente, a qualidade nos serviços como um fator diferencial para a 

manutenção de um espaço cada vez mais competitivo. As organizações de saúde 

têm vislumbrado mecanismos para modificar seus processos de trabalho, 

incorporando novas tecnologias e investindo em recursos humanos qualificados. 

Dessa forma, a gestão baseada no desempenho coletivo tornou-se realidade, uma 

vez que as equipes de trabalho constituem-se na estratégia para alcançar resultados 

rápidos, criativos e acima de tudo eficazes (PINHO, 2006). 

 Para este estudo, o conceito do termo equipe será considerado como um 

grupo onde os indivíduos são capazes de interagir e adaptar-se simultaneamente, 

estabelecendo entre si uma relação de dinamismo e interdependência, em busca de 

um mesmo objetivo, de modo que a atuação em equipe permita que os sujeitos 

aprimorem cada vez mais seu desempenho individual, possibilitando assim a troca 
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de habilidades, conhecimentos e experiências, tornando-os melhor preparados para 

mudanças (AIKEN; CLARKE; SLOANE, 2002).    

 As atividades desenvolvidas pelos profissionais da saúde no ambiente 

hospitalar apresentam características específicas como a sobrecarga de trabalho e o 

fato de lidar diariamente com situações limite, além dos altos riscos ocupacionais 

que envolvem a assistência. Dessa forma, a cooperação funcional entre pares, 

consiste em estratégia eficaz que, permite a divisão técnica do trabalho, ao mesmo 

tempo em que introduz aspectos de complementaridade e interdependência entre 

seus membros (ELIAS; NAVARRO, 2006; MOTTA, 2001; PEDUZZI, 2001). 

 A equipe de enfermagem no contexto hospitalar desenvolve atividades de 

diversas complexidades e a organização de seu trabalho envolve a articulação entre 

os diversos profissionais da equipe de saúde (SANTOS; GARLET; LIMA, 2009). 

Considerando-se que, atualmente, as organizações de saúde têm buscado favorecer 

a coesão dos grupos de trabalho, criando mecanismos que promovam comunicação 

efetiva, confiança e credibilidade, os profissionais da enfermagem, tornam-se parte 

essencial desse processo (MELLO, 2004). 

 Para atender às normas e necessidades do serviço, a equipe de 

enfermagem passa a assumir cada vez mais a responsabilidade de resolver 

problemas complexos, em atendimento às exigências institucionais, visando, 

principalmente, a qualidade da assistência. Para tanto, as equipes têm buscado se 

adaptar às constantes mudanças organizacionais, pautando-se em relacionamentos 

interpessoais saudáveis e estratégias que favoreçam o desenvolvimento do trabalho. 

O modo de operar em equipe pressupõe o compartilhamento de habilidades no 

ambiente de organizacional, com estabelecimento de metas e prioridades comuns, 

baseados em respeito, criatividade e colaboração mútua (ALVES; MELLO, 2006).  

 Entretanto, para que a equipe de enfermagem possa atuar de forma coesa e 

efetiva, garantindo assistência de qualidade e estabelecimento de vínculos e 

relações saudáveis, faz-se necessário que as organizações busquem implementar 

estratégias que promovam melhor desempenho de seus membros. Estratégias que 

possibilitem a realização de diagnósticos, para subsidiar a implementação de 

processos de mudança no trabalho em equipe, devem ser empregadas, no intuito de 

nortear as ações de seus gestores. 
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3.2 A Mudança Organizacional Planejada e a Teoria de Campo 

A implementação de mudanças em qualquer ambiente organizacional é um 

desafio. Cury (2005) define mudança organizacional como qualquer alteração 

significativa que, de forma articulada, planejada e operacionalizada por membros 

internos ou externos à organização, atinja de forma integrada os membros e a 

organização do serviço em cunho comportamental, estrutural, tecnológico e 

estratégico. 

Para Flores (1999), qualquer processo de mudança refere-se a conjecturas 

do futuro e, assim, sem dúvida, provoca dúvidas e incertezas quanto à sua 

implantação. Segundo Pertschy e Laux (2003), faz-se necessário compreender que 

quando a mudança é fundamental e inevitável, o ideal é que todos os membros do 

grupo aceitem, se engajem e preparem-se para a nova situação, no intuito de que a 

mesma se concretize. 

O bom planejamento das mudanças a serem estabelecidas é fundamental 

para tornar o processo de transição mais efetivo e menos desgastante para as 

equipes de trabalho. No entanto, planejar a mudança talvez seja o maior desafio das 

organizações, tendo em vista que os problemas advindos desse processo são ainda 

desconhecidos e, muitas vezes, até subestimados. 

A mudança planejada é uma forma organizada de aplicar o conhecimento 

científico social em favor da solução de problemas em um sistema social. Para isso, 

é necessário certificar-se de que a mudança de fato ocorreu e que foi efetiva e, para 

isso, ela precisa ser alicerçada nas concepções de cada indivíduo, bem como em 

seus valores e cultura (CARAVANTES, 2009). 

Nessa perspectiva, o psicólogo social Kurt Lewin (1948a, b), elaborou um 

modelo de mudança organizacional planejada para ser desenvolvido em etapas. 

Segundo o autor, o processo de mudança envolve a sequência de três passos e 

busca a eficácia organizacional, baseando-se nas interações sociais. As etapas 

envolvidas no processo de mudança são descongelamento, mudança e 

recongelamento (BURNES, 2004; LEE, 2006; MEDLEY; AKAN, 2008). 

Cada fase envolve um nível de desenvolvimento específico, mas elas são 

interdependentes, isto é, a etapa seguinte só pode ser alcançada se a anterior já 
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estiver concluída; caso contrário, o processo de mudança pode não se efetivar 

completamente (HEIMS, 1978). 

A fase de descongelamento envolve a percepção da necessidade óbvia de 

mudança e só será viabilizada quando houver certo grau de desequilíbrio na equipe 

e novos questionamentos acerca de certezas anteriores. A fase de mudança envolve 

um momento de conjecturas, conhecimento e a implementação de novas atitudes, 

valores e comportamentos, aceitos por meio do processo de internalização e 

identificação dos problemas, buscando novas formas de resolvê-los. A fase de 

recongelamento representa, para a equipe, a incorporação de novas atitudes e 

comportamentos, em que o novo equilíbrio é estabelecido após a transição da 

mudança e um novo padrão de comportamento é integrado à sua prática (1948a). 

Schein (1982) também concorda que a implementação da mudança se faz 

por etapas. Para o autor, existem quatro etapas a serem percorridas, até que haja 

definitivamente mudança de atitude e comportamento: percepção, mudança de 

atitude, mudança de comportamento e fixação do novo comportamento. 

A fase da percepção diz respeito à compreensão da necessidade de 

mudança por parte da equipe/instituição, ou seja, a tomada de consciência de que 

algo não vai bem; a fase de mudança de atitude ocorre quando os indivíduos 

enxergam a necessidade de mudança e aceitam seus erros, passando a adotar 

novos comportamentos, na tentativa de viabilizar o processo de mudança; na etapa 

que diz respeito à mudança de comportamento, os indivíduos externalizam as 

mudanças implementadas e suas novas ações tornam-se concretas e, finalmente, 

quando ocorre a fixação do novo comportamento, os indivíduos manifestam a 

capacidade de “aprender a aprender” e consolidam então uma nova postura 

(SCHEIN, 1982). 

O fato é que, independente da maneira como se estabelece o processo de 

mudança, torna-se necessário que as organizações almejem sempre um novo nível 

de desenvolvimento, de modo que alcançar uma nova mudança seja uma constante 

no grupo. Isso deve acontecer pelo fato de que, se a equipe não percebe que há 

uma nova meta a ser alcançada, ela tende a voltar ao estado anterior de 

acomodação e estagnação. Por isso, quando as mudanças são efetivamente 
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implantadas, o período de permanência neste nível de desenvolvimento também 

precisa ser estabelecido (LEWIN, 1965). 

A resistência à mudança, geralmente, é um comportamento comum entre os 

membros de qualquer grupo, tendo em vista que há um conjunto de forças opostas 

que tende a manter equilíbrio constante entre os mesmos. As mudanças só passam 

a ocorrer quando uma das forças se sobrepõe à outra, tornando evidente a 

necessidade do grupo atingir um novo patamar (HERNANDEZ; CALDAS, 2001; 

LEWIN, 1948b). 

Para dar início ao processo de mudança, o pesquisador precisa ter em mãos 

um planejamento detalhado acerca das novas ações a serem executadas. De 

acordo com Megginson et al. (1986), é indispensável identificar quais são os 

elementos que estão prejudicando a efetividade das ações realizadas na 

organização e trabalhar a mudança desses elementos.  

Como estratégia de mapeamento das necessidades de uma organização e 

diagnóstico situacional, a aproximação da Teoria de Campo (TC), proposta por Kurt 

Lewin (1965) possibilita o mapeamento das forças impulsionadoras e restritivas. Ao 

criar a teoria, Lewin levou em consideração que o processo de mudança envolve 

forças positivas e negativas, que precisam ser identificadas a fim de que a mudança 

se implante efetivamente. Assim, no intuito de compreender a lógica do processo de 

interação humana no ambiente de trabalho, a TC busca identificar não só as forças 

que a dinamizam, mas também o espaço de vida criado pelos sujeitos nas 

organizações de trabalho e de que maneira ele incide na dinâmica das relações 

grupais.  

Segundo Lewin (1939), o profissional inserido em uma equipe cria em torno 

de si um meio, o meio psicológico, onde coexistem as tensões internas de cada 

membro e as pressões provenientes do campo ao seu redor, gerando em torno do 

mesmo, um campo de forças.  

Dessa forma, entende-se que o comportamento dos indivíduos no grupo é 

resultado de uma dinâmica gerada independentemente das vontades individuais, 

sendo, portanto, a dinâmica do grupo o resultado de um conjunto de interações 

dentro de um espaço psicossocial (LEWIN, 1965; SUC; PROKOSH; GANSLANDT, 
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2009). Compreende-se por dinâmica do grupo as maneiras pelas quais o grupo, seu 

líder e seus membros interagem, a relação derivada da interação com as tarefas e o 

desenvolvimento e estrutura do grupo (LEWIN, 1948a; MOSCOVICI, 2005). 

Um conjunto de forças simbólicas causa alterações na estrutura do grupo, o 

que por sua vez influencia o comportamento individual de cada membro. Dessa 

forma, a TC serve para facilitar a compreensão dos fatos ligados à conduta do 

homem e de como os indivíduos interagem num determinado campo. Para isso, a 

TC envolve a construção de um “sistema de tensão”, representado pelas tensões 

internas e externas ao organismo de cada ser e da interação dessas tensões 

originam-se as necessidades psicológicas de cada indivíduo envolvido nesse meio 

(LEWIN, 1939, 1948b; MOSCOVICI, 2005).  

Para exemplificar o que seria o sistema de tensões, Lewin denominou as 

tensões como forças impulsoras e restritivas, considerando-as como fatores que 

incidem e influenciam a dinâmica de um grupo e são responsáveis pelos 

movimentos de coesão e restrição entre seus membros. Nesse sentido, entende-se 

como forças os elementos ativos que se conjugam para determinar o nível de 

atividade específico da situação em dado momento (KARIEL, 1956; MARTINS et al., 

2011; MOSCOVICI, 2005; WERNER; SANSONE; BROWN, 2008). 

Para ilustrar o campo de forças, Lewin utilizou as setas-vetores, as quais 

representam a incidência das forças sob as ações dos indivíduos do grupo. O 

diagrama ilustrado representa a atuação das forças (Figura 1). A linha contínua 

representa o nível de atividade no qual a equipe se encontra; a linha pontilhada 

representa o nível almejado; as setas voltadas para baixo representam as forças 

restritivas, ou resistência ou mesmo de desencorajamento, enquanto as setas 

direcionadas para cima ilustram as forças impulsoras ou encorajadoras. A situação 

atual de desempenho da equipe representa o equilíbrio entre as forças que 

impulsionam e restringem as ações. Dessa forma, a identificação das forças fornece 

a chave para a compreensão dos fatores que motivam e desmotivam cada um 

dentro do grupo e, identificando essas forças, o grupo terá condições de detectar 

que mudanças são necessárias para garantir melhor funcionamento do mesmo. 

Assim, as pessoas serão capazes de compreender como as mudanças afetarão sua 
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rotina e que benefícios elas trarão para cada indivíduo e para a organização 

(COVEY, 2002; SUC; PROKOSH; GANSLANDT, 2009). 

 

Figura 1. Modelo de análise do Campo de Forças de Kurt Lewin 

(COVEY, 2002; LEWIN, 1965). 

 

 

Existem movimentos nos grupos que os impulsionam para a realização de 

tarefas e, por conseguinte, facilitam a coesão do trabalho grupal, influenciando 

positivamente os resultados de seu desempenho. De forma contrária, as forças 

restritivas são aquelas que restringem os movimentos de coesão e acordo entre os 

membros do grupo que, por sua vez, influenciam negativamente o movimento do 

mesmo, bem como comprometem o desempenho da equipe no desenvolvimento de 

suas tarefas. Qualquer indivíduo, ao fazer parte de um grupo, será por ele 

fortemente influenciado e modelado (KARIEL, 1956; LEWIN, 1965; SYNDER, 2009; 

ZIMERMAN, 1997). 

Para Moscovici (2005) e Medley e Akan (2008), a análise do campo de 

forças é uma possibilidade de mapear as dimensões necessárias do investimento no 

desenvolvimento de uma equipe de trabalho, especialmente quando o grupo vive 

uma situação-problema e evita qualquer situação de mudança. Nessas condições 

faz-se necessário identificar quais são as forças atuantes sobre o grupo que faz com 

que ele sofra restrições, refletindo no comportamento organizacional de cada 

membro. Para Chiavenato (1996), a resistência em aceitar as mudanças 

necessárias nada mais é do que a tentativa de manter seu status quo; no entanto, 

quando o grupo descobre coletivamente as necessidades de mudanças, torna-se 



Referencial Teórico 40 

	  

mais fácil aceitá-las, visto que a resistência do indivíduo em aceitar as mudanças 

está também na sua relação com os padrões do grupo (GODOI; FREITAS, 2008; 

LEWIN, 1965). 

Assim, pode-se dizer que o nível de atividade do grupo é resultante das 

forças atuantes no mesmo e, portanto, são elas que irão determinar em que nível de 

atividade o mesmo se encontra. Quando as forças impulsoras e restritivas forem de 

intensidades semelhantes, o grupo estará no ponto em que Lewin denominou de 

equilíbrio quase-estacionário, momento em que o grupo encontrar-se-á estagnado e 

resistente às mudanças. Dessa forma, o mapeamento das forças constitui-se no 

ponto de partida para identificar problemas e construir um diagnóstico (LEWIN, 

1939, 1965; MOSCOVICI, 2010). 

Para facilitar a análise das forças atuantes em um determinado grupo, 

Moscovici (2005) propõe sua distribuição em três dimensões, sendo elas: as 

dimensões “EU”, “OUTRO” e “AMBIENTE”. A dimensão “EU” engloba elementos 

referentes ao indivíduo, tais como motivações, objetivos pessoais, facilidade de 

comunicação, competências etc. A dimensão “OUTRO” refere-se a elementos que 

dizem respeito a outras pessoas, tais como liderança, competência, discordâncias e 

conflitos. Já a dimensão “AMBIENTE” tem foco nos elementos relacionados ao 

ambiente físico, recursos materiais e humanos, dentre outros (MOSCOVICI, 2005, 

2010).  

Para Moscovici (2005, 2010), geralmente, os membros da equipe ou grupo 

de trabalho tendem a minimizar seu próprio papel nas relações profissionais, logo, 

as forças referentes ao “EU” frequentemente aparecem mais como forças 

impulsoras, e as forças do “OUTRO” e do “AMBIENTE” são as que mais comumente 

aparecem como geradoras de forças restritivas. Sendo assim, o conhecimento dos 

pontos de conflito que restringem o desempenho das equipes, bem como aqueles 

que são potenciais podem constituir-se em uma ferramenta estratégica aos gestores 

dos serviços no intuito de potencializar as relações, incentivar as ações coletivas e 

estabelecer processos de mudança. 

Uma vez delineado o campo de forças, torna-se possível então criar uma 

estratégia, em que as forças impulsoras podem ser ampliadas ou as forças 

restritivas reduzidas. A primeira escolha poderá trazer alguns resultados positivos 
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em curto prazo; no entanto, existem riscos em gerar certa tensão no grupo. Já a 

segunda opção poderá ser mais assertiva, pois promoverá elevação no nível de 

atividade sem provocar maiores tensões. Segundo Chiavenato (1996), em 

determinados ambientes de trabalho, as forças restritivas são tão latentes que 

podem conter, reduzir ou até mesmo anular as forças impulsoras e, por isso, nem 

sempre ampliar as forças impulsoras pode ser a melhor estratégia. 

Lewin (1948b) adverte que, em algumas situações, ao ampliarmos as forças 

impulsoras, poderemos ativar também as forças restritivas; por isso, o planejamento 

das ações após o levantamento do diagnóstico exige cautela. Muitas vezes, reduzir 

as forças restritivas pode ser a forma mais eficaz de incentivar mudanças no grupo e 

aumentar o desempenho da equipe. 

Assim, após o levantamento do diagnóstico situacional da equipe dá-se 

então seguimento às etapas da mudança planejada, no intuito de apontar para a 

equipe a necessidade concreta de mudança, partindo dos pontos fortes e frágeis da 

equipe identificados por seus próprios membros. 

 

3.3 A Pesquisa-ação como estratégia de implementação da Mudança 
Organizacional Planejada 

Para viabilizar a aplicação da mudança organizacional, uma estratégia que 

pode se mostrar adequada é o modelo de pesquisa-ação. A pesquisa-ação foi 

proposta por Kurt Lewin na década de 1940, como estratégia de intervenção na 

formação dos T-groups (grupo de treinamento), cuja finalidade era instigar reflexões 

acerca das ações geradas pelos indivíduos como forma de promover conhecimento 

para melhor atuação dos mesmos (BARTON; STEPHENS; HASLETT, 2009; 

GRITTEM; MEIER; ZAGONEL, 2008). 

O modelo de pesquisa-ação tem sido amplamente usado no treinamento e 

desenvolvimento de equipes, tanto no planejamento quanto na implementação de 

mudanças, por ser um modelo que abrange um esquema de abordagem da situação 

e uma gama de possibilidades para resolução dos problemas encontrados 

(MOSCOVICI, 2005, 2010). 
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Segundo Franco (2005), a observação gerada a partir da pesquisa-ação 

deve conduzir o pesquisador necessariamente à transformação de uma realidade e 

implica, inevitavelmente, a participação dos sujeitos envolvidos no processo, 

cabendo ao pesquisador provocar nos indivíduos a tomada de consciência em 

direção à mudança de percepção e, principalmente, comportamento. 

O modelo de intervenção deve ser concebido quando a intenção do 

pesquisador é promover ação que conduza um grupo específico à resolução de 

determinados problemas e, inevitavelmente, os atores da situação problema 

precisam estar envolvidos de forma colaborativa e cooperativa. Para viabilizar essa 

dinâmica, a pesquisa-ação precisa ser desenvolvida em quatro fases: coleta de 

dados, diagnóstico, ação e avaliação (LACERDA et al., 2008).  

A coleta de dados compreende a fase em que a situação-problema é 

percebida e a definição dos dados a serem levantados se torna mais concreta, 

assim como as técnicas e instrumentos mais adequados para o levantamento dos 

mesmos. Na fase de diagnóstico, já em posse dos dados, o pesquisador deverá 

investigar a lacuna entre a situação atual e a situação almejada pela equipe. Vale 

ressaltar que a qualidade do diagnóstico situacional está intrinsecamente 

relacionada com a veracidade dos dados fornecidos pelos sujeitos e que alguns 

pontos críticos identificados pelo grupo podem ser transformados em um 

planejamento eficaz e imediato (MOSCOVICI, 2010). 

Após concluir o diagnóstico e elaborar o planejamento estratégico, 

prossegue-se então à ação propriamente dita, cujo objetivo é colocar em prática 

todas as atividades planejadas pelo grupo até então. Nesta etapa, a fim de produzir 

os melhores resultados possíveis, vale lançar mão não só da qualificação dos 

sujeitos, mas também de toda tecnologia e recursos disponíveis para tal. Assim, 

depois de concluídas as etapas anteriores realiza-se a avaliação da ação 

implementada, seguindo critérios que permitam tal mensuração. Este momento 

constitui-se em um dos momentos mais preciosos da ação, no sentido de que 

poderá servir de base para um (re)diagnóstico de todas as etapas aplicadas no 

processo de mudança (BARTON; STEPHENS; HASLETT, 2009; GRITTEM; MEIER; 

ZAGONEL, 2008; MOSCOVICI, 2005, 2010).  
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De acordo com Medley e Akan (2008), o mapeamento do campo de forças é 

considerado parte essencial da mudança planejada, por possibilitar a análise das 

relações interpessoais e de trabalho em uma equipe, do ponto de vista 

organizacional e por subsidiar a elaboração do planejamento estratégico da 

instituição. Os momentos de mudança permitem não só o levantamento dos 

problemas, mas também reavaliar quais são as prioridades. O planejamento pode 

ficar mais direcionado à promoção de forças impulsoras ou à contenção de forças 

restritivas, cabendo aos membros da equipe compreender quais as mudanças 

necessárias, tornando-se ainda mais ativos no processo. 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vossos desígnios me 

conduzirão e, por fim, 

na glória me acolherei”. 

(Salmos 72:24) 
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4. Metodologia 
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4.1 TIPO DE ESTUDO:  

Estudo descritivo e exploratório, utilizando dados quantitativos e qualitativos. 

Os estudos descritivos exploratórios são utilizados para especificar as propriedades, 

características e os perfis de pessoas, grupos, comunidades ou qualquer outro 

fenômeno. São adequados quando o pesquisador pretende observar, analisar e 

correlacionar fenômenos ou fatos (COELHO; SILVA, 2007).  

 

4.2 LOCAL E PARTICIPANTES DO ESTUDO: 

O presente estudo foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um 

hospital público de grande porte de Goiânia-GO, no período compreendido entre 

março e novembro de 2011.  

A UTI investigada é destinada ao tratamento clínico de pacientes adultos e 

atualmente conta com seis leitos, sendo um de isolamento e cinco distribuídos em 

uma enfermaria comum. No total, a equipe de enfermagem é composta por 32 

profissionais, sendo nove enfermeiros e 23 técnicos de enfermagem. Os 

profissionais da equipe de enfermagem cumprem carga horária de trabalho de 30 

horas semanais, distribuídas em plantões de seis (matutino ou vespertino) e doze 

horas (diurno ou noturno). Em todos os plantões há sempre no mínimo um 

enfermeiro assistencial e, ainda, a gerente de enfermagem que cumpre escala de 

trabalho de oito horas diárias. 

Inicialmente, foram considerados sujeitos do estudo os profissionais da 

equipe médica e de enfermagem. No entanto, devido à baixa adesão da equipe 

médica (27,0%) em responder ao questionário, optou-se por restringir o estudo 

somente à equipe de enfermagem. 

Participaram do estudo 18 sujeitos, sendo 14 técnicos de enfermagem e 

quatro enfermeiros. Foram considerados como critérios de inclusão neste estudo o 

fato de ser profissional da equipe de enfermagem, ter vínculo empregatício 

permanente e estar no exercício de sua função há no mínimo seis meses. Foram 

excluídos do estudo os profissionais de enfermagem que estavam afastados de suas 

funções por quaisquer motivos no período de coleta dos dados. 
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A participação dos sujeitos na investigação foi voluntária, não relacionada a 

qualquer tipo de vantagem ou remuneração e vinculada ao aceite para participação 

manifestado pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice A). 

 

4.3 COLETA DE DADOS: 

A coleta de dados foi realizada pela investigadora em duas etapas. Na 

primeira etapa, os sujeitos responderam a um questionário sobre as forças que 

impulsionam e restringem o trabalho da equipe de enfermagem na unidade em que 

atuam. Na etapa seguinte, realizada após a análise dos resultados do questionário 

aplicado, os sujeitos foram convidados a participar de um grupo focal coordenado 

pela pesquisadora para apresentação e discussão do mapeamento do campo forças 

da equipe, visando sua validação pela equipe e a implementação da primeira fase 

da mudança organizacional planejada. 

O questionário aplicado na coleta de dados (Apêndice B) foi elaborado com 

base na Teoria de Campo de Kurt Lewin (1948a) e no referencial teórico de 

Moscovici (2005), incluindo aspectos sociodemográficos e os elementos que 

impulsionam e restringem o grupo de trabalho, focados nos aspectos individuais, 

coletivos e ambientais. A caracterização sóciodemográfica dos sujeitos incluiu dados 

relativos à idade, sexo, escolaridade, profissão, tempo de exercício na profissão e 

atuação na unidade, escala de trabalho, tipo de vínculo com a instituição e outros 

vínculos trabalhistas, dentre outros. 

Quanto aos elementos que impulsionam e restringem a equipe, foram 

abordados aspectos relacionados às características individuais, interacionais e 

ambientais. As perguntas referentes às forças atuantes na unidade foram 

elaboradas com base nos resultados dos estudos de Silva (2009), Martins (2011), e 

Freitas (2011), dos quais foram extraídos os aspectos mais frequentemente 

indicados pelos sujeitos sobre do trabalho em equipe em cada dimensão para a 

construção de alternativas fechadas que facilitassem as respostas. Além disso, em 

cada dimensão ainda foi oferecido espaço para que os sujeitos acrescentassem 

aspectos não incluídos nas alternativas apresentadas. O instrumento final foi 
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submetido a dois testes-pilotos aplicados a profissionais da equipe de enfermagem 

de outra UTI da mesma instituição para os ajustes finais. 

Para coletar os dados da primeira etapa, a pesquisadora realizou visitas 

frequentes à unidade investigada, em todos os turnos de trabalho, todos os dias da 

semana durante um mês, com o objetivo de convidar todos os profissionais para 

participar da pesquisa. A abordagem era realizada em um momento considerado 

oportuno, no qual a pesquisadora se apresentava e informava sobre a pesquisa e 

seus objetivos. Com a concordância do profissional, a investigadora lia o TCLE junto 

com ele e apresentava e orientava sobre o preenchimento do questionário. Caso 

houvesse disponibilidade, o indivíduo era convidado a preencher o questionário 

naquele momento; se não fosse possível, uma nova data era agendada com o 

sujeito para a devolução do instrumento preenchido e o TCLE assinado. 

Além disso, para evitar desencontros da pesquisadora com os sujeitos, foi 

solicitada da gerência de enfermagem da unidade permissão para manter uma pasta 

identificada com o título da pesquisa e nome da pesquisadora responsável na sala 

da chefia da unidade. Assim, à medida que os sujeitos respondiam os instrumentos, 

podiam depositá-los na pasta para que fossem recolhidos em momento oportuno 

pela pesquisadora. Essa etapa da coleta de dados teve a duração de quarenta dias, 

findos os quais os questionários não recebidos de volta foram considerados como 

recusa para participar do estudo. 

Após a tabulação e análise dos dados dos questionários, teve início a 

segunda etapa da coleta de dados com a realização de três grupos focais 

conduzidos pela pesquisadora responsável e por uma auxiliar de pesquisa. A opção 

pela técnica de grupo focal se deu em função de a mesma permitir ao pesquisador 

explorar diversas opiniões acerca de um tema específico. Além disso, a sessão de 

grupo focal possibilita ao pesquisador coletar dados ao mesmo tempo em que 

proporciona aos sujeitos espaço de reflexão e auto-avaliação sobre suas próprias 

concepções, favorecendo, dessa forma, a mudança de comportamento (KIND, 2004; 

RESSEL et al., 2008; RESSEL; GUALDA; GONZALEZ, 2002). 

O uso da técnica do grupo focal possibilita a interação grupal, produzindo, 

assim, dados que dificilmente seriam obtidos individualmente, favorecendo trocas, 

descobertas e participação comprometida. Os dados obtidos por meio dessa 
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estratégia permitem que o pesquisador identifique opiniões, sentimentos e pontos de 

vista individuais, mesmo sendo um processo desenvolvido coletivamente (KIND, 

2004; LOPES et al., 2010; RESSEL et al., 2008). 

As sessões de grupo focal foram norteadas por um roteiro especificamente 

construído para permitir identificar os pontos de estrangulamento do trabalho em 

equipe e, a partir desses dados, indicar as prioridades de intervenções para 

potencializar o TE na unidade, sob a perspectiva de seus membros (Apêndice C). 

No início de cada sessão, a pesquisadora solicitava dos sujeitos a permissão para a 

gravação do encontro, bem como para o registro manuscrito das colocações feitas 

por eles em diário de campo pela pesquisadora auxiliar. Em seguida, eram 

apresentados os resultados obtidos na primeira etapa do estudo, ou seja, o 

mapeamento das forças que influenciam o trabalho daquela equipe de enfermagem. 

Após a apresentação dos dados, a pesquisadora solicitava que os sujeitos 

refletissem sobre o diagnóstico mostrado e sua opinião sobre se aqueles dados 

refletiam a realidade do trabalho da equipe na unidade. Depois disto, com base nos 

pontos críticos identificados, os sujeitos eram indagados acerca das prioridades de 

intervenção para potencializar e facilitar o trabalho da equipe de enfermagem na 

UTI. As sugestões dos participantes foram usadas para definir as forças restritivas 

identificadas como prioridade para intervenção, especialmente aquelas que podem 

ser realizadas em curto prazo. 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS: 

Para o processamento dos dados coletados na primeira etapa, utilizou-se o 

programa estatístico Statistical Packpage for the Social Sciences (SPSS) for 

Windows versão 15.0. A codificação dos dados e a análise descritiva das referidas 

dimensões foram desenvolvidas usando as medidas de frequências absoluta e 

relativa. Os resultados são apresentados em tabelas e gráficos de distribuição e 

discutidos em seguida com base no referencial teórico. 

Para os dados obtidos na segunda etapa da coleta, procedeu-se a análise 

de conteúdo segundo o referencial teórico de Bardin (2007), conduzida em três 

etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Na fase da 
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pré-análise os dados foram submetidos a leituras exaustivas, buscando 

compreender e sistematizar as idéias iniciais. Em seguida, procedeu-se a 

exploração do material, momento no qual os dados foram codificados de modo a 

permitir a descrição do conteúdo. Nesta fase foram considerados os critérios de 

homogeneidade, fidelidade e objetividade para composição de categorias 

pertinentes. A última fase do processo de análise e tratamento dos dados obtidos 

viabilizou a consolidação do conteúdo das categorias identificadas que, a partir de 

então foram contextualizadas de acordo com o referencial teórico do estudo.  

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS: 

O estudo foi desenvolvido segundo as recomendações propostas pelo 

Conselho Nacional de Saúde, na Resolução 196/96 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1996), que apresenta as diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa 

envolvendo seres humanos. O projeto obteve aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás, sob o protocolo 156/2010 (ANEXO 1). 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vós, porém, Senhor, 

sois eterno, e vosso nome 

subsiste em todas as 

gerações”. 

(Salmos 101:13) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referencial Teórico 52 

	  

5. Resultados e Discussão 
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 A apresentação dos dados dessa dissertação foi organizada em dois artigos. 

 

Artigo 1: Forças impulsoras e restritivas para o trabalho em equipe em UTI. 

Autores: Myrian Karla Ayres Veronez Peixoto, Lizete Malagoni de Almeida 

Cavalcante Oliveira, Denize Bouttelet Munari, Leidiene Ferreira Santos, Luana 

Cássia Miranda Ribeiro. 

Revista: Acta Paulista de Enfermagem 

Situação: “Encaminhado” 

 

Artigo 2: Necessidades de mudança no trabalho em equipe em terapia intensiva: 

percepções dos profissionais da enfermagem. 

Autores: Myrian Karla Ayres Veronez Peixoto, Lizete Malagoni de Almeida 

Cavalcante Oliveira, Denize Bouttelet Munari, Leidiene Ferreira Santos, Gabriella 

Ribeiro de Paula. 

Revista: Revista Brasileira de Enfermagem 

Situação: “Em elaboração” 
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ARTIGO 1 

 
Forças impulsoras e restritivas para o trabalho em equipe em UTI* 

 

Myrian Karla Ayres Veronez Peixoto1, Lizete Malagoni de Almeida Cavalcante 

Oliveira2, Denize Bouttelet Munari3, Leidiene Ferreira Santos4, Luana Cássia 

Miranda Ribeiro5 

 
RESUMO: Objetivo: Identificar as forças que impulsionam e restringem o trabalho 
em equipe de enfermagem da UTI de um hospital público de Goiânia, Goiás, usando 
a Teoria de Campo (TC) como estratégia. Métodos: Estudo transversal descritivo e 
exploratório. A coleta de dados foi realizada entre abril e julho de 2011, envolvendo 
18 profissionais da equipe de enfermagem da unidade investigada. Por meio de 
questionário semi-estruturado, os sujeitos indicaram as forças impulsoras e 
restritivas nos aspectos individual (Eu), coletivo (Outro) e estrutural (Ambiente) para 
o trabalho da equipe na unidade. Resultados: Foram obtidos 961 registros, dos 
quais 58,8% referiram-se a aspectos impulsores. Do total de forças apontadas, 
31,4% foi atribuído à dimensão Eu, 36,0% à dimensão Outro e 32,6% à dimensão 
Ambiente.  Conclusão: O mapeamento do campo de forças configura-se em 
importante ferramenta para o diagnóstico situacional do trabalho em equipe, visando 
o planejamento de mudanças organizacionais direcionadas para melhorar o 
desempenho da equipe profissional. 
Descritores: Equipe de enfermagem; Unidades de Terapia Intensiva; Mudança 
organizacional; Ambiente de trabalho.  
	  

Driving and restrictive forces for teamwork in the ICU 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Artigo extraído de dissertação intitulada “Perspectivas para o Trabalho em Equipe de Enfermagem 
na Unidade de Terapia Intensiva”, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal de Goiás - PPGENF/UFG. Goiânia-GO, Brasil. 
1 Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pelo PPGENF/UFG. Goiânia-GO, Brasil. 
2 Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde. Professora Associada da Faculdade de Enfermagem 
da Universidade Federal de Goiás – FEN/UFG. Goiânia-GO, Brasil. 
3 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Especialista em Dinâmica de Grupo. Professora Titular da 
FEN/UFG. Goiânia-GO, Brasil. 
4 Enfermeira. Doutoranda em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Saúde da UFG. Goiânia-GO, Brasil. 
5 Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pelo PPGENF. Goiânia-GO, Brasil. 
 
Autora correspondente: Myrian Karla Ayres Veronez Peixoto  
Endereço: Primeira Avenida, n° 206, Apto. 503 - Setor Universitário - Goiânia-GO, Brasil. CEP: 74 
605-020  
Endereço eletrônico: myrianveronez@yahoo.com.br  
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ABSTRACT: Objective: To identify the forces that drive and constrain the work in 
the ICU nursing team of a public hospital in Goiania, Goias, using the Field Theory 
(FT) strategy. Methods: Cross sectional descriptive and exploratory study. Data 
collection was conducted between April and July 2011, involving 18 professional of 
nursing team of the unit investigated. Through semi-structured questionnaire, 
subjects indicated the driving and restraining forces on aspects individual (I), 
collective (Other) and structural (Environment) to the team's work in the unit. 
Results: We obtained 961 records, 58.8% of which referred to aspects impellers. Of 
the total of indicated forces, 31.4% was attributed to the dimension I, 36.0% to 
dimension Another and 32.6% to the dimension Environment. Conclusion: The 
mapping of the field of force sets up an important tool for situational diagnostic of 
teamwork, in order to plan organizational changes that aims to improve the 
performance of professional team. 
Keywords: Nursing, team; Intensive care units; Organizational innovation; Work 
environment. 
 

Fuerzas impulsoras y restrictivas para el trabajo en equipo em la UCI 

RESUMEN: Objetivo: Identificar las fuerzas que impulsan y limitan el trabajo en 
equipo del personal de enfermería en la UCI de un hospital público de Goiania, 
Goias, usando la Teoría del Campo (TC) como estrategia. Métodos: Estudio 
transversal, descriptivo y exploratorio. La recolección de datos se realizó entre abril y 
julio de 2011, con la participación de 18 profesionales del equipo de enfermería de la 
unidad investigada. A través de cuestionario semi-estructurado, los sujetos indicaron 
la fuerzas impulsoras y restrictivas en los aspectos individuales (I), colectivos (Otro) 
y estructurales (Ambiente) para el trabajo del equipo en la unidad. Resultados: Se 
obtuvieron 961 registros, de los cuales 58,8% se refiere a los aspectos impulsores. 
Del total de fuerzas indicadas, 31,4% he sido atribuida a la dimensión Yo, 36,0% a la 
dimensión Otro y 32,6% a la dimensión Ambiente. Conclusión: La cartografía del 
campo de fuerzas se configura en una importante herramienta para el diagnóstico 
situacional del trabajo en equipo, con el fin de planear cambios organizacionales 
direccionados para mejorar el desempeño del equipo profesional. 

Descriptores: Grupo de enfermería; Unidades de terapia intensiva; Innovación 
organizacional; Ambiente de trabajo. 

 

INTRODUÇÃO 

Na área da saúde, o trabalho em equipe é considerado um instrumento 

indispensável de atuação dos profissionais. Como em outras áreas, na saúde, o 

trabalho desenvolvido coletivamente tem sido considerado uma proposta 

organizacional para melhorar a qualidade do atendimento. Equipes bem 

estruturadas representam a forma mais eficiente de concentrar habilidades 
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humanas, tendo em vista a pluralidade funcional de seus membros (PINHO, 2006). 

Pessoas inseridas em equipes de trabalho mais saudáveis, tendem a desenvolver 

suas funções de forma mais competente e comprometida, bem como usufruem de 

melhor qualidade de vida (MOSCOVICI, 2005). 

No ambiente organizacional, o processo de interação humana é o que mais 

influencia o rumo das atividades e seus resultados. Os sentimentos oriundos das 

relações e interações interpessoais exercem influências positivas e/ou negativas, 

tanto nas interações quanto nas próprias atividades a serem desenvolvidas. Logo, 

compreende-se que o clima organizacional poderá exercer influência sobre as ações 

dos indivíduos, podendo gerar de satisfação a descontentamento no ambiente de 

trabalho (OLIVEIRA; CAMPELLO, 2008). 

Nas instituições de saúde, os serviços prestados pelos profissionais da área 

também são executados de forma coletiva e a integração entre os membros da 

equipe interfere diretamente na recuperação do paciente, objetivo final da ação de 

todos os profissionais (FERRAREZE; FERREIRA; CARVALHO, 2006). Neste 

contexto, o trabalho da Enfermagem, o qual envolve tanto atividades assistenciais 

quanto gerenciais, sempre foi essencialmente concebido como um trabalho 

desempenhado em equipe (ALVES; MELLO, 2006). No entanto, considerando que o 

termo equipe sugere articulação de ações e integração entre seus agentes, nota-se 

que nem sempre é o que acontece entre os profissionais de enfermagem. Muitas 

vezes, tem-se, no máximo, um agrupamento de agentes com interesses particulares, 

sem articulação de idéias ou objetivos comuns, fato este que poderá comprometer 

irreversivelmente a dinâmica do grupo (FERRAREZE; FERREIRA; CARVALHO, 

2006). 

A Enfermagem é considerada uma profissão em que os profissionais 

submetem-se constantemente a situações de risco e estresse intensos. No ambiente 

de cuidados intensivos, a situação adquire novas nuances (MANOJLOVICH, 2010). 

As relações interpessoais precisam ser consideravelmente preservadas, haja vista a 

complexidade dos procedimentos a serem realizados e as conflitantes tomadas de 

decisão às quais os profissionais se vêem expostos diariamente. 

Atividades desempenhadas em equipe são uma forma de garantir agilidade 

no desenvolvimento de tarefas, criatividade e eficiência de uma forma menos árdua, 
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evitando a sobrecarga de trabalho (PINHO, 2006). No entanto, alcançar o nível ideal 

de desempenho nas equipes de trabalho é um grande desafio e exige empenho 

tanto por parte de quem a compõe efetivamente como das organizações. Nessa 

perspectiva, a pesquisa do clima organizacional de uma instituição torna-se 

ferramenta útil para evidenciar problemas, favorecendo a adoção de novas medidas 

que facilitem o processo de mudanças (BISPO, 2006). 

Para que o processo de mudanças no ambiente organizacional seja 

efetivamente conduzido, o planejamento e a implementação das ações precisa ser 

cuidadosamente planejado. Nesse sentido, a Mudança Organizacional Planejada 

(MOP), proposta pelo psicólogo social Kurt Lewin (1965), mostra-se como estratégia 

eficaz para a implementação de mudanças. A MOP é uma forma sistematizada de 

realizar mudanças no ambiente organizacional e sua aplicação desenvolve-se em 

três etapas: descongelamento, mudança e recongelamento. A fase de 

descongelamento corresponde ao momento em que os membros da equipe 

reconhecem as necessidades de mudanças; a mudança refere-se à fase em que 

começam a ocorrer as mudanças propriamente ditas; e o recongelamento diz 

respeito ao momento em que os membros da equipe internalizam as mudanças e 

retornam gradativamente ao equilíbrio. 

No entanto, a aplicação da MOP deve ser subsidiada por um diagnóstico 

situacional, que identifique os fatores que estão influenciando positiva e 

negativamente a dinâmica das relações de trabalho na equipe. Assim, neste estudo 

buscou-se uma aproximação da Teoria de Campo (TC), também proposta por Kurt 

Lewin (1965), por apresentar-se como uma possibilidade para o mapeamento das 

forças impulsionadoras e restritivas do trabalho em equipe. Ao criar a TC, Lewin 

levou em consideração que o processo de mudança envolve forças positivas e 

negativas, que precisam ser identificadas a fim de que a mudança se implante 

efetivamente. Dessa forma, no intuito de compreender a lógica do processo de 

interação humana no ambiente de trabalho, a TC busca identificar as forças que a 

dinamizam, bem como a maneira que ela incide na dinâmica das relações grupais. 

Assim, essa pesquisa teve o objetivo de identificar as forças que impulsionam 

e restringem o trabalho em equipe de enfermagem da UTI de um hospital público de 

Goiânia, Goiás, usando a Teoria de Campo (TC) como estratégia de diagnóstico 
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situacional. Acredita-se que o mapeamento das forças que exercem influência sobre 

o trabalho da equipe facilitará a compreensão de como se dão as relações de 

trabalho na unidade, bem como ajudará a identificar as potencialidades e desafios a 

serem enfrentados almejando o fortalecimento do trabalho em equipe e o aumento 

do desempenho e da satisfação dos profissionais de enfermagem. 

 

MÉTODO 

Estudo descritivo e exploratório, realizado na Unidade de Terapia Intensiva 

de um hospital público, em Goiânia-Goiás. A amostra foi composta por 18 (60,0%) 

profissionais da equipe de enfermagem que atenderam aos critérios de inclusão de 

possuir vínculo empregatício na unidade há no mínimo seis meses e não estar 

afastado de suas funções no período da coleta. 

A unidade investigada é destinada ao tratamento clínico de pacientes 

adultos e, atualmente, conta com seis leitos, sendo um de isolamento e cinco 

distribuídos em uma enfermaria comum. No total, a equipe de enfermagem é 

composta por 32 profissionais, sendo nove enfermeiros e 23 técnicos de 

enfermagem. Os profissionais da equipe de enfermagem cumprem carga horária de 

trabalho de 30 horas semanais, distribuídas em plantões de seis (matutino ou 

vespertino) e doze horas (diurno ou noturno). Em todos os plantões há sempre, no 

mínimo, um enfermeiro assistencial além da gerente de enfermagem da unidade. 

A coleta de dados foi realizada entre abril e julho de 2011, utilizando-se 

questionário autoaplicável semi-estruturado, construído com base no referencial 

teórico (LEWIN, 1965) e em estudos anteriores (FREITAS, 2011; MARTINS et al., 

2011; SILVA, 2009). A primeira parte do instrumento refere-se à caracterização 

sociodemográfica e a segunda aos fatores impulsores e restritivos relativos ao 

trabalho em equipe nos aspectos pessoais (dimensão Eu), interacionais (dimensão 

Outro) e de estrutura física e organizacional (dimensão Ambiente) (MOSCOVICI, 

2010). 

A elaboração do instrumento foi supervisionada por uma enfermeira 

especialista em Dinâmica de Grupo, com experiência em estudos que utilizaram a 

Teoria de Campo (FREITAS, 2011; MARTINS et al., 2011; SILVA, 2009). O 
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questionário foi submetido ao pré-teste, o qual foi realizado por meio da aplicação do 

mesmo a profissionais da equipe de enfermagem de outra UTI na mesma instituição, 

certificando a pertinência e adequação do mesmo. 

Os dados foram coletados no próprio local de trabalho dos sujeitos, em 

todos os turnos, com abordagem individual. No momento da entrega do instrumento, 

eram esclarecidos os objetivos do estudo, solicitada a Assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, realizadas orientações quanto ao preenchimento 

do questionário e agendada uma data para o recolhimento do mesmo. 

Para o processamento dos dados, as informações foram analisadas 

utilizando-se o programa estatístico Statistical Packpage for the Social Sciences 

(SPSS) for Windows versão 15.0. A codificação dos dados e a análise descritiva das 

referidas dimensões foram desenvolvidas usando as medidas de frequência 

absoluta e relativa.  

Esta pesquisa está de acordo com os preceitos éticos estabelecidos para 

pesquisas com seres humanos e obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal Goiás, sob o 

protocolo 156/2010. 

	  

RESULTADOS 

No total, participaram do estudo 18 sujeitos, sendo 16 (88,0%) do sexo 

feminino, com faixa etária predominante entre 36 e 45 anos (50,0%). Quanto à 

categoria profissional, 14 (78,0%) são técnicos de enfermagem e quatro (22,0%) 

enfermeiros.  

Quanto ao tempo de exercício na profissão, sete (39,0%) sujeitos possuíam 

entre 11 e 20 anos e, no tocante ao tempo de atuação na instituição e na unidade 

investigada, 11 (61,0%) participantes tinham entre um e 10 anos de vínculo, 

enquanto os outros sete (39,0%) tinham atuação entre 11 e 20 anos. Em relação à 

escala de trabalho na unidade, houve predomínio de profissionais atuando na escala 

diurna (11; 61,0%), cumprindo seis horas/manhã (33,0%) ou seis horas/tarde 

(22,0%), com um (6,0%) sujeito atuando na escala de 8 horas diárias. 
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Em relação ao tipo de vínculo estabelecido com a unidade, 17 (94,0%) são 

concursados e, no tocante à quantidade de vínculos empregatícios, 10 (56,0%) 

referiram possuir pelo menos mais um vínculo. 

 

Quanto às forças atuantes na Unidade de Terapia Intensiva 

Em relação às forças atuantes na unidade investigada, foram obtidos 961 

registros, sendo que, destes, 565 (58,8%) registros foram atribuídos a fatores 

impulsores. Quanto à distribuição das forças por dimensão, obteve-se 302 (31,4%) 

registros atribuídos à dimensão Eu, 345 (36,0%) à dimensão Outro e 314 (32,6%) à 

dimensão Ambiente (Figura 1).  

Figura 1 – Distribuição do percentual de forças impulsoras e restritivas atribuídas às 

dimensões Eu, Outro e Ambiente. Goiânia, GO, 2011. 
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Em relação à Dimensão Eu, do total de 302 forças identificadas, 232 

referiram-se a forças impulsoras e 70 a forças restritivas. A Tabela 1 ilustra as 

respostas distribuídas em valências positivas e negativas.  

As respostas dos sujeitos foram agrupadas no intuito de facilitar a 

compreensão dos dados. O maior volume de registros foi referente às 

Características pessoais que facilitam o trabalho em equipe tais como respeito, boa 

vontade, educação, sinceridade, bom humor, humildade e carisma. Em seguida, 

apareceram os Atributos que propiciam convivência harmoniosa com o grupo, 

relativos a aspectos como bom relacionamento interpessoal, competência técnica, 

espírito de união com a equipe, simpatia, paciência, carinho/amizade pelos colegas 
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e bom senso. Por último, foi apontada a Satisfação por trabalhar na UTI, incluindo 

respostas como amor pelo trabalho, boa receptividade para com o paciente e 

compromisso com o serviço (Tabela 1). 

Tabela 1 – Distribuição de forças impulsoras e restritivas da UTI de um hospital 

público atribuídas à dimensão Eu. Goiânia, GO, 2011. 

Dimensão Eu 

Forças Impulsoras            N         %          Forças Restritivas              N         % 

Características pessoais 
que facilitam o trabalho 
em equipe 

117 50,4 Características pessoais que 
dificultam o trabalho em equipe 

35 50,0 

Atributos que propiciam 
convivência harmoniosa 
com o grupo 

84 36,2 Atributos que contribuem para 
convivência conflituosa com o 
grupo 

35 50,0 

Satisfação por trabalhar 
na UTI 

31 13,4    

Total 232 100  70 100 

 

Em relação aos elementos restritivos da dimensão Eu, foram identificados 

dois aspectos com o mesmo percentual de respostas. Dentre as Características 

pessoais que dificultam o trabalho em equipe estão as respostas relacionadas à 

dificuldade para se expressar, ansiedade, perfeccionismo, temperamento explosivo, 

desorganização, timidez, autoritarismo, vergonha e desinteresse. Quanto aos 

Atributos que contribuem para convivência conflituosa com o grupo foram agrupados 

os registros referentes à dificuldade em dizer não, falar tudo o que pensa/sente em 

relação à equipe, sentir-se incompreendido pela equipe, dificuldade para realizar o 

trabalho em equipe e dificuldade para resolver problemas. 

Quanto às respostas identificadas na dimensão Outro, observou-se o 

equilíbrio entre as forças, o que foi evidenciado pela pequena diferença entre o total 

de respostas impulsoras e restritivas. A Tabela 2 ilustra o percentual de respostas 

impulsoras e restritivas atribuídas à essa dimensão. 
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Tabela 2 - Distribuição de forças impulsoras e restritivas da UTI de um hospital 

público atribuídas à dimensão Outro. Goiânia, GO, 2011. 

Dimensão Outro 

Forças Impulsoras                N         %   Forças Restritivas                        N         % 

Aspectos coletivos 

facilitadores do trabalho 

em equipe  

135 68,5 Aspectos coletivos 

dificultadores do trabalho em 

equipe 

83 56,1 

Posturas favoráveis à 

atuação da equipe 

62 31,5 Posturas desfavoráveis à 

atuação da equipe 

65 43,9 

Total 197 100  148 100 

 

Os Aspectos coletivos facilitadores do trabalho em equipe destacam-se das 

demais quanto ao número de respostas e refletem a opinião dos membros da equipe 

de enfermagem em relação às características do grupo como um todo, que facilitam 

o trabalho em equipe na UTI como: competência, responsabilidade, bom humor, 

amizade, respeito, dinamismo, compreensão, dentre outras. Em Posturas favoráveis 

à atuação da equipe, foram incluídos aspectos como companheirismo/solidariedade, 

compromisso, boa comunicação, atendimento humanizado, autonomia, flexibilidade 

e disponibilidade. 

Em relação às forças restritivas da dimensão Outro, foram identificados 

Aspectos coletivos dificultadores do trabalho e Posturas desfavoráveis à atuação da 

equipe. Nos primeiros, foram identificadas as características da equipe, que, na 

opinião de seus membros, interferem de forma negativa no trabalho, tais como 

egoísmo, individualismo, desinteresse, falta de educação, falsidade, desrespeito e 

inveja. Em seguida, foram identificados os registros que dizem respeito às 

características coletivas que, por vezes, geram convivência conflituosa no grupo, tais 

como: desunião, autoritarismo, má vontade, incompreensão e inflexibilidade.  

Na dimensão Ambiente (Tabela 3), as respostas dos sujeitos foram 

agrupadas em aspectos previamente determinados, os quais dizem respeito à 

infraestrutura da unidade, às ações gerenciais e aos serviços com os quais a 

unidade estabelece relação de interdependência. 
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Nesta dimensão, de forma contrária às demais, evidencia-se maior volume 

de forças restritivas, em relação às forças impulsoras. Todos os grupos de respostas 

refletem a percepção e o descontentamento dos membros da equipe de 

enfermagem, com exceção das Ações gerenciais na unidade, na qual se observa 

maior volume de características impulsoras.  

Tabela 3 - Distribuição de forças impulsoras e restritivas da UTI de um hospital 

público atribuídas à dimensão Ambiente. Goiânia, GO, 2011. 

Categoria 
Dimensão Ambiente 

Forças Impulsoras Forças Restritivas 

 N                     %  N                    % 

Estrutura física 31 22,8 53 29,8 

Recursos humanos 21 15,4 27 15,1 

Ações gerenciais na unidade 40 29,4 29 16,3 

Serviços de apoio 23 20,0 41 23,0 

Aspectos organizacionais 21 15,4 28 15,8 

Total 136 100 178 100 

 

A categoria Estrutura física foi a categoria que evidenciou maior insatisfação 

do grupo. Neste item, destacaram-se como forças restritivas, os registros que 

referiram-se à inadequação da estrutura física para o bom desempenho da equipe, 

tais como má disposição das enfermarias, pintura das paredes em condições 

precárias e falta de ventilação natural na unidade. Além destes, foram mencionados 

também equipamentos e leitos sucateados, falta de manutenção dos aparelhos e 

áreas de apoio como copa, secretaria e repouso improvisadas. Como forças 

impulsoras foram mencionadas a boa iluminação natural da unidade, materiais 

disponíveis e suficientes para prestar uma boa assistência e a localização 

estratégica da unidade. 

Em relação à categoria Recursos humanos, observa-se equilíbrio entre a 

quantidade de forças impulsoras e restritivas. No que diz respeito às forças 

restritivas, foram mencionados o baixo quantitativo de profissionais de enfermagem 
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atuando na unidade. Também foram mencionadas como aspectos restritivos as 

restrições físicas de alguns servidores e, consequentemente, a sobrecarga de 

trabalho, condições estas que retardam a realização de outras atividades. Quanto às 

forças impulsoras, os profissionais destacaram número suficiente de técnicos de 

enfermagem, presença constante do enfermeiro na supervisão das ações e o fato de 

possuir um profissional responsável pela medicação de todos os pacientes. 

Quanto às Ações gerenciais na unidade, a Tabela 3 ilustra o maior 

contingente de forças impulsoras do que restritivas. Quanto às ações restritivas, 

foram relatadas comodismo, desorganização, desinteresse, autoritarismo e falta de 

uma coordenação conjunta com a equipe médica. Como forças impulsoras 

destacaram-se a flexibilidade da gerência quanto à escala de trabalho, 

compreensão, apoio aos servidores, respeito e segurança.  

Na categoria Serviços de apoio, foram atribuídas respostas que dizem 

respeito aos serviços externos com os quais a unidade estabelece relação de 

interdependência. As unidades externas são Farmácia, Centro de Material e 

Esterilização, Central Química de Desinfecção, Laboratório, Serviço de Radiologia, 

Lavanderia e Serviço de Nutrição. Como forças restritivas, foram mencionados os 

atrasos na entrega de medicações, falta de conhecimento da 

realidade/necessidades da UTI, número insuficiente de lençóis, roupas de uso 

interno na unidade e material estéril, além da demora na entrega de resultados de 

exames. Como pontos impulsores destacaram-se a disponibilidade de 

materiais/equipamentos para a unidade, boa comunicação e acessibilidade aos 

serviços e capacitação adequada dos profissionais. 

Em relação à categoria Aspectos organizacionais, foram atribuídas 

respostas que dizem respeito à opinião dos profissionais de enfermagem quanto à 

política da instituição a qual pertencem. Como forças restritivas foram mencionadas 

falta de ações de promoção à saúde dos servidores, desorganização e a 

característica centralizadora da gestão. Como forças impulsoras, destacaram-se o 

interesse da instituição pela educação continuada dos servidores, promovendo 

diversos cursos de capacitação/atualização sem custo para os mesmos, boa 

comunicação com a gerência da UTI e a integração da unidade com as demais 

equipes da instituição. 
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DISCUSSÃO 

 Neste estudo, observa-se que a equipe de enfermagem investigada é 

composta, em sua maioria, por indivíduos jovens e do sexo feminino, corroborando 

com outros estudos realizados com esta população, que evidenciam a 

predominância feminina nas equipes de enfermagem (LEITE; VILA, 2005; 

FERRAREZE; FERREIRA; CARVALHO, 2006; MARTINS et al, 2011).  

Da mesma forma, o acúmulo de vínculos empregatícios na enfermagem 

também constitui-se em algo comum na profissão. A necessidade de 

complementação financeira é o principal motivo para o aumento da carga horária de 

trabalho dos profissionais da enfermagem, tendo em vista que, de um modo geral, 

prevalece a baixa remuneração da categoria (PASCHOA; ZANEI; WHITAKER, 2007; 

ARAÚJO; SOARES; HENRIQUES, 2009; PEREIRA; MIRANDA; PASSOS, 2009).  

Conhecer as características e a atmosfera que envolve a equipe de 

enfermagem em UTI mostra-se estratégia oportuna para o desenvolvimento de 

ações que promovam melhor qualidade de trabalho e, consequentemente, melhor 

qualidade na assistência oferecida. Segundo autora, a técnica de análise do campo 

de forças permite que cientistas, líderes de equipe e administradores analisem a 

atmosfera na qual o grupo está inserido, bem como a produtividade e satisfação de 

seus membros com relação às tarefas desempenhadas e à interação entre os 

indivíduos (MOSCOVICI, 2005). 

Nesta investigação, pôde-se perceber que a equipe de enfermagem da UTI 

reconhece o potencial de cada profissional, assim como dos colegas. O percentual 

de forças impulsoras distribuído nas dimensões Eu e Outro reflete a auto-estima do 

grupo em relação às ações que contribuem para o bom desempenho do trabalho em 

equipe. Na dimensão Ambiente, no entanto, foram evidenciadas algumas limitações 

e, na opinião dos profissionais, é a principal dificultadora das ações em equipe 

(Figura 1). 

O volume de forças impulsoras atribuídas à dimensão Eu (76,8%) reflete a 

dificuldade dos sujeitos em se enxergar como força restritiva no desenvolvimento do 

trabalho em equipe. Normalmente, os sujeitos tendem a supervalorizar sua atuação 

no grupo, atribuindo às outras dimensões maior responsabilidade para a dificuldade 
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de desenvolvimento do trabalho em equipe (LEWIN, 1965; MARTINS et al, 2011; 

MOSCOVICI, 2010). 

Observa-se que à dimensão Outro foi atribuído o maior volume de forças, 

fato este que evidencia que os sujeitos também atribuem aos aspectos interacionais 

a maior responsabilidade pela dinâmica do grupo. Além disso, observou-se ainda, a 

pequena diferença entre o volume de forças impulsoras (57,1%) e restritivas 

(42,9%), refletindo o que denomina-se de equilíbrio quase estacionário, sugerindo a 

necessidade de intervenções e implementação de mudanças que mobilizem o 

grupo. 

A análise das respostas distribuídas nas categorias impulsoras e restritivas 

da dimensão Outro demonstra alguns paradoxos, tendo em vista que foram 

mencionadas como características impulsoras o companheirismo e compromisso, 

assim como foram mencionadas como características restritivas o egoísmo e 

individualismo. Essa ambiguidade dos sujeitos pode ser explicada pelo fato de que a 

postura dos indivíduos nas organizações é influenciada, entre outros aspectos, pelas 

características pessoais, motivações, sentimentos e valores, que podem ser 

decorrentes tanto do ambiente quanto da cultura organizacional (MOSCOVICI, 

2010). 

Na dimensão Ambiente, assim como na dimensão Outro, também observa-

se alguns dualismos, como, por exemplo, na categoria Recursos humanos, onde foi 

mencionado como fator impulsor o número adequado de profissionais da equipe de 

enfermagem e como fator restritivo o baixo quantitativo de técnicos de enfermagem. 

Quanto aos aspectos físicos da UTI, os fatores evidenciados como restritivos 

neste estudo corroboram com demais achados na literatura. Estudo realizado com 

profissionais de enfermagem de duas UTI evidenciou que iluminação e ventilação 

inadequadas, barulho excessivo e escassez de materiais são fatores que interferem 

na qualidade da assistência oferecida pela equipe, tendo em vista que estes são 

alguns dos fatores de desencadeamento de estresse para os profissionais 

(CORONETTI et al, 2006; CHAVAGLIA et al, 2011). 

O descontentamento da equipe com relação aos aspectos ambientais reflete 

certa capacidade da equipe em transpor os empecilhos de estrutura física, recursos 
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humanos e serviços de apoio. Embora na categoria Ações gerenciais na unidade 

tenha sida identificada com mais fatores impulsores do que restritivos, a falta de uma 

coordenação conjunta entre a chefia de enfermagem e a chefia médica, prejudica a 

atuação da equipe de enfermagem, uma vez que a falta de padronização das 

condutas médicas na unidade interfere na atuação dos profissionais da enfermagem, 

fazendo com que a equipe sinta-se perdida quando determinados profissionais 

médicos estão coordenando o plantão.  

Assim, observa-se que as forças identificadas em cada dimensão 

evidenciam as necessidades da equipe e a dinâmica das relações humanas no 

grupo, as quais resultam em comportamentos e posturas diferentes entre seus 

membros. 

 

CONCLUSÃO 

O mapeamento do campo de forças na UTI permitiu a visualização do 

panorama em relação ao trabalho desenvolvido pela equipe de enfermagem. 

Identificar os fatores que causam motivação e descontentamento para o 

desenvolvimento do trabalho em equipe, mostra-se como importante ferramenta 

para organizações conhecerem o comportamento de seus colaboradores no 

ambiente de trabalho, cabendo agora, aos gestores do serviço descobrir que 

estratégias podem ser aplicadas, no intuito de estimular os aspectos impulsores e 

minimizar os elementos restritivos. 

Além disso, o mapeamento dos elementos que interferem no trabalho da 

equipe serve de subsídio para o planejamento estratégico das ações de mudança. A 

incorporação de novos comportamentos e atitudes por parte dos membros da equipe 

vai depender da forma como as mudanças serão implementadas, sendo que as 

ações pautadas por um diagnóstico bem realizado garantirão posturas mais 

assertivas por parte da organização. 

Embora a equipe de enfermagem investigada neste estudo se sinta 

capacitada para desempenhar assistência de qualidade, fato este que foi 

evidenciado pelo maior volume de forças impulsoras, percebe-se que ainda existem 

aspectos dos pontos de vista interacionais e estruturais que merecem maiores 



Resultados e Discussão 68 

	  

investimentos por parte dos gestores do serviço. A qualidade da assistência 

oferecida por esses profissionais está diretamente relacionada com a qualidade das 

relações interpessoais entre os membros do grupo e à satisfação em relação ao 

ambiente organizacional em que atuam.  

A TC mostrou-se estratégia útil na realização do diagnóstico situacional na 

unidade. Acredita-se que o instrumento utilizado para identificar os aspectos 

facilitadores e dificultadores para o trabalho em equipe de enfermagem foi 

adequadamente utilizado, tendo em vista que permitiu a identificação dos elementos 

que influenciam a dinâmica do trabalho na UTI. Acredita-se que, embora este estudo 

apresente a limitação de ter sido desenvolvido com uma amostra pequena, em uma 

realidade específica de um ambiente fechado de alta complexidade, investigações 

como essa servem para nortear outros estudos em realidades com características 

semelhantes à UTI, uma vez que permite o levantamento de informações que 

facilitam o planejamento e a implementação de mudanças. 
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ARTIGO 2 
 

Necessidades de mudança no trabalho em equipe em terapia intensiva: 
percepções dos profissionais da enfermagem6 

 

Myrian Karla Ayres Veronez Peixoto7, Lizete Malagoni de Almeida Cavalcante 

Oliveira8, Denize Bouttelet Munari9, Leidiene Ferreira Santos10, Gabriella Ribeiro de 

Paula11 

 

RESUMO: Objetivo: Identificar as prioridades de mudança para aumentar o 
desempenho da equipe de enfermagem de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 
segundo os pressupostos da Mudança Organizacional Planejada. Método: Estudo 
descritivo e exploratório de abordagem qualitativa, realizado com 14 profissionais da 
enfermagem de um hospital público de Goiânia-GO. Os dados foram coletados por 
meio de grupos focais e foram analisados segundo o referencial teórico de Bardin. 
Resultados: A análise dos dados permitiu a identificação das categorias: 
Relacionamento interpessoal, Comunicação, Falta de padronização das condutas 
médicas e Estrutura física e referiram-se aos aspectos que interferem no 
desempenho da equipe,desfavorecendo a coesão entre seus membros. Conclusão: 
O estudo permite concluir que estratégias que viabilizem a identificação de aspectos 
que necessitam de mudanças e que dificultam a atuação da equipe de enfermagem, 
são essenciais para favorecer a coesão entre seus membros, além de qualificar a 
assistência de enfermagem. 
Descritores: Equipe de enfermagem; Unidades de terapia intensiva; Mudança 
organizacional. 
 
Changing needs in teamwork in intensive care: perceptions of nursing 
professionals 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Artigo extraído da dissertação intitulada “Perspectivas para o Trabalho em Equipe de Enfermagem 
na Unidade de Terapia Intensiva”, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal de Goiás - PPGENF / UFG. 
7 Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pelo PPGENF/UFG. Goiânia-GO, Brasil. 
8 Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde. Professora Associada da Faculdade de Enfermagem 
da Universidade Federal de Goiás - FEN/UFG. Goiânia-GO, Brasil. 
9 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Titular da FEN/UFG. Goiânia-GO, Brasil. 
10 Enfermeira. Doutoranda em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Saúde da Universidade Federal de Goiás. Goiânia-GO, Brasil. 
11 Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pelo PPGENF/UFG. Goiânia-GO, Brasil. 
Autora correspondente: Myrian Karla Ayres Veronez Peixoto  
Endereço: Primeira Avenida, n° 206, Apto. 503 - Setor Universitário - Goiânia-GO, Brasil. CEP: 74 
605-020  
Endereço eletrônico: myrianveronez@yahoo.com.br 



Resultados e Discussão 71 

	  

ABSTRACT: Objective: To identify what are the priorities of change to increase the 
performance of the nursing team of an Intensive Care Unit (ICU), according to the 
assumptions of Planned Organizational Change. Method: Descriptive and 
exploratory study, with qualitative approach was conducted with 14 nursing 
professionals from a public hospital in Goiania-GO. Data were collected through 
focus groups and were analyzed according to the theory of Bardin. Results: Data 
analysis allowed the identification of categories: Interpersonal relationships, 
Communication, Lack of standardization of medical procedures and Physical 
structure and referred to the factors related to team performance, which does not 
favor cohesion among its members. Conclusion: The study concludes that 
strategies that enable the identification of aspects that need change and that hinder 
the performance of nursing team are essential to promote cohesion among its 
members, in addition to qualifying nursing care. 
Keywords: Nursing, team; Intensive care units; Organizational innovation. 
 
Necesidad de cambio en el trabajo en equipo en cuidados intensivos: 
percepciones de los profesionales de enfermería 

RESUMEN: Objetivo: Identificar cuáles son las prioridades para el cambio para 
aumentar el rendimiento del personal de enfermería de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), de acuerdo con los supuestos de cambio organizacional planeado. 
Método: Este estudio descriptivo y exploratorio, con enfoque cualitativo que se llevó 
a cabo con 14 profesionales de enfermería de un hospital público de Goiania-GO. 
Los datos fueron recolectados a través de grupos focales y analizados de acuerdo a 
la teoría de Bardin. Resultados: El análisis de los datos permitió la identificación de 
las categorías: Relaciones interpersonales, Comunicación, Falta de estandarización 
de los procedimientos médicos y Estructura física y se refirió a los factores 
relacionados con el rendimiento del equipo que no favorece la cohesión entre sus 
miembros. Conclusión: El estudio concluye que las estrategias que permitan la 
identificación de aspectos que es necesario el cambio y que dificultan el desempeño 
del personal de enfermería son esenciales para promover la cohesión entre sus 
miembros, además de calificar la atención de enfermería. 
Descriptores: Grupo de enfermería; Unidades de cuidados intensivos; Innovación 
organizacional. 
 
INTRODUÇÃO 

A mudança organizacional tem sido tema discutido desde que a sociedade 

começou a organizar-se, constituindo instituições e processos de avaliação em 

busca de melhores resultados. A implementação de novas práticas de gestão 

representa a mudança no equilíbrio das organizações, fato este que influencia tanto 

o clima organizacional quanto o sucesso do processo de mudança (MAGALHÃES; 

GOMES; MAGALHÃES, 2008; CARVALHO; QUELHAS, 2009). 
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 A mudança pode ser considerada como um processo onde cada sujeito 

passa a incorporar novas formas de pensar, agir e fazer, assimilando novos 

comportamentos em resposta aos estímulos do meio. Para que se possam 

compreender as mudanças em uma organização, torna-se necessário enxergá-las 

como um processo, sem fragmentá-las, tornando-as um processo cíclico e sistêmico 

(CARAVANTES, 2009). 

 Nas instituições hospitalares, a crescente necessidade de otimizar 

processos tem demandado, por parte de seus gestores, implementação de novas 

culturas e comportamentos, exigindo dos profissionais da área da saúde aceitação e 

compromisso, com vistas a garantir o sucesso organizacional (SUC; PROKOSCH; 

GANSLANDT, 2009). 

 Os profissionais da equipe de enfermagem, como parte integrante das 

organizações hospitalares, tornam-se peças importantes no processo de mudanças, 

tendo em vista que, geralmente, são os profissionais em maior quantitativo nos 

serviços de saúde. Além disso, são eles os responsáveis pela assistência integral e 

ininterrupta aos pacientes, tornando-se, portanto, partes fundamentais de todo e 

qualquer processo que envolva melhor qualidade da assistência e condições de 

trabalho (MACIEL; SÁ, 2007). 

 Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), tendo em vista a característica 

rígida das ações de enfermagem em função dos pacientes gravemente enfermos, a 

incorporação de novos comportamentos e implementação de mudanças torna-se 

mais difícil. O estresse vivenciado pelos profissionais e as conflitantes tomadas de 

decisões que rotina do intensivismo lhes impõe, fazem com que a atmosfera do 

ambiente fique comprometida, afetando, dessa forma, tanto a qualidade da 

assistência oferecida quanto as relações interpessoais (CORONETTI et al, 2006). 

 A satisfação profissional é diretamente afetada pelo clima organizacional em 

que o indivíduo encontra-se inserido. Assim, quando existe bom clima 

organizacional, a tendência é que os profissionais sintam-se satisfeitos pessoal e 

profissionalmente. No entanto, quando o ambiente organizacional está afetado e 

algumas mudanças fazem-se necessárias, os indivíduos podem sentir-se inseguros, 

desconfiados e descontentes com a nova situação (OLIVEIRA; CAMPELLO, 2008). 
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 Nessa perspectiva, este estudo propôs-se a identificar quais são os 

principais aspectos que influenciam a dinâmica da equipe de enfermagem da UTI de 

um hospital público de grande porte, e que exigem intervenções que promovam 

mudanças em curto prazo. Para conduzir este estudo, foram adotados os 

pressupostos da Mudança Organizacional Planejada (MOP), proposta por Kurt 

Lewin. A MOP propõe a implementação de três etapas, as quais consistem em 

envolver os profissionais com a mudança, desenvolver a adoção de novos 

comportamentos e estabelecer meios que facilitem a manutenção deste novo 

comportamento (MAGALHÃES; GOMES; MAGALHÃES, 2008).  

 O desenvolvimento da MOP em etapas é fundamental para o sucesso do 

programa de mudanças. As etapas da mudança planejada envolvem, portanto, o 

descongelamento, a mudança e o recongelamento. O descongelamento consiste em 

desfazer o padrão de comportamento que já existe e mostrar aos sujeitos a 

necessidade de implantar as mudanças; a mudança consiste em desenvolver um 

novo padrão de comportamento para que de fato ocorra a implementação da 

mudança; e o recongelamento em transformar o atual comportamento em um novo 

padrão de comportamento, oferecendo subsídios para a manutenção do mesmo. 

 Nessa perspectiva, delineou-se como objetivo para este estudo identificar os 

aspectos prioritários que necessitam de mudanças, no intuito de aumentar o 

desempenho da equipe de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva de uma 

hospital público de Goiânia-GO, segundo os pressupostos da Mudança 

Organizacional Planejada. 

 

MÉTODO 

 Estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa, realizado na UTI 

de um hospital público de grande porte em Goiânia-GO. A amostra foi composta por 

14 profissionais da equipe de enfermagem que atenderam aos critérios de inclusão 

no estudo, os quais foram possuir vínculo empregatício na unidade há no mínimo 

seis meses e não estar afastado de sua função no período da coleta. 

 Os dados foram coletados de outubro a dezembro de 2011, por meio da 

técnica de grupo focal. No total, foram realizados três grupos focais, no próprio local 
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de trabalho dos sujeitos, os quais foram conduzidos pela pesquisadora responsável 

e uma auxiliar de pesquisa. Os grupos foram realizados de acordo com os turnos de 

trabalho na unidade, no intuito de envolver maior número de profissionais. Assim, os 

grupos foram distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno. 

 Os encontros foram conduzidos com intuito de apresentar aos sujeitos o 

diagnóstico situacional realizado na unidade acerca do trabalho em equipe de 

enfermagem em etapa anterior e com base nesse diagnóstico estabelecer as 

prioridades de intervenção para melhorar o desempenho da equipe. O diagnóstico 

previamente realizado, por meio de instrumento autoaplicável, com os profissionais 

de enfermagem, identificou quais eram os aspectos facilitadores e dificultadores 

para o trabalho da equipe relacionados a três dimensões específicas, sendo elas a 

dimensão individual (Eu), interacional ou coletiva (Outro) e do ambiente (Ambiente). 

Assim, foi possível mapear os pontos de estrangulamento do trabalho na unidade, o 

que facilitou a visualização do panorama geral da equipe e norteou a condução dos 

grupos focais. 

 Cada encontro foi dividido em três momentos. No primeiro momento era 

apresentado aos sujeitos o diagnóstico realizado previamente pela pesquisadora. No 

segundo momento, os sujeitos eram convidados a refletir acerca dos resultados 

encontrados e a validar ou não o mapeamento. Em seguida, a pesquisadora os 

convidava a estabelecer prioridades de intervenção, pontos que precisavam ser 

trabalhados de forma mais imediata, para favorecer a coesão e aumentar o 

desempenho do grupo.  

 Todas as sessões foram gravadas, integralmente, em mídia digital, após o 

consentimento dos sujeitos por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Este estudo está em conformidade com os preceitos éticos 

estabelecidos para pesquisas com seres humanos e obteve aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás, sob protocolo 156/2010. 

 Os dados coletados nas sessões foram transcritos na íntegra e analisados 

segundo os pressupostos da análise de conteúdo, na modalidade de análise 

temática. A análise temática constitui-se na estratégia em que o pesquisador busca 
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desvendar os núcleos de sentido contidos nas falas dos sujeitos, cuja presença ou 

frequência tenha algum significado para o mesmo (BARDIN, 2007). 

 Assim, após a leitura exaustiva dos dados, foi possível elaborar categorias 

empíricas, as quais referem-se aos aspectos que, na percepção dos profissionais da 

equipe de enfermagem da unidade investigada, são os que mais interferem em suas 

ações e que, portanto, necessitam de intervenções, com vistas a aumentar o 

desempenho do grupo e melhorar a qualidade da assistência por eles oferecida.  

 Para garantir o anonimato dos sujeitos, foram atribuídas letras e números 

para representar suas falas. Assim, cada participante foi identificado pela letra P, 

seguido pelo número que correspondeu à ordem da sua fala no encontro (varia de 1 

a 6) e pela letra G acompanhada pelo número do encontro. Por exemplo, o sujeito 

P1G1, foi o primeiro sujeito que se manifestou no grupo 1, assim como o P3G2 foi o 

terceiro sujeito a se manifestar no grupo 2. 

 

RESULTADOS  

 A análise dos dados permitiu identificar as seguintes categorias: 

Relacionamento interpessoal, Comunicação, Falta de padronização das condutas 

médicas e Estrutura física. Tais categorias referem-se aos aspectos que, segundo 

os sujeitos do estudo, enquanto membros da equipe de enfermagem, interferem em 

suas condutas e dificultam o bom desenvolvimento do trabalho em equipe. 

Relacionamento interpessoal: Nesta categoria foram agrupadas as 

manifestações dos sujeitos referentes à influência das relações interpessoais no 

desenvolvimento do trabalho na UTI. A forma como posturas adotadas por alguns 

membros da equipe afetam a dinâmica do trabalho ficou evidente em algumas falas: 

“...se você chega no ambiente em que você trabalha e você vê a 
pessoa de cara fechada o tempo todo, o dia não passa. Eu quando 
chego aqui já procuro conversar com todo mundo, eu faço tudo na 
intenção de melhorar, porque trabalhar nesse ambiente já não é fácil 
e ainda ter que aguentar cara feia...” (P2G1)  

“... outro problema que vejo aqui é a diferença entre a forma como o 
pessoal do dia trabalha, que é diferente do pessoal da noite. Quando 
alguém da noite vem trabalhar de dia a gente percebe o quanto eles 
são individualistas...” (P3G1) 
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“...mas é igual eu tô te falando, tem essa dificuldade de 
relacionamento. Quando cada um trabalha com o seu turno vai tudo 
bem, mas quando troca a coisa muda...” (P1G3) 

“...infelizmente existem pessoas muito individualistas, tem pessoa 
que chega e primeiro ela vai mexer com os pacientes dela e só 
depois ela vê os dos outros. (...) eu acho que isso é uma dificuldade 
de relacionamento interpessoal...” (P2G1) 

 

 Os profissionais de enfermagem que atuam em terapia intensiva lidam 

diariamente com a sobrecarga de trabalho, o que muitas vezes dificulta a 

convivência harmoniosa com o grupo. Devido ao fato de ser um ambiente fechado e 

restrito aos que nele atuam, relações interpessoais bem estabelecidas são 

imprescindíveis ao bom desempenho da equipe, pois além de promover a coesão 

entre os membros do grupo, qualifica a assistência por eles oferecida.  

Na visão de alguns profissionais o trabalho da equipe se dá de forma 

segmentada e não contínua, como deveria ser. Da mesma forma, alguns justificam a 

conduta e atuação de alguns profissionais pelas próprias dificuldades que são 

inerentes ao serviço: 

“... o que nós temos aqui são várias equipes, a verdade é essa. Tem 
a equipe dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos 
médicos, a equipe do diurno, a equipe do noturno, é assim...” (P4G1) 

“... a noite o serviço funciona diferente do dia porque o quantitativo 
de pessoal é reduzido. De dia tem mais funcionário, tem profissional 
para fazer a medicação e tal, a noite não, o pessoal tem que fazer 
tudo, então acaba ficando realmente mais individualista, mas não é 
porque ele quer, mas porque a situação exige...” (P2G3) 

 

 Comunicação: Nesta categoria, foram agrupadas as falas que referiram-se 

a problemas na comunicação entre os membros da equipe. Para que a equipe possa 

atuar de forma colaborativa, a comunicação torna-se recurso fundamental, tendo em 

vista que um canal de comunicação efetivo permite que todos trabalhem em 

consonância uns com os outros. As colocações dos sujeitos acerca do déficit na 

comunicação dizem respeito, principalmente, à comunicação verbal entre os 

membros da equipe de enfermagem e entre os membros da equipe da UTI como um 

todo, como pode ser observado nas falas a seguir: 

“... existe uma dificuldade muito grande em falar e ser ouvido, isso 
acaba entrando muito na questão da comunicação...” (P3G2) 
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“... eu acho que as reuniões deveriam ser com enfermeiros e 
técnicos de enfermagem. (...) as reuniões são picadas, enfermeiro 
com enfermeiro e técnico de enfermagem com técnico de 
enfermagem e mesmo assim eles só se reúnem com quem está no 
plantão com eles...” (P1G1) 

“... como as reuniões são separadas, a gente não sabe qual é a 
percepção do técnico em relação ao enfermeiro e as coisas ficam 
fragmentadas. (...) o pessoal do dia não sabe o que se passa com o 
pessoal da noite e aí você nunca sabe qual é a situação em que o 
outro se encontra...” (P3G3)  

“... pois é, a gente é altamente desinformada...” (P4G1) 

 

  Como pode-se perceber, em muitas situações os profissionais sentem-se 

excluídos de algumas informações, tendo em vista que não há uma forma de 

comunicação estabelecida, por exemplo, entre os profissionais que atuam em turnos 

diferentes. Para alguns sujeitos, existe ainda uma dificuldade em delegar tarefas ou 

mesmo corrigir condutas inadequadas dentro da equipe, pois, devido à relação de 

amizade, muitas vezes, a comunicação e a hierarquia ficam prejudicas: 

“... outra coisa que atrapalha muito a gente é a questão da amizade 
sabe, porque a gente é amigo um do outro. Então se eu tenho 
alguma coisa para falar, eu fico pensando que a pessoa vai achar 
ruim, porque eu tô chamando atenção. (...) então acaba que muitas 
vezes, a amizade prejudica a hierarquia...” (P1G2) 

 

 Falta de padronização das condutas médicas: À esta categoria, foram 

atribuídas as manifestações referentes à falta de padronização das condutas 

realizadas pelos médicos da UTI em questão. Muitas vezes, devido à rotatividade de 

médicos residentes no serviço, a equipe de enfermagem sente-se confusa em 

relação a determinadas condutas. A inexistência de protocolos ou mesmo a baixa 

adesão aos protocolos vigentes prejudicam as ações da equipe de enfermagem: 

“... existe o problema da falta de um médico coordenador eficaz aqui 
dentro, porque cada um vem aqui e fala que é para a enfermagem 
fazer de um jeito, aí já vem outro e fala que quer de outro jeito...” 
(P3G3) 

“... um exemplo clássico que tem aqui dentro é em relação ao acesso 
venoso central. Tem médico que quer que você abra o cateter e 
deixe o sistema montado, mas tem médico que não, ele quer montar 
o sistema...” (P1G1) 

“... a equipe de enfermagem infelizmente, em muitas ações, depende 
da equipe médica e não existem protocolos para as condutas 
médicas, o que deixa a equipe perdida...” (P2G2) 
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 Como pode ser observado nas falas, a equipe de enfermagem é fortemente 

afetada pela inexistência de padronização nos procedimentos realizados pela equipe 

médica. Além disso, foi destacada também a necessidade da coordenação da 

equipe médica atuar de forma integrada à coordenação da equipe de enfermagem: 

“... não existe uma chefia médica que atue de forma conjunta com a 
chefia da enfermagem...” (P2G3) 

“... pra mim, a chefia da equipe médica deveria atuar mais próxima à 
nossa chefia, se não fica muito desorganizado. (...) tem médico que 
quer assim, quer assado, não existe uma padronização das condutas 
e então a gente é que tem que aprender a trabalhar com isso...” 
(P1G1) 

 

  Estrutura física: A estrutura física da unidade também foi apontada como 

um dos fatores que atrapalham as ações da equipe de enfermagem. A falta de 

espaço físico e as condições inadequadas da estrutura do ambiente são aspectos 

que limitam os profissionais, os quais muitas vezes ficam impossibilitados de realizar 

o trabalho de maneira adequada. 

“... aqui, a grande queixa sempre será o ambiente (...) a planta física 
da unidade é uma coisa que deixa muito a desejar... devia ser mais 
amplo...” (P6G2) 

“... uma das nossas maiores necessidades aqui é que o ambiente 
fosse realmente maior, isso já resolveria muita coisa...” (P4G2) 

“... pra mim o ambiente é o problema, como já foi colocado. Ele [o 
ambiente] engloba também os recursos humanos, as ações 
gerenciais e a organização da instituição como um todo (...) e foge 
muito do nosso alcance às vezes...” (P3G2) 

“... nosso espaço aqui é muito apertadinho, muitas vezes temos que 
improvisar...” (P5G2)  

  

DISCUSSÃO 

 Relações interpessoais bem estabelecidas são essenciais para o bom 

desempenho das equipes, tendo em vista a importância da convivência harmoniosa 

com o grupo e a necessidade desse instrumento para o cuidado em saúde (PINHO; 

SANTOS, 2007). Equipes bem relacionadas conseguem, na maioria das vezes, 

garantir a execução dos serviços de forma mais prazerosa e colaborativa, 
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favorecendo ainda, coesão entre seus membros e a execução de assistência mais 

resolutiva (CHAVES; RAMOS; FIGUEIREDO, 2011).  

Diversos estudos têm demonstrado a influência das relações humanas na 

satisfação com o trabalho desempenhado pelos profissionais de enfermagem. O 

relacionamento interpessoal bem definido tem sido relacionado a um dos principais 

agentes motivadores para o bom desempenho, assim como as dificuldades 

interacionais estão relacionadas a fatores desencadeadores de estresse 

(CALDERERO; MIASSI; CORRADI-WEBSTER, 2008; GUERRER; BIANCHI, 2008; 

CHAVES; RAMOS; FIGUEIREDO, 2011). 

No contexto das UTI, os relacionamentos interpessoais precisam ultrapassar 

a cordialidade, embasando-se também na cooperação. A importância atribuída à 

qualidade das interações entre profissionais de enfermagem está no fato de que o 

estabelecimento de laços de amizade e confiança ajudam a aliviar as tensões 

oriundas do trabalho. A colaboração mútua, além de propiciar diálogo, impulsiona os 

indivíduos a desempenharem todo seu potencial (MARTINS; ROBAZZI, 2009). 

Na unidade investigada, observou-se que as queixas dos profissionais 

relacionadas às questões de interação entre os membros da equipe, referiram-se, à 

incapacidade de algumas pessoas estabelecerem relação cordial e, principalmente, 

colaborativa com os demais membros. Para alguns membros do grupo, a ação 

colaborativa e descontraída ajudam a amenizar as dificuldades que são inerentes ao 

serviço, tais como a sobrecarga de trabalho, a gravidade dos pacientes internados e 

o fluxo restrito de pessoas.   

As relações interpessoais constituem-se ainda, em instrumento de trabalho, e 

refere-se ao conjunto de ações que visa a formação de vínculos profissionais 

saudáveis, tornando o ambiente de trabalho um local de realizações individuais e 

coletivas. Além disso, aumenta o comprometimento profissional e favorece o 

estabelecimento de canais de comunicação mais efetivos (WAGNER et al, 2009). 

 A comunicação entre os profissionais da equipe de enfermagem, assim 

como o relacionamento interpessoal, é considerada processo imprescindível ao bom 

desenvolvimento do trabalho em equipe. O processo de comunicação compreende a 

emissão, compreensão e recepção de mensagens verbais e não-verbais, que, 
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muitas vezes, está associado também às dificuldades de relacionamento 

interpessoal, devido à inadequação do processo comunicacional entre os sujeitos 

(BECK et al, 2007).  

 A comunicação é considerada instrumento básico na assistência de 

enfermagem, constituindo-se em uma forma eficaz de compartilhamento de 

conhecimento e informação, interação entre profissionais e resolução de problemas. 

Da mesma forma, a comunicação viabiliza a interação entre profissional-paciente, 

subsidiando a relação de cuidado e, consequentemente, alcançando maior 

efetividade com o mesmo (CAMPOS; DOMITTI, 2007). 

 Nos serviços de saúde, tanto a comunicação verbal quanto a escrita são 

formas de garantir a continuidade do cuidado, e envolvem ações como passagem de 

plantão e o registro adequado de informações, garantindo, dessa forma o cuidado 

integralizado entre todos os membros da equipe.  

 Os dados encontrados neste estudo, referentes à dificuldade em estabelecer 

comunicação efetiva com os membros da equipe de enfermagem, foram associados, 

principalmente, aos problemas com a comunicação verbal. A forma segmentada 

como as reuniões entre os profissionais de enfermagem acontecem, interfere 

significativamente na integração entre os mesmos, fato este que, muitas vezes, 

provoca a sensação de fragmentação da equipe em vários grupos. 

 Assim como o relacionamento interpessoal e a comunicação interferem nas 

ações da equipe de enfermagem, a falta de padronização das condutas médicas na 

unidade investigada também foi mencionada como fator dificultador para o trabalho 

da equipe. A rotatividade dos médicos residentes na unidade, tendo em vista que a 

unidade encontra-se inserida em um hospital público de grande porte, prejudica as 

ações realizadas pelos profissionais de enfermagem na realização de determinados 

procedimentos.  

Em muitas situações na UTI, a presença do profissional da equipe de 

enfermagem na realização de procedimentos médicos é indispensável. No entanto, 

devido à baixa adesão aos protocolos da unidade, o profissional de enfermagem fica 

sem saber como proceder diante da situação e passa a depender de orientações 

médicas para prosseguir seu trabalho. A falta de padronização de condutas e a 
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inexistência de normas e rotinas caracterizam a desorganização do serviço, o que 

dificulta a continuidade da assistência sistematizada e inviabiliza a avaliação das 

ações (ANDRADE; VIEIRA, 2005). Além disso, a desorganização da equipe médica 

quanto às rotinas de realização de procedimentos evidencia a desarticulação entre a 

coordenação médica e os membros da equipe, uma vez que não há consenso 

quanto à realização de procedimentos. 

No que diz respeito à estrutura física da unidade, também foi constatado o 

descontentamento dos profissionais quanto às instalações físicas do serviço. A 

inadequação das enfermarias e áreas de apoio da unidade, como a área de repouso 

e a secretaria, foi considerada fator determinante nas condutas de enfermagem. 

Estudo realizado recentemente acerca da influência da estrutura física de um 

Centro de Tratamento Intensivo na produtividade dos profissionais da equipe de 

enfermagem evidenciou que a área física, dimensões, condições de energia elétrica 

e rede de gases e acabamento são itens que influenciam diretamente na qualidade 

da assistência prestada pela equipe. Da mesma forma, a iluminação e a temperatura 

do ambiente também foram associados à qualidade e segurança com que é 

realizada a assistência de enfermagem (CHAVAGLIA et al, 2011). 

A necessidade de uma estrutura física adequada para boa qualidade da 

assistência na UTI perpassa desde a viabilização da implementação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) à saúde do trabalhador. 

Embora a estrutura física não seja frequentemente mencionada na literatura como 

aspecto importante a ser considerado na implementação da SAE, este é um dos 

fatores que pode dificultar consideravelmente esse processo. A inexistência de 

bancadas e cadeiras para planejar a assistência de enfermagem e de salas 

privativas que propiciem troca de informações sobre pacientes entre a equipe de 

saúde são exemplos de situações que dificultam o planejamento e execução 

adequada da assistência sistematizada (HERMIDA; ARAÚJO, 2006). 

No quesito saúde do trabalhador, a estrutura física da unidade também 

exerce grande influência. Estudo demonstra que ambientes físicos inadequados 

estão relacionados a maiores índices de acidentes ocupacionais, especialmente, 

entre trabalhadores de enfermagem, devido ao maior volume de procedimentos 

executados pelos mesmos durante a assistência, além dos riscos ergonômico 
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associado às instalações físicas inadequadas (RIBEIRO; SHIMIZU, 2007). Todos 

esses fatores, além de dificultar as ações da equipe de enfermagem para com os 

pacientes, dificultam, ainda, a interação e a produtividades de seus membros, pois 

muitas vezes o profissional se vê incapacitado para colaborar com o colega devido à 

própria restrição física que o ambiente lhe impõe. 

 

CONCLUSÃO 

 As UTI são unidades que possuem características peculiares, onde os 

profissionais da equipe de enfermagem requerem habilidades e atitudes específicas 

que o habilitem para uma atuação eficaz. Elaborar estratégias que permitam 

identificar quais são os aspectos que interferem na coesão entre os membros do 

grupo, constitui-se em importante ferramenta, pelas quais pesquisadores e gestores 

dos serviços podem garantir o sucesso de suas ações. 

 A implementação de mudanças em qualquer ambiente organizacional, 

demanda esforços tanto da equipe quanto de seus gestores, no entanto, o 

planejamento da implementação é etapa indispensável para o bom desenvolvimento 

do processo. 

 Na unidade investigada existem diversos aspectos que interferem nas ações 

da equipe de enfermagem e que, muitas vezes, dificultam sua atuação. No entanto, 

neste estudo, as prioridades identificadas pelos sujeitos, relacionam-se a problemas 

tanto de ordem relacional, referindo-se a problemas de relacionamentos 

interpessoais, de comunicação e do ponto de vista gerencial da unidade, quanto à 

questões de ordem estrutural. Embora alguns aspectos demandem maior tempo 

para serem solucionados, como os de ordem estrutural da unidade, os demais 

aspectos são passíveis de solução em períodos relativamente curtos, o que facilita a 

implementação de mudanças. 

 Uma vez identificadas as fragilidades e necessidades do grupo, sob a 

perspectiva de seus próprios agentes, o planejamento das intervenções pode ser 

construído em necessidades concretas, norteando, dessa forma, as ações de quem 

se propõe a elaborar estratégias que potencializem o desempenho da equipe. 
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Este estudo permite compreender quais são as perspectivas para mudanças 

a serem implementadas no trabalho da equipe de enfermagem de uma Unidade de 

Terapia Intensiva. A Mudança Organizacional Planejada constitui-se em um 

processo cíclico e pode ser entendida como recurso valioso, passível de ser 

aplicado em diferentes ambientes organizacionais, inclusive em serviços de saúde, 

no intuito de promover mudanças e aumentar o desempenho de equipes de 

trabalho.   

Os resultados obtidos ilustraram, de maneira objetiva, as limitações e 

potencialidades da equipe de enfermagem na unidade investigada. O mapeamento 

realizado oferece subsídios para que intervenções sejam implementadas, no sentido 

de promover mudanças efetivas e melhorar o desempenho da equipe, bem como 

das relações de trabalho.   

No tocante ao mapeamento do campo de forças na unidade, constatou-se 

que às dimensões EU e OUTRO foram atribuídas mais forças impulsoras do que 

restritivas, embora na dimensão EU as forças impulsoras tenham sido 

significativamente mais relevantes que as restritivas. Na dimensão AMBIENTE as 

forças restritivas foram mais evidenciadas pelos sujeitos, especialmente no que se 

refere aos aspectos de estrutura física e serviços de apoio.  

Compreende-se que o fato da dimensão EU ter sido considerada pelos 

sujeitos como a que menos exerce influência negativa no desempenho do grupo, 

deve-se à característica comum desse tipo de levantamento, em que os indivíduos 

tendem a subestimar sua influência negativa no grupo. Conforme já relatado na 

literatura, geralmente, os sujeitos identificam em si maior potencial para o 

desenvolvimento do trabalho em equipe do que nos outros membros. 

Quanto às dimensões OUTRO e AMBIENTE observou-se relativo equilíbrio 

entre as forças impulsoras e restritivas, com discreta predominância de forças 

impulsoras na primeira e restritivas na segunda. Na dimensão OUTRO, foram 

identificados alguns paradoxos acerca das características facilitadoras e 

dificultadoras para o trabalho, uma vez que os mesmos aspectos mencionados 

como facilitadores também foram relatados como dificultadores. 
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A dimensão AMBIENTE revelou que, de um modo geral, os profissionais de 

enfermagem consideram que os aspectos relacionados à organização do ambiente 

não promovem a coesão do grupo e não favorece o desempenho do grupo na 

unidade. Com exceção das ações gerenciais na unidade, todos os outros itens foram 

apontados com mais características dificultadoras. 

 O mapeamento das forças que interferem no trabalho da equipe de 

enfermagem na UTI ofereceu subsídios para a segunda etapa da coleta de dados, a 

qual identificou quais são os aspectos que, na percepção da equipe, precisam ser 

trabalhados de forma mais imediata. Embora o diagnóstico situacional realizado 

tenha identificado muitas características restritivas em relação ao ambiente, foram 

os aspectos de ordem relacional e organizacional os mais veementemente 

relatados. 

Acredita-se que o fato das questões de ordem relacional terem sido as mais 

relatadas, deve-se, em boa parte, às características do trabalho desempenhado 

pelos profissionais em ambientes de cuidados intensivos. A rotina desgastante que o 

ambiente impõe provoca nos sujeitos desgastes físicos e emocionais, que, de certa 

forma, podem ser amenizados se o clima organizacional for favorável à atuação 

coletiva. 

Assim como em outros estudos já realizados com profissionais de 

enfermagem em UTI, na unidade investigada também foram relatados problemas de 

relacionamento interpessoal e déficit na comunicação.  Tais aspectos são 

fundamentais ao sucesso das ações executadas pelo grupo e estão relacionadas 

não só à qualidade das relações estabelecidas entre os membros do grupo, mas 

também à qualidade da assistência que é oferecida pela equipe. 

 Quanto aos problemas de ordem organizacional, como a falta de 

padronização das condutas médicas e a estrutura física inadequada às 

necessidades da equipe e do serviço, também foram relatados como aspectos que 

necessitam de mudanças. A rotatividade dos profissionais da equipe médica, tendo 

em vista a presença constante de médicos residentes na unidade, interfere de forma 

significativa na assistência de enfermagem. O fato de não saber qual será a conduta 

adotada por cada médico na realização de procedimentos em que a enfermagem 

também precisa intervir, torna o trabalho desgastante e cansativo. 
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 Da mesma forma, o espaço físico inadequado prejudica a qualidade da 

assistência de enfermagem e dificulta o desempenho coletivo, uma vez que em 

muitas ações a restrição física do espaço limita a realização de procedimentos que 

poderiam ser executados simultaneamente.   

 Uma vez identificadas as fragilidades e necessidades da equipe, torna-se 

possível elaborar estratégias que promovam mudanças. O diagnóstico situacional 

evidencia o equilíbrio quase-estacionário em que o grupo se encontra, no entanto, 

existem mecanismos que podem facilitar a implantação de mudanças, favorecendo, 

dessa forma, a coesão entre os membros, bem como aumento do desempenho. 

 Este estudo oferece dados até então nunca descritos a literatura. Embora 

existam diversos estudos abordando temáticas relacionadas ao ambiente de 

cuidados intensivos, tais como satisfação dos profissionais/pacientes/familiares, 

qualidade de vida e humanização da assistência de enfermagem, nenhum deles 

apresenta de forma objetiva quais são as características que interferem no 

desempenho da equipe e desencadeiam a insatisfação e desmotivação de todo o 

grupo, além de interferirem na qualidade da assistência por eles oferecida.  

 Apesar de esse estudo apresentar como limitações o fato de ter sido 

realizado com um pequeno grupo de profissionais, em uma realidade específica de 

uma Unidade de Terapia Intensiva, percebe-se que, de um modo geral, os 

resultados encontrados podem se aproximar consideravelmente dos resultados de 

outras unidades, uma vez que boa parte das características encontradas na unidade 

investigada se assemelha muito às características de outras Unidades de Terapia 

Intensiva. 

 No intuito de levar a diante as demais etapas da Mudança Organizacional 

Planejada, a pesquisadora responsável por este estudo pretende avançar para a 

realização das intervenções necessárias para a implementação de mudanças, como 

proposta de pesquisa para o Curso de Doutorado. Espera-se com isso, desenvolver 

os profissionais da equipe de enfermagem para o melhor desempenho do trabalho 

em equipe, possibilitando, dessa forma, o estabelecimento de um clima de trabalho 

mais harmoniosos e, consequentemente, melhor qualidade da assistência oferecida.  
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma 

pesquisa. Meu nome é Myrian Karla Ayres Veronez Peixoto, sou enfermeira e a 
pesquisadora responsável. Após ler com atenção este documento e ser 
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 
estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e 
a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você 
poderá entrar em contato comigo (Myrian Karla A. V.Peixoto), no telefone 
(62)8434-7374, ou com a orientadora da pesquisa, Dra Lizete Malagoni de Almeida 
Cavalcante Oliveira, no telefone (62)9977-3541. Se tiver alguma dúvida sobre os 
seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás, nos telefones: 3269-8338 e 3269-8426. 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 
PESQUISA: 

Título: Estratégia para implementação de mudanças no trabalho da equipe 
de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva. 

Objetivo geral: Favorecer a implementação de mudanças no trabalho da 
equipe de enfermagem da UTI de um hospital público de Goiânia-GO, aplicando o 
Modelo de Organização Planejada proposto por Kurt Lewin.  

Os responsáveis pela aplicação desse termo de consentimento somos eu, 
Enfermeira Myrian Karla Ayres Veronez Peixoto – telefone (62) 8434-7374 e uma 
auxiliar de pesquisa, estudante do último ano do curso de graduação em 
Enfermagem da UFG (Gabriella Ribeiro de Paula – telefone (62) 8431-2975), que foi 
especialmente treinada para esse fim. 

Para participar da pesquisa você deverá manifestar sua aceitação assinando 
este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Você será convidado(a) a 
preencher um questionário, no qual registrará dados a respeito do trabalho da 
equipe de enfermagem nesta UTI. Você ficará com o questionário por um tempo 
acordado com as responsáveis pela pesquisa. Findo esse prazo, as pesquisadoras 
se encarregarão de procurá-la(o) para recolher o questionário devidamente 
preenchido. 

A coleta de dados se dará no período de março a novembro de 2011. Sua 
participação nessa pesquisa é voluntária e não está vinculada a qualquer benefício 
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material. Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira e nem 
implicará em despesas para participar. O maior benefício decorrente de sua 
participação na pesquisa será o de poder refletir acerca da sua contribuição para o 
trabalho em equipe nesta UTI. Garantimos que os riscos de sua participação serão 
no máximo desconforto e ou constrangimento e, nessas condições, você poderá 
retirar seu consentimento a qualquer momento, sem qualquer penalidade. E caso 
você considere que a sua participação neste estudo lhe trouxe algum dano, é direito 
seu pleitear uma indenização. Também garantimos que nenhuma das informações 
será usada para identificá-lo(a). 

Os dados coletados durante a realização desta pesquisa, não serão 
utilizados sob hipótese alguma em estudos futuros. Após ser esclarecido sobre a 
pesquisa, você tem total liberdade para não aceitar participar da mesma, mesmo 
depois de aceitar e assinar esse Termo de Consentimento, você poderá retirar seu 
consentimento, sem sofrer qualquer prejuízo.  

 
Nome e Assinatura do pesquisador:  

 
______________________________________ 

Myrian Karla Ayres Veronez Peixoto 
 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 
PESQUISA 

 
Eu,_____________________________________________________,RG:_

_____________CPF: ____________________, abaixo assinado, concordo em 
participar do estudo sobre o trabalho em equipe na Unidade de Terapia Intensiva, 
sob a responsabilidade da Enfermeira Myrian Karla Ayres Veronez Peixoto, como 
sujeito voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora 
___________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela 
envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação 
na pesquisa. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 
momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 
Local e data: 
__________________________________________________________________ 

Assinatura do sujeito 
 

Nome e assinatura do Pesquisador Responsável 
 

______________________________________ 
Myrian Karla Ayres Veronez Peixoto 
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Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e 
aceite do sujeito em participar. 
 
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
Nome: _____________________________Assinatura:________________________ 
Nome: _____________________________Assinatura:________________________ 
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APÊNDICE B 

FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

Este questionário faz parte da coleta de dados para a pesquisa desenvolvida por Myrian 
Karla A. V. Peixoto, enfermeira, aluna regular do Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem da UFG e tem como objetivo identificar as forças impulsoras e restritivas para 
o trabalho em equipe na UTI Clínica do HC-UFG. Por isso, sua participação é fundamental! 
Também é muito importante que você responda individualmente e com sinceridade a todas 
as perguntas. Garantimos que sua identidade será preservada e suas respostas mantidas 
em absoluto sigilo, conforme consta no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que 
você assinou. 

 

PARTE 1: Dados de Identificação 
1) Data de nascimento: ___/___/___ 2) Gênero: (  ) M            (  ) F 

3) Categoria Profissional: (  ) Téc. em Enfermagem (  ) Enfermeiro  (  ) Médico 

4) Escolaridade: (  ) Ens. Médio Completo (  ) Superior Incompleto  (  ) Superior Completo 

5) Pós-graduação: (  ) Especialização     (  ) Mestrado         (  ) Doutorado      

Área: ______________________________________________________________________ 

6) Tempo de formado(a): ______________ 7)  Tempo de exercício na profissão: _________ 

8) Tempo de atuação no HC/UFG: _______ 9)  Tempo de atuação nesta UTI: ____________ 

10) Turno/escala de trabalho nesta UTI: (  ) 6h/Manhã   (  ) 6h/Tarde   (  ) 12h/Noite   (  ) 12h/Dia  

11) Porque você trabalha nesta UTI? (  ) Escolha própria      (  ) Designação superior      (  ) Outros 

Especifique: _________________________________________________________________ 

12) Tipo de vínculo com o HC/UFG: (  ) Concursado   (  ) Contratado    (  ) Voluntário    (  ) Bolsista 

13) Possui outro emprego?               (  ) Não                (  ) Sim. Quantos mais? ____________ 

Onde? _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tipo de atividade nesses locais:  (  ) Gerência       (  ) Assistência 

(  ) Ensino           (  ) Administrativa 

14) Carga horária semanal total de trabalho (em todos os empregos que possui): ________ horas 

15) Você já fez cursos de capacitação oferecidos por este hospital? 

(  ) Não. Porque? _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (  ) Sim. Quais? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Qual a contribuição desse(s) curso(s) para melhorar o desempenho da equipe da UTI? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Entrevista n°_____ 

Data de entrega:___/___/___ 

 

Data de entrega:___/___/___ 
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PARTE 2: Identificação dos fatores que facilitam e dificultam o trabalho em equipe. 

1. Tendo em vista suas características pessoais, assinale aquelas que você acredita possuir e 
que, na sua opinião, facilitam e dificultam o desempenho do trabalho da equipe na UTI. 

Facilitam Dificultam 

(  ) Receptividade para com o paciente (  ) Dificuldade para se expressar 

(  ) Simpatia (  ) Sentir-se incompreendido pela equipe 

(  ) Bom humor (  ) Timidez 

(  ) Boa vontade (  ) Vergonha 

(  ) Bom relacionamento interpessoal (  ) Dificuldade em dizer NÃO 

(  ) Carisma (  ) Falar tudo que pensa/sente em relação à equipe 

(  ) Ser compreensiva(o) (  ) Medo de falar o que pensa/sente sobre a equipe 

(  ) Educação (  ) Ansiedade 

(  ) Humildade (  ) Dificuldade para resolver problemas 

(  ) Paciência (  ) Desinteresse 

(  ) Respeito  (  ) Autoritarismo 

(  ) Sinceridade  (  ) Perfeccionismo 

(  ) Espírito de união com a equipe  (  ) Dificuldade para realizar o trabalho em equipe 

(  ) Carinho/amizade pelos colegas  (  ) Temperamento explosivo 

(  ) Amor pelo trabalho  (  ) Desorganização 

(  ) Competência técnica  (  ) Insegurança 

                                                              OUTROS 

Facilitam Dificultam 

  

  

 

2. Considerando as relações da equipe desta UTI, assinale as características que, na sua opinião, 
são pertinentes aos seus colegas, de uma forma geral, e que facilitam e dificultam o 
desempenho da equipe. 

Facilitam Dificultam 

(  ) Amizade (  ) Autoritarismo 

(  ) Companheirismo/solidariedade (  ) Egoísmo 

(  ) Atendimento humanizado (  ) Desumanização 

(  ) Autonomia (  ) Desunião 

(  ) Compreensão (  ) Desinteresse 

(  ) Bom humor (  ) Incompreensão  

(  ) Boa comunicação (  ) Falta de confiança 

(  ) Compromisso (  ) Falta de educação 

(  ) Dinamismo (  ) Não saber ouvir 
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(  ) Respeito (  ) Má vontade 

(  ) Sinceridade (  ) Inflexibilidade 

(  ) Paciência (  ) Descompromisso 

(  ) Humildade (  ) Falsidade 

(  ) Inteligência (  ) Desrespeito 

(  ) Competência (  ) Inveja 

(  ) Responsabilidade (  ) Individualismo 

OUTROS 

Facilitam Dificultam 

  

  

  

 

3. Em relação à estrutura física do ambiente da UTI (ventilação, pintura, espaço físico, iluminação, 
localização), cite três aspectos que facilitam e dificultam o desenvolvimento do trabalho em 
equipe. 

Facilitam Dificultam 

  

  

  

 

4. Em relação ao número de profissionais que trabalham na UTI, cite três aspectos que facilitam e 
dificultam o desempenho do trabalho em equipe. 

Facilitam Dificultam 

  

  

  

 

5. Em relação às ações gerenciais (coordenadores/gerentes e supervisores da unidade) na UTI, 
cite três aspectos que facilitam e dificultam o desempenho do trabalho em equipe. 

Facilitam Dificultam 

  

  

  

 

6. Considerando os serviços que oferecem apoio à UTI Clínica do HC/UFG (lavanderia, farmácia, 
CME, desinfecção química, nutrição etc), cite três aspectos que facilitam e dificultam o 
desempenho do trabalho em equipe.  
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Facilitam Dificultam 

  

  

  

	  

7. Em relação aos aspectos organizacionais de um modo geral (política da instituição, programas 
de capacitação, apoio ao servidor entre outros), cite três aspectos que facilitam e dificultam o 
trabalho em equipe. 

Facilitam Dificultam 
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APÊNDICE C 

 

INSTRUMENTO NORTEADOR PARA AS SESSÕES DE GRUPO FOCAL 

 

Passo 1: Esclarecer que essa é a segunda e última etapa da coleta de dados. 

 

Passo 2: Esclarecer os objetivos do encontro, os quais são:  

• Apresentar o diagnóstico situacional acerca do trabalho em equipe de 

enfermagem identificado na primeira etapa da coleta; 

• Elencar, com base nos resultados encontrados, quais são as prioridades de 

intervenção para implementação de mudanças. 

 

Passo 3: Apresentar os resultados detalhadamente. 

 

Passo 4: Convidar o grupo a refletir sobre os dados encontrados. 

Em seguida, perguntar: Esses resultados, na opinião de vocês, retratam de fato, os 

aspectos facilitadores e dificultadores para o trabalho em equipe de enfermagem 

nesta UTI? 

 

Passo 5: Ante o exposto, quais são os aspectos prioritários para a implementação 

de intervenções, no intuito de facilitar o trabalho e aumentar o desempenho da 

equipe de enfermagem na unidade? 

 

Passo 6: Como/quando/onde vocês sugerem que essa intervenção seja realizada? 
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