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experiência do paciente
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Introdução:

Resultados:
Analisamos através da ferramenta HACPS as seguintes respostas: “a

Um dos desafios para garantir a segurança do paciente no ambiente

comunicação da enfermagem foi sempre boa”, onde tivemos uma nota

hospitalar é enfatizar a comunicação efetiva como meta a ser atingida pela

média de 81% (min 68%, máx 90%), “comunicação do corpo médico

equipe interdisciplinar, como também, proporcionar um ambiente de

sempre boa”, com média de 83% (min 75%, máx 87%) e o “tempo de

trabalho harmonioso com assistência livre de danos. Nesse sentido, a

resposta foi sempre bom”, com média de 71% (min 61%, máx 79%).

comunicação é fundamental para um bom desenvolvimento do trabalho,

Entendemos que a comunicação das equipes interdisciplinar com os

pois é o elo de interação que fortalece o vínculo entre as equipes e os

pacientes sempre será algo desafiador, no entanto o round de

clientes1 A comunicação entre a equipe interdisciplinar de saúde é

segurança diário tem se mostrado uma ferramenta importante para a

determinante na qualidade e segurança da prestação de cuidados aos

melhoria deste processo, na identificação de near miss e melhorando a

indivíduos. Falhas de comunicação tem sido um dos principais fatores que

experiência do paciente durante o período de internação.

contribuem para a ocorrência de eventos adversos e, consequentemente,

diminuição da qualidade dos cuidados prestados 2
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