
ARTIGO DE REVISÃO

1Centro Universitário Luterano de Manaus, Manaus, AM, Brasil.
2Universidade Federal do Pará. Belém, PA, Brasil.
3Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, CE, Brasil.
4Universridade do Estado do Amazonas. Manaus, AM, Brasil.
5Faculdade Estácio do Amazonas. Manaus, AM, Brasil.

RESUMO
Objetivo: Identificar as evidências sobre comportamentos destrutivos manifestados ou presenciados por profissionais em 
centro cirúrgico. 
Métodos: Revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde, 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online e Base de Dados da Enfermagem, em novembro e dezembro de 
2019, aos pares, sem recorte temporal, em português, inglês e espanhol. Na busca, foram utilizados termos e descritores, 
combinados entre si por meio dos operadores booleanos AND e OR. 
Resultados: Foram localizados 230 artigos. Após eliminação de duplicidades, aplicação dos critérios de inclusão e 
exclusão, e leitura, obteve-se amostra de 10. Da análise dos estudos, emergiram três categorias temáticas: Categoria 1 – 
Comportamentos destrutivos; Categoria 2 – Repercussões dos comportamentos destrutivos; Categoria 3 – Dispositivos 
para minimizar ambientes hostis. 
Conclusão: os comportamentos destrutivos têm repercussões organizacionais, laborais e pessoais, caracterizando um 
desrespeito sistêmico que causa danos tanto aos profissionais como aos pacientes.

ABSTRACT
Objective: Identify evidence of inadequate behavior manifested by professionals in the surgical center. 
Methods: An integrative literature review, carried out in the Latin American Literature in Health Sciences, Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online and Nursing Database databases, in November and December 2019, in pairs, without 
time frame, in Portuguese, English and Spanish. In the search, terms and descriptors were used, combined with each other 
through the Boolean operators AND and OR. R. 
Results: 230 articles were located. After elimination of duplicates, application of inclusion and exclusion criteria, and reading, 
a sample of 10 was obtained. From the analysis of the studies, three thematic categories emerged: Category 1 – destructive 
behavior; Category 2 – repercussions of inadequate behavior; Category 3 – devices for minimizing hostile environments. 
Conclusion: Inadequate behavior has organizational, labor and personal repercussions, and characterizes systemic 
disrespect that causes damage to both professionals and patients.

RESUMEN
Objetivo: Identificar evidencias de conducta inadecuada manifestada por profesionales en el centro quirúrgico. 
Métodos: Revisión integradora de la literatura, realizada en las bases de datos de Literatura Latinoamericana en Ciencias 
de la Salud, Sistema de Análisis y Recuperación de Literatura Médica en Línea y Base de Datos de Enfermería, en noviembre 
y diciembre de 2019, en pares, sin marco temporal, en portugués, inglés y español. En la búsqueda se utilizaron términos y 
descriptores, combinados entre sí mediante los operadores booleanos AND y OR. R. 
Resultados: Se localizaron 230 artículos. Luego de eliminación de duplicados, aplicación de criterios de inclusión y exclusión 
y lectura, se obtuvo una muestra de 10. Del análisis de los estudios surgieron tres categorías temáticas: Categoría 1 - 
comportamiento destructivo; Categoría 2: repercusiones de un comportamiento inadecuado; Categoría 3: dispositivos para 
minimizar entornos hostiles. 
Conclusión: La conducta inadecuada tiene repercusiones organizativas, laborales y personales, y caracteriza la falta de 
respeto sistémica que causa daño tanto a los profesionales como a los pacientes.

Descritores
Incivilidade; Pessoal de saúde; 

Centro cirúrgico hospitalar

Descriptors
Incivility; Health personnel; Hospital 

surgical center

Descriptores
Descortesía; Personal sanitario; 

Centro quirúrgico del hospital

Submetido  
25 de Março de 2021

Aceito 
8 de Junho de 2021

Conflitos de interesse:  
nada a declarar.

Autor correspondente  
Bruna Alessandra Costa e Silva Panarra 

E-mail: bruna.baces@gmail.com

Editor Associado (Avaliação pelos pares) 
Aurilene Josefa Cartaxo de Arruda 

Cavalcanti   
(https://orcid.org/0000-0003-2325-4647)   
Centro de Ciências da Saúde, Universidade 
Federal da Paraíba. João Pessoa, PB, Brasil

COMPORTAMENTOS DESTRUTIVOS ENTRE 
PROFISSIONAIS EM CENTRO CIRÚRGICO: 
REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
INADEQUATE BEHAVIOR MANIFESTED BY PROFESSIONALS IN THE SURGICAL CENTER: INTEGRATIVE LITERATURE 
REVIEW

COMPORTAMIENTO INADECUADO MANIFESTADO POR PROFESIONALES DEL CENTRO QUIRÚRGICO: REVISIÓN 
INTEGRATIVA DE LA LITERATURA

Aderlaine da Silva Sabino1   (http://orcid.org/0000-0002-9881-3282)
Elizabeth Teixeira2   (https://orcid.org/0000-0002-5401-8105)
Roberta Meneses Oliveira3   (https://orcid.org/0000-0002-5803-8605)
Ariella Auxiliadora Barroso Pires dos Santos1  (https://orcid.org/0000-0002-3380-5169)
 Wagner Ferreira Monteiro4   (http://orcid.org/0000-0002-3303-3031)
Fabiane Oliveira da Silva1   (https://orcid.org/0000-0002-1371-4913)
Mailma da Costa Almeida4   (http://orcid.org/0000-0002-7412-0721)
Bruna Alessandra Costa e Silva Panarra5  (https://orcid.org/0000-0002-2469-7426)

Como citar: 
Sabino AS, Teixeira E, Oliveira RM, Santos AA, Monteiro WF, Silva FO, et al. Comportamentos destrutivos entre 
profissionais em centro cirúrgico: revisão integrativa da literatura. Enferm Foco. 2022;13:e-202248ESP1.

DOI: https://doi.org/10.21675/2357-707X.2022.v13.e-202248ESP1

Enferm Foco. 2022;13:e-202248ESP1 1

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


COMPORTAMENTOS DESTRUTIVOS ENTRE PROFISSIONAIS EM CENTRO CIRÚRGICO: REVISãO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Sabino AS, Teixeira E, Oliveira RM, Santos AA, Monteiro WF, Silva FO, et al.

INTRODUÇÃO
Apesar da existência de campanhas no contexto periope-

ratório para melhorar a segurança do paciente em centros 

cirúrgicos, observam-se atitudes de desrespeito por parte 

daqueles que são solicitados a implementar as diretrizes e 

os protocolos, ou seja, o pessoal de saúde. É certo que a 

implementação desses protocolos melhorou a segurança 

do paciente, pois a maioria dos profissionais vem constan-

temente buscando melhorar suas práticas para evitar er-

ros e eventos adversos cirúrgicos. Experiências que trazem 

gratificação no trabalho, favorecem a atuação do pessoal 

de saúde e o seu comprometimento com a assistência.(1) No 

entanto, apesar dessa abordagem ajudar a mitigar a hierar-

quia existente e outros fatores que influenciam a eficácia 

da equipe, são comuns os casos de comportamentos des-

trutivos nesse cenário de prática.(2) 

Tais comportamentos são desrespeitosos, infelizmente 

não são eventos isolados, e não se limitam a uma mesma 

categoria, mas envolvem múltiplas categorias, e profissio-

nais de ambos os sexos. Além disso, esses comportamentos 

continuam a ocorrer e assim a corroer a comunicação pro-

fissional, que é essencial para a segurança do paciente.(3,4) 

Comportamentos destrutivos abrangem condutas des-

respeitosas entre profissionais de saúde, incluindo atitudes 

de incivilidade, violência psicológica e violência física ou se-

xual, que afetam negativamente as relações de trabalho e a 

segurança do paciente. Tais condutas no ambiente laboral 

são atribuídas a fatores intrapessoais, interpessoais e or-

ganizacionais, fragilizando a autoconfiança dos profissio-

nais no cuidado ao paciente, causando danos a assistência 

oferecida aos usuários e aumentando os custos para as or-

ganizações de saúde.(5,6)

No ambiente perioperatório, o comportamento des-

trutivo tem consequências negativas para o atendimento 

ao paciente e o futuro do trabalho em contexto cirúrgico. 

As variadas respostas de enfrentamento para aqueles que 

experimentam estes comportamentos podem ser funcio-

nais (conversando com colegas) e disfuncionais (evasão). 

Faz-se necessário entender e combater os efeitos nega-

tivos da manipulação e da intimidação dos profissionais e 

melhorar o atendimento cirúrgico.(7) Face ao exposto, este 

estudo teve como objetivo identificar evidências de com-

portamentos destrutivos manifestados ou presenciados 

por profissionais em centro cirúrgico.

MÉTODOS
Trata-se de revisão integrativa da literatura (RIL), que tem 

como finalidade identificar, sintetizar e realizar uma análise 

ampliada acerca de uma temática ou assunto específico, 

baseando-se em estudos anteriores. Para a realização da 

revisão foram permeadas seis fases.(8)

Na Fase 1, elaborou-se a questão norteadora em con-

sonância com a estratégia PICo: quais as repercussões de 

comportamentos destrutivos (I) manifestados ou presen-

ciados por profissionais e pacientes (P) em centro cirúrgico 

(Co)?

Na Fase 2, estabeleceram-se os critérios para inclusão 

e exclusão de estudos. Incluíram-se artigos de pesquisa 

primária ou secundária (de revisão da literatura), sem de-

limitação de período de publicação, com texto comple-

to disponível, nos idiomas português, inglês ou espanhol. 

Excluíram-se as duplicidades. Para a busca dos estudos, 

optou-se pelas bases de dados Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MEDLINE) via portal PUBMED; 

Base de Dados da Enfermagem (BDENF) e Literatura 

Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) via por-

tal Biblioteca Virtual em Saúde. 

Para guiar a busca, utilizaram-se os seguintes termos 

e descritores cadastrados nos vocabulários “Descritores 

em Ciências da Saúde” (DECS) e Medical Subject 

Headings (MeSH) com os operadores boleanos AND e 

OR: (“Comportamento destrutivo” OR “Comportamento 

problema” OR “Comportamento negligente” OR 

“Comportamento antiprofissional” OR “Conduta antiética” 

OR “Abuso verbal” OR “Violência psicológica” OR “Assédio 

moral”) AND (“Centro cirúrgico” OR “Sala de cirurgia” OR 

“Bloco cirúrgico” OR “Cirurgia” OR “Sala de operações”) 

AND (“Equipe de saúde” OR “Profissionais de saúde” OR 

“Pessoal de saúde”). 

No Portal PUBMED, utilizaram-se: (“Disruptive beha-

vior” OR “Problem behavior” OR “Unprofessional behavior” 

OR “Bad behavior” OR “Malpractice” OR “Harassment” 

OR “Moral distress” OR “Bullying behavior” OR “Lateral 

Violence” OR “Misconduct” OR “Verbal abuse” OR 

“Psychological Violence” OR “incivility”) AND (“Operation 

room” OR “Cirurgic center” OR “Surgical wards” OR 

“Surgical environment” OR “Surgery”) AND (“Health 

Personnel” OR “Patient Care Team”). 

Na Fase 3, após a leitura dos títulos e resumos, bem 

como a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, fo-

ram selecionadas as informações a serem extraídas dos es-

tudos: autoria, periódico, ano, país, objetivo, resultados em 

relação as repercussões de comportamentos destrutivos 

em centro cirúrgico. Para identificação do nível de evidên-

cia, adotou-se a seguinte classificação hierárquica: nível 1: 

evidências resultantes de metanálise de múltiplos estudos 

controlados e randomizados; nível 2: evidências de estudos 

individuais com desenho experimental; nível 3: evidências 
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de estudos quase experimentais, séries temporais ou ca-

so-controle; nível 4: evidências de estudos descritivos (não 

experimentais ou de abordagem qualitativa); nível 5: evi-

dências de relatos de caso ou de experiência; nível 6: evi-

dências baseadas em opiniões de comitês de especialistas, 

incluindo interpretações de informações não baseadas em 

pesquisas, opiniões reguladoras ou legais.(9) 

Na Fase 4, para a avaliação dos estudos incluídos, ado-

taram-se princípios da análise de conteúdo temática e 

emergiram da análise três categorias: comportamentos 

destrutivos entre profissionais que impactam no processo 

de trabalho; repercussões dos comportamentos destruti-

vos para profissionais e pacientes; dispositivos para mini-

mizar ambientes hostis e garantir a segurança do paciente. 

Nas Fases 5 e 6, fez-se a interpretação dos resultados, 

a discussão dos achados a partir da literatura, e a apresen-

tação da revisão com a síntese do conhecimento. A busca 

foi efetuada nos meses de novembro e dezembro de 2019, 

aos pares. 

Por se tratar de pesquisa que utiliza fonte de dados se-

cundárias, em bases de dados de acesso público, não se faz 

necessária a aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa 

para a realização do estudo.

RESULTADOS 
Na busca nas bases de dados identificaram-se inicialmen-

te 230 estudos. Foram identificados seis duplicados; dos 

224 que permaneceram, após a leitura completa, foram ex-

cluídos 214, e assim foi atingida uma amostra de 10 artigos 

(Figura 1).  

Quanto a caracterização dos estudos, verificou-se que 

foram publicados no interstício dos últimos vinte anos 

(de 2001 a 2019), oriundos de periódicos internacionais.  
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Figura 1. Fluxograma detalhado da seleção sistemática dos artigos incluídos no estudo.  Bases de dados MEDLINE; BDENF e LILACS

Quanto ao desenho, uma revisão da literatura (A6), e nove 

artigos originais, sendo seis realizados por meio da aborda-

gem quantitativa (A2, A3, A4, A5, A9, A10), dois pela aborda-

gem qualitativa (A1, A7), um com métodos mistos (A8). No 

que tange ao nível de evidência, seis com nível 3 (A2, A3, A4, 

A5, A9, A10), dois com nível 4 (A1, A7), um com nível 2 (A6), 

um com nível 1 (A8) (Quadro 1).

O quadro 2 apresenta os principais comportamentos 

destrutivos relacionados à categoria 1 - “Comportamentos 

destrutivos entre profissionais que impactam no processo 

de trabalho”.

O quadro 3 apresenta os principais comportamentos 

destrutivos relacionados à categoria 2 - “Repercussões 

dos comportamentos destrutivos para profissionais e 

pacientes”.

Em relação à categoria 3 – “Dispositivos para minimi-

zar ambientes hostis e garantir a segurança do paciente”, 

destacam-se os seguintes dispositivos: comunicação efe-

tiva, monitoramento da segurança do paciente (A1, A3, A5), 

cuidado interprofissional (A5), padrões preditores de com-

portamento (A9). Os indicadores apontam para o cuidado 

seguro e colaboração interprofissional por meio de reuni-

ões e rounds para impactar positivamente no processo de 

trabalho, prevenir comportamentos destrutivos e evitar 

efeitos adversos.

DISCUSSÃO 
Os distintos tipos de comportamentos destrutivos em 

relação aos comportamentos destrutivos entre profissio-

nais de centro cirúrgico, estes são classificados em três 

padrões: violência psicológica, física /sexual, incivilidade. 

É possível entender que a conjunção desses atributos per-

passa os padrões saudáveis e pode levar à consequências. 
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Quadro 1. Caracterização dos artigos selecionados nas bases de dados MEDLINE; BDENF e LILACS 

Código Autor(es)/ Ano/Periódico Título Objetivo Nível de 
evidência

A1 Higgins e MacIntosh/ 2010/
International Nursing Review(10)

Operating room nurses’ perceptions of the 
effects of physician perpetrated abuse

Compreender as percepções dos participantes sobre abuso perpetrado por 
médicos sobre sua saúde e capacidade de prestar assistência ao paciente. 4

A2 Jacobs e Wille/2012/Surgical 
Neurology International(11)

Consequences and potential problems 
of operating room outbursts and temper 
tantrum by surgeons 

Avaliar e abordar a discriminação baseada em gênero na formação médica 
moderna do departamento de cirurgia. 3

A3 Katz et al./2020/American 
Journal of Surgery/ 2020(12)

An improved patient safety reporting 
system increases reports of disruptive 
behavior in the perioperative setting

Examinar a prevalência e os preditores de exposição percebida ao 
comportamento destrutivo em uma amostra multinacional de clínicos de 
salas de cirurgia.

3

A4 McKinley et al. /2019/Academic 
Medicine(13) 

Yes, I’m the doctor”: one department’s 
approach to assessing and addressing 
gender-based discrimination in the modern 
medical training era

Avaliar os relatórios dos sistemas de notificação da segurança do 
paciente relacionados a eventos adversos comportamentais no ambiente 
perioperatório.

3

A5 Michael e Jenkins /2001/
Collegian(14)

Work-related trauma: the experiences of 
perioperative nurses

Investigar as experiências de incivilidade no trabalho de novos enfermeiros; 
verificar o papel mediador da capacidade para o trabalho na relação entre 
incivilidade e desempenho no trabalho; examinar o papel moderador das 
expectativas de carreira na relação entre incivilidade e desempenho no trabalho.

3

A6 Resnick et al./2006/ Journal of 
Current Surgery(15)

Patterns and predictions of resident 
misbehavior—a 10-year retrospective look

Identificar nas publicações científicas as consequências e problemas 
potenciais de explosões na sala de cirurgia e ataques de raiva por cirurgiões. 2

A7 Sanfey et al./ 2012/Archives of 
Surgery(16)

Pursuing professional accountability: an 
evidence-based approach to addressing 
residents with behavioral problems

Desenvolver uma abordagem baseada em evidências para a identificação, 
prevenção e gerenciamento de residentes cirúrgicos com problemas 
comportamentais.

4

A8 Sauerland et al./2015/ Dimensions 
of Critical Care Nursing(17)

Assessing and addressing moral distress 
and ethical climate Part II

Explorar as percepções de sofrimento moral, resíduo moral e clima ético 
entre os enfermeiros que trabalham em um centro médico acadêmico. 1

A9 Villafranca et al./2019/ 
Canadian Journal Anesthesia(18)

Prevalence and predictors of exposure to 
disruptive behavior in the operating room

Revisar relatórios de incidentes na equipe cirúrgica para determinar padrões 
e preditores de comportamento. 3

A10 Zhang et al./2018/ BMJ Open(19)

Impact of workplace incivility in hospitals 
on the work ability, career Expectations 
and job performance of Chinese nurses: a 
cross-sectional survey

Avaliar a variedade e os tipos de experiências traumáticas de trabalho pelos 
enfermeiros perioperatórios. 3

Quadro 2. Artigos relacionados à categoria 1 (Comportamentos destrutivos entre profissionais que impactam no processo de trabalho)

CÓDIGO DO
ARTIGO COMPORTAMENTOS DESTRUTIVOS 

A1 Abuso psicológico (ser menosprezado, ridicularizado, gritado e jurado); Abuso físico (ser chutado, empurrado e tendo objetos jogados contra a pessoa).

A2
Hostilidade verbal (assédio, intimidação, abuso verbal, comportamentos imprudentes, rudes, hostis, inadequados; assédio sexual; birra física (comportamento 
agressivo, abuso físico); profissional com suspeita de abuso de substâncias; comportamento arriscado, imprudente, perigoso; dormir em serviço, perambular, fugir; 
recusa em trabalhar com novos/ diferentes membros da equipe); profissional não cooperativo/ obstrutivo/ destrutivo; retaliação.

A3 Falar mal dos outros, menosprezar outras profissões, usar linguagem ofensiva, comentários inadequados sobre a aparência física do paciente, comentários 
inadequados sobre a saúde do paciente.

A4 Comportamento agressivo; hostilidade verbal.

A5

Atitudes grosseiras no local de trabalho: prestar pouca atenção às declarações ou demonstrar pouco interesse em opiniões dos colegas de trabalho; duvidar do seu julgamento 
sobre um assunto sobre o qual você tinha responsabilidade; dar-lhe olhares hostis, de escárnio; dirigir-se a você em termos não profissionais, de forma pública ou privada; 
interromper ou ‘falar sobre’ você; classificar você mais baixo do que você merecia em uma avaliação; gritar com ou xingar você; fazer comentários insultuosos ou desrespeitosos 
sobre você; ignorar você ou falhar ao falar com você; acusar você de incompetência; usar você como alvo de explosões de raiva ou birras; fazer piadas às suas custas.

A6 Abusos verbais (comentários ou insultos degradantes, piadas inapropriadas); agressão física.

A7 Desonestidade, toque inadequado, abandono do paciente, atividade criminosa e encobrimento de erros; gritar, desligar o telefone antes de uma conversa terminar 
ou não responder a chamadas para que as enfermeiras não liguem novamente.

A8 Realizar exames e tratamentos desnecessários e/ou suporte contínuo à vida quando não era o melhor interesse para o paciente.

A9 Má conduta profissional, violações de procedimentos ou protocolos; abuso verbal por residentes; deficiências nas tarefas administrativas; violações de limites 
físicos, maus-tratos a atendimentos por residentes.

A10

Abuso verbal, assédio sexual, intimidação e abuso físico, divididos em categorias: 1. Abuso verbal dos médicos (“ser chamado de maneira inapropriado”, “gritado”, 
“atacado e humilhado verbalmente”, “xingar, culpar todo mundo menos a si mesmo”, “faz birra”, “irritável, degradante, exigente, reclamante ... “, intimida e repreende 
a equipe”, “não pede desculpas”. O cirurgião solta abusos verbais e insultos na frente do resto da equipe de sala de cirurgia e acorda o paciente. Entrevistados 
relataram que são frequentemente abusados   em situações de aprendizagem como “o cirurgião fica impaciente e irritado quando estou tentando aprender”); 2. 
Abuso verbal do supervisor (“humilhar na frente de outros funcionários e pacientes”, “responsabilizar por falhas no equipamento”, “tratar o funcionário como uma 
criança”, “prejudicar” o trabalho e criticar profissionais e colegas”); 3. Abusos verbais dos colegas (comportamentos como “falar pelas costas sobre coisas que eles 
não gostavam de mim” ou “caluniar”, “violência horizontal” e “ciúmes profissionais”).

Podendo ou não ter a intenção de prejudicar outrem, a vio-

lência psicológica assume um caráter ativo ou passivo em 

relação ao alvo, incluindo fofocas, intimidação e atitudes 

passivo-agressivas.(5)  

O que pensar sobre tais manifestações? O que faz com 

que ocorram? Essas questões perpassam os achados des-

se estudo. Nesse sentido, cabe destacar que a relação não 

significante entre a convicção moral e os comportamentos 

destrutivos indica que o sistema de crenças não é o que 

encoraja comportamentos desviantes, mas talvez sejam 

motivados pelas exigências dos clientes, os dilemas éticos 

ou a coragem moral dos indivíduos.(5) 

Outro achado deste estudo se relaciona aos impactos 

dos comportamentos destrutivos. Os impactos dos com-

portamentos destrutivos na segurança do paciente podem 

comprometer o desempenho do cuidado ao paciente cirúr-

gico ocasionando efeitos adversos. Nesse sentido, emerge 

a necessidade de mudanças significativas na comunicação 

entre líderes, trabalhadores e usuários das unidades, com 

o desígnio de sensibilizar os profissionais em relação ao 
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comportamento destrutivo, garantindo, dessa forma, uma 

comunicação efetiva, tecendo conhecimentos e saberes, 

um ambiente de trabalho harmônico entre a equipe com a 

colaboração e corresponsabilização compartilhada.(20) 

O comportamento destrutivo no trabalho em saúde é 

uma ameaça à harmonia no ambiente de trabalho, pois re-

duz o trabalho em equipe e a comunicação, uma vez que 

destrói a confiança, o respeito mútuo e o coleguismo. 

Então, é necessário estabelecer um trabalho interdiscipli-

nar e colaborativo, em que os trabalhadores, independen-

temente da categoria a qual pertencem.(21,22) 

Em um estudo com a equipe de enfermagem, o com-

portamento agressivo foi relacionado a cultura da sala 

de cirurgia (ambiente e hierarquia), catalisadores do 

abuso (posições e experiência dos profissionais de en-

fermagem). Os efeitos percebidos são consequências 

psicológicas, físicas e sociais para a saúde da equipe de 

enfermagem. Indicam-se estratégias como orientação, 

apoio e responsabilidade pela ação, aumento da educa-

ção em comunicação, assertividade e conscientização 

sobre o abuso.(10)  

No complexo ambiente do centro cirúrgico, o potencial 

de eventos adversos é alto. Como em outras unidades, a 

comunicação efetiva pode ser uma das mais importantes 

estratégias para reduzir tais eventos, entretanto, proble-

mas na comunicação Inter equipe resultam em erros, mui-

tos dos quais são evitáveis, que afetam adversamente o 

tempo de internação, readmissões hospitalares e outros 

resultados indesejáveis.(23) 

Assim, é preciso que a equipe multiprofissional esteja 

aberta para discutir e planejar momentos de troca de infor-

mações e experiências, tais como acontecem em reuniões 

periódicas e rounds interdisciplinares. O objetivo deve ser o 

maior engajamento dos profissionais na tomada de decisão 

compartilhada e centrada na segurança do paciente. 

A abertura e compreensão sobre tais comportamentos 

são elementos importantes para gerar uma comunicação 

satisfatória e encorajadora, aberta e compreensiva, gera 

satisfação dos profissionais de enfermagem, minimizan-

do os comportamentos destrutivos e assim promovendo 

a segurança do paciente.(24) A cooperação no ambiente de 

trabalho melhora o desempenho profissional e fortalece 

as habilidades do cuidado na equipe, diminuindo os efeitos 

prejudiciais da incivilidade no local de trabalho, bem como a 

abertura, pontualidade, precisão e compreensão para uma 

comunicação eficaz visto em diferentes percepções da 

qualidade das colaborações interprofissionais, especifica-

mente entre as equipes de enfermagem.(19,25)

Mesmo com o reconhecimento da importância da co-

municação na prevenção de erros e melhoria da qualida-

de do atendimento no centro cirúrgico, os profissionais de 

saúde continuam sendo formados de modo separado, com 

poucas oportunidades colaborativas, uma abordagem que 

pode prejudicar o cuidado integrado e compartilhado.(26)

Os comportamentos destrutivos podem influenciar a 

saúde e qualidade de vida dos profissionais e têm relação 

direta com uma má gestão organizacional, excessivas car-

gas de trabalho, falta de clareza dos processos de trabalho 

e comunicação ineficaz, e que, por conseguinte, afetarão as 

relações e o desenvolvimento interprofissional, individual e 

social, tornando o ambiente de trabalho prejudicial, ofen-

sivo e danoso.(27) Acredita na importância do trabalho em 

equipe de maneira imperativa e da gestão das instituições 

para a qualidade do serviço oferecido.(28)

A comunicação efetiva é essencial entre os membros 

da equipe de saúde para o sucesso do procedimento e 

Quadro 3. Artigos relacionados à categoria 2: Repercussões dos comportamentos destrutivos para profissionais e pacientes

CÓDIGO DO
ARTIGO REPERCUSSÕES DOS COMPORTAMENTOS DESTRUTIVOS ENTRE PROFISSIONAIS E PACIENTES

A1 Perda de confiança; “produção” de ambiente propício para o abuso; limitação da capacidade de encontrar rapidamente alguém para a assistência; diminuição da 
concentração dos enfermeiros; aumento do risco de eventos adversos para os pacientes.

A2 Sentimento de medo de ter consequências negativas entre os profissionais; queixas de discriminação por viés de gênero entre profissionais e pacientes; 
interferência no tratamento.

A3 Prejuízo da qualidade das relações interprofissionais; danos na comunicação e no trabalho em equipe; diminuição da produtividade; aumento da responsabilidade 
legal; perda de confiança do paciente nos profissionais de saúde.

A4 Sensação de ter sofrido abuso.

A5
Efeitos negativos na saúde mental e no bem estar emocional dos profissionais; sintomas de ansiedade, depressão, sintomas somáticos, fadiga e doenças entre os 
profissionais; dificuldades nas habilidades de trabalho; diminuição do envolvimento no trabalho; prejuízos ao desempenho profissional; redução ou eliminação da 
satisfação no trabalho e da lealdade organizacional dos profissionais; aumento das taxas de rotatividade; diminuição da qualidade do atendimento ao paciente.

A6 Sentimentos de intimidação e de ter sofrido violência. 

A7 Efeito negativo sobre a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes.

A8
Sofrimento moral; abandono do cargo; percepção de insegurança pessoal; sintomas físicos e psicológicos associados ao sofrimento moral, incluindo dor de 
cabeça, insônia e depressão; continuação de tratamentos desnecessários e que prolongam o sofrimento de pacientes por medo das ordens da instituição, dos 
médicos e dos pais das crianças.

A9 Os pacientes são vistos como executores de tarefas a cumprir durante os turnos; falta de oportunidades de conversas com os pacientes e familiares.

A10

Estresse pós-traumático; sensação de degradação, de estar sendo castigado, repreendido, e de ser inadequado e incompetente; não desejar trabalhar novamente 
com o profissional destrutivo; dificuldade de se relacionar com médicos desagradáveis; situação extremamente estressante e desmoralizante; todos se sentem 
perturbados especialmente quem está em treinamento; baixa eficácia e eficiência no trabalho e maior probabilidade de cometer erros; tremores, inquietude e 
angústia, fuga do ambiente, vergonha.
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prevenção de erros de omissão ou má-interpretação, bem 

como de eventos adversos e conflitos decorrentes de uma 

comunicação ineficaz, que podem comprometer a segu-

rança do paciente.(29)

Uma das limitações deste estudo centra-se na pos-

sibilidade de alguma publicação não ter sido identificada 

no período de busca. Todavia se faz necessário avançar 

no conhecimento ao evidenciar lacunas científicas do 

conhecimento que precisam ser identificadas, relacio-

nadas aos efeitos dos comportamentos destrutivos em 

centro cirúrgico. 

O estudo contribuiu para a análise da temática com-

portamentos destrutivos entre profissionais em centro 

cirúrgico, evidenciando que esses comportamentos po-

dem influenciar diretamente na saúde dos profissionais 

bem como na dos pacientes, ressaltando a importância da 

comunicação efetiva entre a equipe para a construção de 

uma assistência com segurança no ambiente perioperató-

rio. Este estudo contribui para compreender que os com-

portamentos destrutivos dentro do ambiente de trabalho 

em saúde podem ser comprometedores no trabalho da 

equipe e da assistência ao paciente.

REFERÊNCIAS 

1. Santos DA, Morais DS, Franco RV, Gomes JR. Qualidade de vida sob a 

ótica de enfermeiros do centro cirúrgico de um hospital público. Enferm 

Foco. 2019;10(4):7-11. 

2. Ragusa PS, Bitterman A, Auerbach B, Healy WA 3rd. Effectiveness of surgical 

safety checklists in improving patient safety. Orthopedics. 2016;39(2):e307-10.

3. Grissinger M. Disrespectful behavior in health care: its impact, why it 

arises and persists, and how to address it-part 2. P T. 2017;42(2):74-7.

4. Kim S, Bochatay N, Relyea-Chew A, Buttrick E, Amdahl C, Kim L, et 

al. Individual, interpersonal, and organisational factors of healthcare 

conflict: a scoping review. J Interprof Care. 2017;31(3):282-90.

5. Oliveira RM, Silva LM, Guedes MV, Oliveira AC, Sánchez RG, Torres 

RA. Analyzing the concept of disruptive behavior in healthcare work: an 

integrative review. Rev Esc Enferm USP. 2016;50(4):690-9.

6. Ribeiro BG, Santos SV, Silveira SE, Bardaquim VA, Ozanam MA, Robazzi 

ML. Incivilidade no processo de trabalho da enfermagem Enferm Foco. 

2020;11(2):204-8. 

7. Cochran A, Elder WB. Effects of disruptive surgeon behavior in the 

operating room. Am J Surg. 2015;209(1):65-70.

8. Sousa LM, Vieira CM, Severino SS, Antunes AV. A metodologia de 

revisão integrativa da literatura em enfermagem. Rev Invest Enferm. 

2017;2(21):17-26.

9. Galvão CM, Sawada NO, Mendes IA. A busca das melhores evidências. 

Rev Esc Enferm USP. 2003;37(4):43-50. 

10. Higgins BL, MacIntosh J. Operating room nurses’ perceptions of the 

effects of physician-perpetrated abuse. Int Nurs Rev. 2010;57(3):321-7.

11. Jacobs GB, Wille RL. Consequences and potential problems of 

operating room outbursts and temper tantrums by surgeons. Surg Neurol 

Int. 2012;3(Suppl 3):S167-73.

12. Katz MG, Rockne WY, Braga R, McKellar S, Cochran A. An improved 

patient safety reporting system increases reports of disruptive behavior 

in the perioperative setting. Am J Surg. 2020;219(1):21-6.

13. McKinley SK, Wang LJ, Gartland RM, Westfal ML, Costantino CL, 

Schwartz D, et al. “Yes, I’m the doctor”: one department’s approach to 

assessing and addressing gender-based discrimination in the modern 

medical training era. Acad Med. 2019;94(11):1691-8.

14. Michael R, Jenkins HJ. Work-related trauma: the experiences of 

perioperative nurses. Collegian. 2001;8(1):19-25.

15. Resnick AS, Mullen JL, Kaiser LR, Morris JB. Patterns and predictions 

of resident misbehavior--a 10-year retrospective look. Curr Surg. 

2006;63(6):418-25.

16. Sanfey H, DaRosa DA, Hickson GB, Williams B, Sudan R, Boehler 

ML, et al. Pursuing professional accountability: an evidence-based 

approach to addressing residents with behavioral problems. Arch Surg. 

2012;147(7):642-7.

17. Sauerland J, Marotta K, Peinemann MA, Berndt A, Robichaux C. 

Assessing and addressing moral distress and ethical climate Part 

II: neonatal and pediatric perspectives. Dimens Crit Care Nurs. 

2015;34(1):33-46.

18. Villafranca A, Hiebert B, Hamlin C, Young A, Parveen D, Arora RC, et 

al. Prevalence and predictors of exposure to disruptive behaviour in the 

operating room. Can J Anaesth. 2019;66(7):781-94.

CONCLUSÃO 
Os comportamentos destrutivos têm repercussões organi-

zacionais, laborais e pessoais, caracterizando um desrespeito 

sistêmico que causa danos tanto aos profissionais como aos 

pacientes. Ressalta-se neste contexto a falta de comunicação, 

que se torna uma fonte de conflitos entre os profissionais no 

centro cirúrgico, tornando-os mais vulneráveis ao sofrimento 

moral. Há que se ampliar os conhecimentos sobre o compor-

tamento humano nas organizações de saúde, com ênfase em 

centros cirúrgico, com vistas a minimizar danos decorrentes 

de comportamentos destrutivos. Urge propostas tecnológicas 

para serem desenvolvidas, validadas e aplicadas à realidade 

tendo como meta a segurança, a qualidade e o cuidado seguro. 

Contribuições
Concepção e/ou desenho do estudo: Sabino AS, Oliveira 

RM, Santos AABP; Coleta, análise e interpretação dos da-

dos: Santos AABP, Silva FO; Redação e/ou revisão crítica do 

manuscrito: Teixeira E, Oliveira RM, Monteiro WF, Almeida 

MC, Panarra BACS; Aprovação da versão final a ser publi-

cada: Sabino AS, Teixeira E, Oliveira RM, Monteiro WF, Silva 

FO, Almeida MC, Panarra BACS.

Enferm Foco. 2022;13:e-202248ESP16



COMPORTAMENTOS DESTRUTIVOS ENTRE PROFISSIONAIS EM CENTRO CIRÚRGICO: REVISãO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Sabino AS, Teixeira E, Oliveira RM, Santos AA, Monteiro WF, Silva FO, et al.

19. Zhang S, Ma C, Meng D, Shi Y, Xie F, Wang J, et al. Impact of workplace 

incivility in hospitals on the work ability, career expectations and job 

performance of Chinese nurses: a cross-sectional survey. BMJ Open. 

2018;8(12):1-9.

20. Asadullah MA, Fayyaz I, Amin R. Espiritualidade, convicção moral e 

quebra de regras pró-sociais na área da saúde. RAE. 2019;59(1):3-15. 

21. Tartaglia A, Silva MG, Portela SD, Santos RM, Mendes AC, Andrade 

EC. Comunicação, comportamentos destrutivos e segurança do 

paciente. Rev SOBECC. 2018;23(4):226-30.

22. Moreira FT, Callou RC, Albuquerque GA, Oliveira RM. Estratégias 

de comunicação efetiva no gerenciamento de comportamentos 

destrutivos e promoção da segurança do paciente. Rev Gaúcha Enferm.  

2019;40(spe):e20180308. 

23. Al-Qadheeb NS, Hoffmeister J, Roberts R, Shanahan K, Garpestad E, 

Devlin JW. Perceptions of nurses and physicians of their communication 

at night about intensive care patients’ pain, agitation, and delirium. Am J 

Crit Care. 2013;22(5):e49-61.

24. Kvande M, Lykkeslet E, Storli SL. ICU nurses and physicians dialogue 

regarding patients clinical status and care options-a focus group study. 

Int J Qual Stud Health Well-Being. 2017;12(1):1267346.

25. Hartog CS, Benbenishty J. Understanding nurse-physician conflicts in 

the ICU. Intensive Care Med. 2015;41(2):331-3.

26. Batista J, Cruz ED, Alpendre FT, Paixão DP, Gaspari AP, Mauricio AB. 

Cultura de segurança e comunicação sobre erros cirúrgicos na perspectiva 

da equipe de saúde. Rev Gaúcha Enferm.  2019;40(spe):e20180192. 

27. Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho. Riscos 

psicossociais e estresse no trabalho [Internet]. Bilbau: EUOSHA; 2017 

[cited 2016 Dec 13]. Available from: https://osha.europa.eu/pt/themes/

psychosocial-risks-and-stress

28. Tostes ER. Gerenciamento de riscos: atuação interprofissional em 

centro cirúrgico [dissertação]. Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz 

de Fora; 2016. 

29. Witiski M, Makuch DM, Rozin L, Matia G. Barreiras de comunicação: 

percepção da equipe de saúde. Ciênc Cuid Saúde. 2019;18(3):e46988. 

Enferm Foco. 2022;13:e-202248ESP1 7


