FERRAMENTA PARA
MELHORIA DO
TRABALHO EM EQUIPE
Liderança

DEBRIEF:
Ferramenta utilizada para revisão de desempenho após um
evento ou turno.
Como executar?
Sessões breves e informais, ao final de um evento ou
plantão, utilizando os seguintes questionamentos
como direcionadores:
Neste exemplo, uma enfermeira conduz o Debrief realizado para
prevenção de Quedas na Unidade de Internação.

1)

A comunicação entre a equipe foi clara ?
- Boa tarde, pessoal. Vamos retomar os nossos acordos realizados no início da manhã?
A nossa comunicação foi clara? Vocês entenderam que o nosso objetivo era evitar
eventos adversos relacionados a quedas?

2)

As funções e responsabilidades foram compreendidas e
executadas?
- Vocês conseguiram executar todas as atividades acordadas? Se não conseguiram, por quê?

3)

A carga de trabalho foi equitativa?
- Acredito que a carga de trabalho não foi equitativa, pois eu (enfermeiro do turno da
manhã) me senti sobrecarregado, ao realizar a escala de avaliação de risco de metade dos
pacientes.

4) Existiu ou foi ofertado auxílio nas tarefas?

- Sim. Houve auxílio nas tarefas, o fisioterapeuta ajudou os técnicos de enfermagem a
mobilizar e orientar os pacientes classificados como alto risco de queda.

5)

Foram cometidos erros, ou estes foram evitados?
- O erros foram evitados pois todos os membros da equipe conseguiram executar seus
papéis e responsabilidades.

6) O que deu certo? O que pode melhorar?
- A equipe se auxiliou nas atividades e todos as responsabilidades definidas foram
passíveis de serem executadas. O que pode melhorar, é a divisão da realização da
avaliação de risco dos pacientes para não sobrecarregar o enfermeiro do turno da
manhã. Ou seja, que a realização da escala seja dividida pelos três turnos.

Exemplos de situações em que pode ser
utilizada:
Após o término de um plantão, de uma
atividade ou evento.
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