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Níveis

Entre profissionais de saúde

Profissionais de saúde e pacientes

Profissionais de saúde e colaboradores externos
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(Motta, 2001)

Consequências negativas

• Falta de sentido do trabalho em equipe 

• Insatisfação

• Falta de utilidade do trabalho
(Costa et al., 2019)

(Claro, Cunha, 2017)



Condições que Criam Oportunidade para Conflitos

 Comunicação

 Estrutura administrativa da equipe

 Dimensões de liderança, cultura e traços pessoais
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(Motta, 2001)

Falta de abertura e transparência

Barreiras semânticas

Excesso ou falta de informação

Tamanho da equipe

Iniquidade de tarefas ou benefícios

Especialização

Burocratização

Estilos de liderança: autoritários ou paternalistas

Culturas: heterogêneas

Traços pessoais: individualistas, autoritários, 

dogmáticos, baixa autoestima



Modalidades de Conflitos

 Falta de colaboração no trabalho (Carvalho et al., 2014)

 Descompromisso: 

 Problemas éticos

 Absenteísmo

 Procrastinação

 Fragmentação da equipe (Marin, Ribeiro, 2018)

 Desrespeito decorrente de relações assimétricas entre trabalhadores (Carvalho et al., 2014)

 Assimetria com outros níveis de gestão (Carvalho et al., 2014)
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Modalidades de Conflitos

 Conflitos interpessoais (Costa et al., 2019)

 Ausência de razoável competência interpessoal (Marin, Ribeiro, 2018)

 Comportamento do funcionário-problema (Carvalho et al., 2014)

 Pouca maturidade psicológica (Marin, Ribeiro, 2018)

 Problemas pessoais (Carvalho et al., 2014)
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Modalidades de Conflitos

 Necessidades profissionais não atendidas (Marin, Ribeiro, 2018)

 Infraestrutura deficitária dos serviços (Carvalho et al., 2014)

 Condições inadequadas de trabalho (Costa et al., 2019)

 Questão salarial (Costa et al., 2019)

 Excesso de demandas (Costa et al., 2019)

 Divisão desigual de tarefas (Klein, d’Oliveira, 2017)
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Exemplo

Apoio Matricial no NASF:

 Falta de articulação entre gerências

 Tensões na execução do trabalho compartilhado

 Divisão desigual de tarefas

 Equipes de Saúde da Família: assistência direta 

 NASF: capacitar e supervisionar

De quem é a responsabilidade da assistência?
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(Klein, d’Oliveira, 2017)



Estratégias de Gestão de Conflitos

 Cinco estratégias de gestão de conflito (Rahim, 1983) mais frequentes em uma UBS:

1. Colaboração

2. Acomodação

3. Conciliação

4. Abstenção

5. Imposição
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(Costa et al., 2014)



Estratégias de Gestão de Conflitos

 Comunicação aberta e direta

 Disposição para encontrar soluções

 Respeito

 Humildade
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(Escalda, Parreira, 2018)



Conflitos e Comunicação
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(Humber Health Sciences)



Cooperação e Participação

 Equilíbrio de poder: escolha coletiva

 Todos os membros influenciam o destino da equipe

 Direito equitativo de manifestar-se e de influenciar decisões e ações

Sentido de pertencimento, de compartilhar e agregar segundo um propósito comum

*Esta publicação apresenta indicadores sobre trabalho em equipe e manejo de conflitos 
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(Motta, 2001)



Conclusão

 O conflito é inerente ao trabalho em equipe

 A forma como os conflitos são percebidos e mediados podem contribuir para maior ou 

menor coesão na equipe

 É importante identificar as fontes de conflitos e os meios para enfrentá-los
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