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As relações entre pessoas em organizações profissionais há algum tempo, disse a uma colega mais jovem que me
são complexas. Esta complexidade é especialmente encarregaria eu de fazer os contactos necessários com
elevada se a analisarmos no contexto de uma instituição outras pessoas para a orientação de um caso difícil, a
de saúde, onde a natureza da atividade profissional é, expressão de alívio e agradecimento que lhe surgiu foi
por si só, exigente, difícil, de elevada responsabilidade e evidente. E deixou-me preocupado.
intrinsecamente causadora de tensão. Para qualquer Creio que todos concordaremos que ter alguém triste,
profissional de saúde, lidar diariamente com a saúde e a deprimido, abatido ou infeliz, a trabalhar connosco numa
vida de outras pessoas já seria, só por si, sempre difícil e instituição de saúde, não tem objetivamente nenhum
exigente do ponto de vista técnico, científico e das com- valor para ninguém. Nem para o próprio, nem para os
petências profissionais. Conseguir
seus pares nem, muito especialesse objetivo dentro de uma elamente, para os pacientes de quem
borada rede de inter-relações pesnos cabe cuidar. E pode mesmo
Cada vez mais, as competências não
soais e profissionais, em que tem
ser um risco. A qualidade do detécnicas são consideradas cruciais para
que se lidar não só com os nossos
sempenho de alguém que se sente
o desempenho de profissionais de saúde,
pacientes e famílias, mas com múlmal no local de trabalho está semque desenvolvem a sua atividade em
tiplos outros profissionais de dipre em risco de ser subótima. E
diferentes contextos de trabalho em
1
ferentes áreas, exige muito mais
ambientes de trabalho em que as
equipa .
que conhecimentos científicos e
pessoas não se sentem bem não
competências técnicas. Cada vez
são desejados, nem procurados.
mais, as competências não técnicas são consideradas Nos últimos anos temos assistido com frequência
cruciais para o desempenho de profissionais de saúde, crescente a iniciativas das instituições procurando avaliar
que desenvolvem a sua atividade em diferentes contextos a perceção que os seus colaboradores têm da qualidade
de trabalho em equipa1.
do ambiente de trabalho, muitas vezes com ênfase na
No nosso dia a dia despendemos muitas vezes tanto do componente de relacionamento interpares e, particuesforço e tempo a tentar lidar com as diversas vicissitudes larmente, com os superiores hierárquicos. Se nesses inde comunicação com os nossos pares e outros profissionais quéritos encontramos muitas vezes questões sobre se a
de saúde, como o que dedicamos diretamente aos pessoa se sente feliz ao vir trabalhar, não será por acaso,
cuidados aos nossos pacientes. E, sabemo-lo bem, uma mas porque é bem sabido que há uma relação direta
boa parte da tensão e exigência do nosso trabalho tem a entre o bem-estar global do indivíduo na sua organização
ver com essas dificuldades, por vezes mais que com os e a qualidade do seu desempenho.
cuidados diretos aos doentes. Não raramente, ao procurar Quem ocupa níveis mais elevados nas hierarquias (seja
determinar o plano de ação na orientação de um caso, o hierarquia formal, administrativa, seja hierarquia factual
momento em que vemos as pessoas, principalmente as em termos de conhecimento, experiência e mesmo
mais jovens, hesitar e ficar ansiosas, é quando se lhes idade) encontra-se numa situação particular, de muitíssimo
diz que têm que contactar alguém conhecido por ser acrescida responsabilidade no que respeita a condicionar
menos acessível, com quem é mais difícil de conversar o desempenho global dos que estão abaixo nessa hieou menos agradável nos contactos pessoais. Quando, rarquia. No caso dos profissionais de saúde isto é ainda
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muito mais relevante porque estamos todos os dias com
pessoas que, além de trabalharem connosco, estão em
formação (alunos de medicina, de enfermagem, internos
e estagiários…). E desta formação vão resultar os profissionais de amanhã (perdoar-me-ão o cliché).
Alguém sénior – entenda-se aqui como sénior alguém
com grau hierárquico formal mais elevado, ou com
mais experiência ou mais velho – está teoricamente
numa posição privilegiada para poder criticar, corrigir,
sugerir, ensinar e formar. No entanto, não devemos esquecer que um dos princípios fundamentais da educação
e ensino de adultos é que estes aprendem em grande
parte por feedback e por observação/exemplo. O feedback,
seja em contexto educacional ou profissional (por
exemplo no debriefing de uma equipa após uma reanimação ou um caso complexo) tem princípios e estrutura
que justificariam uma abordagem que não cabe no
espaço deste texto2.
No entanto, há dois destes princípios que devem ser
omnipresentes na nossa prática diária. Por um lado, o
feedback deve ser honesto, frontal, sem paternalismos e
sem varrer para debaixo do tapete o que correu mal. Os
pontos menos positivos do desempenho de uma pessoa
ou de uma equipa devem ser aproveitados criteriosamente,
como pérolas para uma análise que permita a melhoria
do desempenho futuro.
Este ponto leva-nos ao outro princípio do feedback que
devemos considerar: não há lugar à humilhação, à crítica
destrutiva, à menorização do outro com comentários
depreciativos gratuitos, seja de forma privada ou, com
maioria de razão, com exposição perante terceiros.
Esta afirmação pode parecer tão óbvia que o leitor se
interrogue sobre porque a incluí aqui mas, na verdade,
estas situações não são tão raras quanto possa parecer.
Nem sempre surgem de forma muito explícita, e muitas
vezes quase passam despercebidas porque os envolvidos
não falam disso, por embaraço, receio ou, simplesmente,
por acharem que podem parecer fracos se o fizerem.
Tenho a convicção de que todos partilhamos a responsabilidade de conseguir que quem trabalha connosco
tenha sempre o melhor desempenho e a melhor formação

possíveis. Esta responsabilidade cresce de forma proporcional à nossa experiência profissional, à nossa
posição hierárquica e, porque não assumi-lo, à nossa
idade. Usar destas prerrogativas como permissão automática para crítica gratuita e desagradável, para menorização das capacidades dos outros, ou julgar que esse
seria o processo de fazer alguém melhorar a forma
como aprende e trabalha, é um erro que não leva a nenhum resultado remotamente positivo. Para nenhuma
das partes e, principalmente, para o objetivo máximo
da nossa atividade profissional, que é cuidar o melhor
possível dos nossos pacientes.
Todos já ouvimos falar da clássica teoria motivacional
da “cenoura” e do “pau”, segundo a qual a melhor forma
de fazer avançar um burro que não anda com a ligeireza
pretendida, seria uma combinação, em diversas proporções, de um estímulo positivo quando o burro anda
(a “cenoura”) com uma punição quando não anda (o
“pau”). Um olhar superficial sobre esta teoria poderia
fazer-nos crer que esta era uma solução para lidar com
as pessoas numa instituição de saúde, de forma a obter
delas o melhor desempenho e garantir que aproveitam
o melhor possível a sua formação.
Todavia (e com a exceção de considerarmos o “pau” em
situações de natureza disciplinar) é apenas na “cenoura”,
judiciosamente administrada, que devemos investir.
Uma postura agradável e de respeito mútuo, bem como
um comentário elogioso a quem fez algo bem, são de
valor incalculável.
E face a um desempenho que não foi o ideal e que tem
potencial para ser melhorado? Bem, nesse caso analisamos
construtivamente, damos um feedback honesto e frontal,
mas correto, respeitoso e amigável e, de seguida, procuramos estratégias para melhorar da próxima vez, deixando
implícita a condicional “cenoura” para essa ocasião. Na
verdade, não precisamos do “pau”.
Muitos de nós provavelmente ainda se recordam de,
nos tempos da nossa formação, ter havido momentos
com tanto ou mais “pau” que “cenoura”. Mas a verdade é
que já não estamos no século XX.
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