
Experiência
do Paciente

Entenda como encantar pacientes através
do atendimento humanizado, uma equipe
engajada e líderes inspiradores, focados em
fornecer uma experiência extraordinária em
sua instituição de saúde. 

Dorsal Gestão em Saúde
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O conceito de experiência do paciente iniciou-se no
mercado americano nos anos 80, com a figura do
advogado do paciente que fazia a interface entre a
instituição de saúde, paciente e familiares. 

No final dos anos 80 o paciente passou a ser visto
como um cliente, tornando-se assim, um
consumidor com poder de escolha.  

Neste período as instituições de saúde iniciaram
algumas análises no setor hoteleiro, buscando por
melhorias que pudessem ser implantadas nos
hospitais e foram incluídas algumas pesquisas de
satisfação para entender o comportamento e
desejos do paciente.  

Experiência do Paciente
Anos 80

A criação do SUS - Sistema Único de
Saúde viria anos depois, para garantir

o que está na constituiçãoCriação da Constituição de 1988

O que também estava
acontecendo na época?
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Experiência do Paciente

Nos anos 2000 o Governo
americano implantou a
pesquisa de experiência
HCAHPS (Hospital Consumer
Assessment of Healthcare
Providersand Systems) e o
pagamento dos serviços de
saúde passou a ser com
base no valor de experiência
vivida pelo paciente. 

Nos anos 90 iniciou-se o período de
busca pela excelência e qualidade
em serviços de saúde e por
certificações e acreditações das
organizações que buscavam a
padronização e a implantação de
critérios de qualidade e segurança. 

Anos 90

Anos 2000

Após cada internação os
pacientes passaram a
receber um formulário de
avaliação do atendimento e
as instituições começaram
a ter a remuneração com
base na pontuação dessa
avaliação e no valor em
saúde entregue ao paciente.

Desta forma, houve uma mudança nos hospitais, que passaram a
buscar a excelência, tendo como objetivo a experiência do paciente.  
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No Brasil o então Ministro da Saúde, José Serra,
ao identificar o alto número de reclamações dos
pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde)
referentes aos maus tratos nos hospitais,
constituiu um Comitê Técnico.

Em seguida, elaborou um Programa Nacional de
Humanização da Assistência Hospitalar, com o
objetivo de promover mudança de cultura no
atendimento de saúde no Brasil.  

No dia 24 de maio de 2000 foi apresentado, em
Brasília, o Projeto-Piloto do Programa Nacional de
Humanização da Assistência Hospitalar.  

Experiência do Paciente

BRASIL

O projeto aprovado tinha como objetivo
estimular a comunicação entre gestores,
trabalhadores e usuários para construir
processos coletivos de enfrentamento
de relações de poder. 5



Acolhimento;
Gestão participativa e cogestão;
Ambiência;
Clínica ampliada e compartilhada;
Valorização do trabalhador; e 
Defesa dos direitos dos pacientes.  

Desde o surgimento, o Humaniza SUS apostava na
inclusão de trabalhadores, pacientes e gestores na
produção e gestão do cuidado e dos processos de
trabalho. Tinha como diretrizes:

Vídeo sobre o SUS e a humanização da saúde:

Experiência do Paciente

Conteúdo do TedxLaçador, com Júlia Rocha
Link para assistir: https://bit.ly/3AI5ghh
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O NHS (National Health Service) em parceria com
o Institute for Innovation and Improvement
definiu a Experiência do Paciente (EXP) como a
sensação do processo de receber cuidados para o
paciente, sua família e cuidadores. É um
elemento-chave de qualidade, ao lado da
excelência clínica e atendimento mais seguro.

Segundo o The Beryl Institute, referência global
sobre o tema, a experiência do paciente – é “a
soma de todas as interações, moldadas pela
cultura de uma organização, que influenciam as
percepções do paciente, em todo o processo de
atendimento”

Por definição, a experiência do paciente abrange a gama de
interações que os pacientes têm com o sistema de saúde,
incluindo planos de saúde, médicos, enfermeiros e demais
profissionais. Trata-se de uma cadeia de valores que objetiva o
cuidado centrado na pessoa, por meio de ações que englobam
abordagem de comunicação, relacionamento interpessoal,
escuta ativa e inteligência emocional.  

CONCEITO: 
O que é Experiência do Paciente?
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A Experiência do Paciente molda as organizações,
orienta as ações, comportamentos e direciona as
escolhas que ajudam a estabelecer o envolvimento
das pessoas que compõem as instituições e
aqueles que estão sob cuidados.  

A EXP permite que pacientes, familiares e
cuidadores definam o “valor” do cuidado prestado,
permitindo que as organizações de saúde foquem
seus esforços no que importa para os pacientes e
não apenas no que é o problema junto a eles. 

CONCEITO: 
O que é Experiência do Paciente?

Outro conceito importante para as organizações de saúde
é a definição de Satisfação do paciente, que para a Agency
for Healthcare Research and Quality (AHRQ) é saber se as
 expectativas  de  um paciente  sobre um encontro de saúde
foram atendidas, ou seja, se houve a "entrega" daquilo que
foi "prometido" pela Instituição.
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Para o The Beryl Institute, a Experiência é mais do
que a satisfação. A satisfação é um indicador de
momentos de tempo, mas a experiência captura
tudo o que alguém encontra, as percepções que
leva consigo e as histórias que conta como
resultado, cuja importância e impacto serão
refletidos mais adiante. 

CONCEITO: 
O que é Experiência do Paciente?

o cuidado é...
personalizado

o cuidado é...
coordenado

o cuidado é...
capacitante

a
pessoa

é tratada com ... dignidade, compaixã
o,

re
sp

ei
to

O gráfico ao lado
mostra um pouco
do cuidado
centrado no
paciente,
importante
quando falamos
na experiência
voltada ao
paciente.
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A  cultura organizacional se refere a um
conjunto complexo de valores, crenças, e
ações que definem a forma como uma
organização se posiciona, alinha  os
comportamentos dos colaboradores no
trabalho e também a forma com que as
estratégias e os seus clientes são tratados.
Em outras palavras, a cultura desenvolve
as diretrizes para uma empresa. 

Para criar uma cultura organizacional forte
não basta ter as pessoas certas no papel de
influenciadores, mas criar uma base inicial
como visão, missão e valores, para dar
direção ao time, pois com o conhecimento
amplo do cenário é possível contribuir para
o crescimento da instituição. 

A importância da cultura na
implantação da Experiência
do Paciente 

Para implantar, disseminar e influenciar a cultura
de experiência do paciente em uma instituição de
saúde é necessário que tais conceitos estejam
descritos no planejamento da organização e que o
CUIDADO CENTRADO NO PACIENTE FAÇA PARTE
DO CONJUNTO DE VALORES.
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É importante que a experiência do paciente
se torne um dos pilares estratégicos dentro
da organização e que tenha o gerenciamento
das mudanças considerando o ganho para
todos os envolvidos, em um modelo ganha-
ganha.

Outro aspecto importante para implantação
da cultura é a disseminação do conceito de
experiência do paciente e o engajamento de
todas as pessoas da instituição, que podem
ser feitos por meio de reuniões, treinamentos
e workshops. 

A importância da cultura na
implantação da Experiência
do Paciente 

Dica: Live sobre Cultura
Organizacional realizada pela
@gestaodorsal

Link: https://bit.ly/3FN5tmY
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Quando falamos de valor em saúde,
devemos pensar na qualidade da
assistência dividida pelo custo. 

Jornada do Paciente

Essa fórmula implica que o conceito de experiência do
paciente  também está diretamente relacionado à
jornada do paciente na instituição de saúde, que é o
tempo que o mesmo leva dentro da instituição para
cumprir todas as etapas do seu atendimento.  

Em outras palavras, quanto menor e mais otimizada
for a jornada, maior a probabilidade de entrega de
valor em saúde e menores serão os desperdícios, com
o cuidado de não acelerar os processos a ponto de
perder a qualidade. Deve-se buscar o equilíbrio
durante toda a jornada.   
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A jornada do paciente engloba todos os momentos
que ele vivencia dentro de uma organização de
saúde, desde a marcação da consulta, atendimento
na recepção, assistência, passando pelo médico e
até o pós-atendimento, sendo necessário que
todos favoreçam o bem-estar físico e mental,
buscando a melhoria da qualidade de vida do
paciente e demais envolvidos.  

Assim, é preciso  valorizar uma conexão positiva do
paciente com a instituição de saúde como um todo,
desde a sua captação até o desfecho clínico,
considerando todos os pontos de contatos físicos e
digitais. A jornada do paciente é a principal
ferramenta do hospital, clínica ou laboratório para
compreender como a experiência é desenvolvida.
Por isso, ela deve ser analisada e atualizada
constantemente.

Jornada do Paciente
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Ao analisar a jornada do paciente a organização de saúde
pode focar em estratégias para reduzir o tempo de
agendamento, o tempo de espera na fila para realizar um
atendimento médico ou diagnóstico, campanhas internas
de desenvolvimento de colaboradores, dentre outras ações
que podem colaborar para a melhor experiência do
paciente.  

Esse tipo de acompanhamento  em tempo real  e sua
análise contribuem especialmente para a redução de
reclamações e agilidade do atendimento, durante todo
tratamento na instituição.  

Jornada do Paciente

MARCAR
CONSULTA

RECEBER
PACIENTE

ATENDER
PACIENTE

ENCAMINHAR
À TRIAGEM

CONSULTAR
PACIENTE

ENTREGAR
RESULTADO

INÍCIO

FIM

EX
EM
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AD

A

Dica: pense no sentimento do cliente
durante cada atividade do processo

/

D

DD

D
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O atendimento ao cliente é todo o suporte oferecido
ao longo de sua jornada, entendendo que o paciente
é o agente principal na assistência da saúde. Isso
significa que as equipes da instituição e todas as
práticas aplicadas devem estar voltadas para o seu
bem-estar e qualidade de vida. 

O atendimento ao cliente tem se tornado cada vez
mais sistematizado. Isso é um importante ganho
para as instituições de saúde que tendem a
padronizar os processos e a garantir mais controle de
satisfação e experiência. 

Entender que cada paciente é uma 
pessoa única, com preferências e
necessidades diferentes, é um dos 
pontos principais para fornecer 
uma boa experiência em saúde. 

Jornada do Paciente
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A experiência do paciente necessita de
serviços desenvolvidos de acordo com
o perfil estratégico da instituição de
saúde. 

Jornada do Paciente

3 Ferramentas para entender e 
melhorar a Jornada do Paciente:

 

 

- Fluxograma
- Mapa do Fluxo de Valor (MFV)

- Diagrama de Espaguete

As pessoas querem mais do que um hospital 5
estrelas, qualidade técnica e tecnológica. Elas
almejam atendimento individualizado, humanizado,
médicos que tenham comunicação empática e
garantam experiências que suavizem suas dores. 

Em função disso, separamos ferramentas e dicas
para que sua instituição forneça um atendimento de
excelência ao paciente e familiar. 
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Dicas para um Atendimento de
Excelência ao Paciente e Familiares:

O conhecimento do colaborador sobre as
rotinas, processos, valores e propósito da
instituição é um dos princípios básicos do
atendimento, pois gera uma relação de
segurança do paciente com os profissionais e
com a organização de saúde.  

Para isso, é fundamental treinar toda a equipe
da organização e fazer com que todos os
colaboradores se tornem amplos
conhecedores, pois isso mostrará aos
pacientes o comprometimento e a seriedade da
instituição e ainda agilizará todas as interações
do paciente.
 

Um treinamento único para a equipe não será o
suficiente para manter a qualidade do serviço
oferecido. A equipe de atendimento deve receber
treinamentos constantes, para que suas dúvidas
sejam sanadas, para compartilhar novas
informações e para disseminar e solidificar a
cultura de experiência do paciente. 

Conhecimento
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Atendimento Ágil

É uma forma inteligente e  rápida para resolver
solicitações, problemas, dúvidas, erros e outras
demandas. 

A agilidade no atendimento ao paciente se
tornou sinônimo de qualidade. De forma geral,
o paciente espera respostas imediatas às suas
solicitações e soluções a eventuais problemas. 
A automação do atendimento ao paciente é
uma demanda urgente. 

Um excelente atendimento é capaz de atrair,
reter e fidelizar pacientes. Em contrapartida,
um atendimento ruim é responsável pelo
paciente não voltar à instituição de saúde. 
 

Diante disso, a tecnologia acaba surgindo como
um otimizador de recursos, um facilitador na
oferta de serviços e, principalmente, um agilizador
e potencializador de atendimento. 

Para se ter agilidade no atendimento é necessário que os
processos estejam bem definidos e mapeados, que as
equipes estejam bem treinadas e que haja otimização de
processos por meio de implantação de tecnologias. 

Dicas para um Atendimento de
Excelência ao Paciente e Familiares:
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Atendimento Eficaz e Eficiente

Em diversas circunstâncias a eficácia e a eficiência
são utilizadas como sinônimas, entretanto, são
conceitos diferentes, mas que se complementam.  

Eficiência significa executar alguma tarefa bem-
feita, sem erros ou retrabalhos. 

Nas instituições de saúde exercer a atividade com
eficiência é muito importante, pois assegura, mais
do que a experiência e o bom atendimento,
garante a segurança e a qualidade do atendimento
ao paciente. Já a eficácia significa fazer o que
precisa ser feito, ou seja, optar pelo que é certo.  

Para que os serviços sejam feitos com
eficácia é importante que os colaboradores
tenham conhecimento sobre as possíveis
formas de executar as atividades e que
tenham autonomia para agir considerando o
que é melhor e mais seguro para o paciente. 

 

Dicas para um Atendimento de Excelência ao Paciente e Familiares:
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Atendimento Extraordinário

Entender as necessidades do paciente e
Agir antes das dúvidas surgirem.

Geralmente as pessoas imaginam o atendimento
como uma atividade passiva, em que o paciente
aguarda o contato e depois demonstra suas
necessidades. 

Entretanto, para garantirmos um atendimento
extraordinário é necessário:

Pois o atendimento extraordinário é aquele que
foge do usual ou do previsto, que não se limita
ao costume geral ou ordinário.  

É ter o bem estar do paciente como
propósito, observar os detalhes,
atender com entusiasmo (brilho nos
olhos), é encantar o paciente, ou
seja, é garantir um atendimento
centrado na pessoa. 

 

Dicas para um Atendimento de Excelência ao Paciente e Familiares:
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Atendimento humanizado é aquele que considera
a integralidade do cuidado, isto é, prevê a união
entre a qualidade técnica do tratamento e do
relacionamento desenvolvido entre o paciente, a
família e a equipe. É a habilidade dos profissionais
de saúde em ouvir, aconselhar e respeitar as
opiniões dos pacientes para que eles tenham um
tratamento digno. 

Pode-se dizer que o  atendimento humanizado
significa a união entre o comportamento ético e o
conhecimento técnico para ofertar cuidados
dirigidos aos anseios do paciente. 

Atendimento Humanizado
Dicas para um Atendimento de Excelência ao Paciente e Familiares:

O que é preciso para implementar o cuidado
centrado no paciente, você sabe?

Entender a cultura da organização
Tornar a Gestão de Experiência uma Diretriz Estratégica
Gerenciar a experiência do colaborador e do corpo clínico
Definir o que é a experiência do paciente em cada contexto do serviço
Implementar a gestão da experiência do paciente - boas práticas

Implementar instrumento de avaliação
Manter ciclos de melhoria

1
2
3
4
5
6
7
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O atendimento humanizado busca a constante
melhoria da comunicação entre o profissional e o
paciente, considerando ambos como sujeitos do
processo terapêutico, estabelecendo uma relação
mais próxima, que preze pelo respeito, atenção e
ética. 

A comunicação é uma das ferramentas mais
importantes para o processo de humanização da
área da saúde, ou seja, é preciso ter uma
comunicação clara, objetiva e honesta com o
paciente, familiar e entre toda a equipe de saúde. 

A humanização deve estar inclusa desde o
agendamento de consultas até a realização de
procedimentos, para que confiança esteja
presente em todas as etapas do cuidado.  

Atendimento Humanizado
Dicas para um Atendimento de Excelência ao Paciente e Familiares:
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Desenvolver inteligência emocional na área da
saúde é um dos requisitos que integram uma
excelente prestação de serviços de forma a
potencializar os cuidados centrados na pessoa,
otimizar a adesão ao tratamento e levar
experiência ao paciente.   

O mundo corporativo carrega a máxima de que os
profissionais são contratados, geralmente, por
seus conhecimentos técnicos, mas são demitidos
por seus comportamentos. 

Muitas vezes, a falta de habilidade em se
relacionar com os demais colaboradores e não
saber lidar com situações de desconforto
prejudica a imagem e o desempenho do indivíduo
e da instituição.  

Inteligência emocional e
habilidades comportamentais
na Experiência do Paciente 

Dica: Live sobre Soft Skills
realizada pela @gestaodorsal

Link: https://bit.ly/2YTfUVq
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Segundo Daniel Goleman a
inteligência emocional “É a
capacidade do indivíduo de
identificar seus próprios
sentimentos e dos outros,
de se motivar e gerir os
impulsos dentro de si e em
seus relacionamentos”.            

Inteligência emocional e
habilidades comportamentais
na Experiência do Paciente 

Sendo assim, Inteligência Emocional quer dizer que,
embora a emoção exista no estado bruto (no
famoso inconsciente da Psicanálise), ela interfere de
forma mais ou menos favorável no desempenho do
colaborador.

Isso pode facilitar ou dificultar as percepções e
relações, das mais concretas às mais abstratas,
colaborando para que o paciente tenha uma
experiência positiva ou negativa, visto que
grande parte da experiência que o paciente
vivencia na instituição, está relacionada à
forma como ele é tratado pela equipe de saúde. 
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Os profissionais que possuem as competências
emocionais pessoais e sociais determinam o modelo
de alto desempenho no ambiente de trabalho e para
que isso seja possível, Daniel Goleman definiu alguns
pilares da Inteligência Emocional:

Inteligência emocional e
habilidades comportamentais
na Experiência do Paciente 

AUTORREGULAÇÃO

INTELIGÊNCIA SOCIAL
DE RELACIONAMENTO

AUTOCONSCIÊNCIA

AUTOMOTIVAÇÃO

EMPATIA

1: AUTOCONSCIÊNCIA: 
é a compreensão profunda das próprias emoções,
forças, fraquezas, necessidades e impulsos, ou seja, é o
conhecimento sobre o que se sente, por que se sente, é
sobre os próprios impulsos e limitações emocionais.
Somente se conhecendo, sabendo o que acontece na
mente, que se consegue controlar os sentimentos.   

2: AUTORREGULAÇÃO: 
é a capacidade de escolher
respostas e não reagir apenas
por impulso, ou seja, cuidar
das emoções de forma que
não sejam prejudiciais para a
pessoa ou para a empresa. .   

3: AUTOMOTIVAÇÃO: 
é a capacidade de dirigir as emoções a serviço de um
objetivo ou realização pessoal. Nas palavras de
Goleman: “As pessoas com altos níveis de esperança
têm certos traços comuns, entre eles o poder de
motivar-se e sentir-se com recursos suficientes para
encontrar meios de atingir os seus objetivos.  
   

4: EMPATIA: 
capacidade de compreender e
considerar os sentimentos
dos outros. Isso permite
maior sintonia com o mundo.
A empatia diz respeito a se
inserir no contexto em que o
outro está. É entender porque
determinado acontecimento
despertou emoção em outra
pessoa. .   

5: INTELIGÊNCIA SOCIAL DE RELACIONAMENTO:: 
capacidade de relacionar-se melhor, comunicando-se de
maneira clara, atenta às demandas e à postura do outro.
É colocar todos os elementos (autoconsciência,
autogestão, automotivação e empatia) acima
coordenados para facilitar os encontros sociais.  

A INTELIGÊNCIA SOCIAL é considerada uma capacidade de liderança
básica, especialmente quando comparada com os outros componentes
da inteligência emocional.  
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Essas competências, de comunicação e habilidades
sócio-emocionais, são importantes para a integração e
o equilíbrio entre pessoas com comportamentos e
valores diferentes, em qualquer situação ou ambiente,
mas especialmente nas instituições de saúde. 

Colaboradores que possuem essas competências
contribuem para que os pacientes e familiares sintam-
se mais seguros e engajados com o tratamento,
facilitando assim, a entrega da experiência do paciente. 

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL 

Inteligência emocional e
habilidades comportamentais
na Experiência do Paciente 

melhora na
tomada de

decisão
diminuição
do estresse
ocupacional

 

redução da
rotatividade

da equipe
 
 

ganho no
bem-estar

pessoal

aumento da
capacidade de

liderança

aumento do
desempenho

da equipe
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Liderança é a habilidade interpessoal de
estimular pessoas à execução de um ou
mais objetivos predeterminados, ou seja, é
guiar, dirigir, ter capacidade para obter
resultados, comandar, persuadir, ser capaz
de estabelecer metas-objetivos e fazer um
grupo se esforçar para atingi-los. O líder é
alguém que sabe o que precisa ser feito e
como conseguir que sua equipe execute as
tarefas, permanecendo motivada.  

A tarefa de um líder nas instituições de
saúde é fazer com que o trabalho seja
realizado por outras pessoas, considerando
sempre o cuidado centrado na pessoa, e a
habilidade social, explicada no capítulo de
inteligência emocional, torna isso possível.

Liderança e Engajamento
da Equipe na área da saúde

A motivação de um líder será inútil se
não conseguir comunicar sua paixão à
organização. A habilidade social permite
aos líderes colocar em prática sua
inteligência emocional e focar nas
pessoas como o centro de sua atuação. 
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A descoberta na neurociência comportamental da
identificação de neurônios-espelho em áreas
amplamente dispersas do cérebro, quando em
estado de consciência ou inconsciência detecta as
emoções de outras pessoas através de suas
ações e os neurônios-espelho reproduzem tais
emoções. Coletivamente, esses neurônios criam
uma sensação instantânea de experiência
compartilhada. 

Liderança e Engajamento
da Equipe na área da saúde

Os neurônios-espelho têm
uma importância particular
nas organizações de saúde,
porque as emoções e ações
dos líderes podem induzir as
equipes a espelhar tais
sentimentos e feitos. 

Por isso, todo o time de liderança, que inclui
diretoria,  médicos e equipe multidisciplinar devem
se mobilizar para proporcionar o acolhimento que
o atendimento ao paciente requer, pois permite o
melhor engajamento da equipe e a multiplicação
de atitudes positivas com os pacientes, familiares
e demais colaboradores. 
.
. 

28



Assim como o paciente deve ter suas necessidades
atendidas, os colaboradores também precisam. 

Ter uma equipe engajada e satisfeita é essencial
para que o modelo de experiência do paciente e
cuidado centrado na pessoa funcione.

Então, todas as preocupações que são adotadas
com os pacientes e familiares devem também ser
adotadas com colaboradores, oferecendo um bom
local de trabalho, com toda a infraestrutura e
compreensão da satisfação do colaborador,
entendendo as suas necessidades e dificuldades,
sempre buscando formas de saná-las.  

Liderança e Engajamento
da Equipe na área da saúde

Nas instituições onde os colaboradores se sentem cada vez mais satisfeitos a
experiência do paciente tende a ser mais elevada e natural. Outro ponto
importante na experiência e engajamento do colaborador é a comunicação da
liderança com os liderados, que é ouvir os colaboradores para entender as suas
dificuldades ao executar suas atividades e o quanto se sentem confortáveis e
confiantes com o modelo de trabalho. Assim é possível oferecer o suporte
necessário para que os funcionários consigam efetuar seu trabalho de maneira
satisfatória tanto para eles próprios como para os pacientes.  
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Comunicação Verbal e não
Verbal do Profissional da
Saúde 

Sensibilidade;
Aceitação e 
Empatia entre os sujeitos.

A comunicação é destacada como processo de
compartilhamento e ajuda entre a instituição de
saúde e o paciente assistido e familiar, de forma
a estabelecer um processo de ajuda ao indivíduo e
à família.  É um ato caracterizado não por relações
de poder, mas por atitudes de:

Tudo isso em um universo de significações que
envolvem tanto a dimensão verbal como a não
verbal (postura e gestos), a comunicação
acontece quando os sujeitos do discurso
interagem entre si e se relacionam nos diferentes
contextos de fala, escrita, movimentos corporais,
dentre outras formas.  

A boa comunicação é uma das ferramentas mais importantes
para o processo de humanização e de experiência do paciente,
entretanto, muitas vezes a rotina faz com que as pessoas não
percebam atitudes simples que podem mudar todo o sentido da
experiência do paciente, seja no âmbito administrativo, quando o
paciente faz um  check-in  num estabelecimento de saúde, seja
no âmbito clínico, quando é atendido pelo médico ou enfermeiro. 
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No "Livro Comunicação Não
Violenta", Marshall define que a
Comunicação Passiva “se baseia
em habilidades de linguagem e
comunicação que fortalecem a
capacidade de continuarmos
humanos, mesmo em condições
adversas". 

Comunicação Verbal e não
Verbal do Profissional da
Saúde 

"O objetivo é nos lembrar do que já sabemos — de
como nós, humanos, deveríamos nos relacionar uns
com os outros — e nos ajudar a viver de modo que se
manifeste concretamente esse conhecimento.” 

A comunicação passiva promove maior profundidade
no escutar, fomenta o respeito e a empatia e provoca o
desejo mútuo de ajudar o outro, sendo uma ferramenta
importante para os profissionais da saúde, pois auxilia
as relações com pacientes, familiares e cuidadores, para
que juntos estabeleçam um modelo de comunicação
passiva, que tem como cerne o cuidado que será
disponibilizado para o paciente. 
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Comunicação Verbal e não
Verbal do Profissional da
Saúde 

Fortalecer a experiência do paciente, muitas vezes significa
implementar passos de comunicação simples que poderiam
fazer a diferença para os pacientes. Como por exemplo: 

Entender melhor esses fatores é uma peça chave para mudar a direção
do cuidado ao paciente e favorecer uma experiência respeitosa e que
responda às necessidades, preferências e valores individuais. 

Informar ao paciente, familiar e cuidadores sobre todas as etapas do
tratamento e sempre que possível, inseri-los nas discussões e decisões;

Evitar linguagem técnica ao conversar com os pacientes e familiares, checando
sempre se as informações e orientações foram bem compreendidas,
estimulando-os a expressar suas emoções e interagir com a equipe; 

Manter uma conversa aberta e objetiva com o paciente, familiar e cuidador,
fazendo com que eles se sintam confortáveis e seguros em estabelecer vínculo
com a equipe de saúde

Aumentar o cuidado para que o paciente e familiar sejam compreendidos e
suas dúvidas sejam formalmente documentadas em notas, as orientações
sejam reforçadas por folders ou outro tipo de informativo que possa ser
posteriormente consultado

Acolher e compreender os familiares e cuidadores como parceiros, buscando
envolvê-los no cuidado e nas decisões, junto com o médico e a equipe
multidisciplinar

Finalizar as demandas dos pacientes e familiares de acordo com seus valores
pessoais e culturais, suposições e crenças

Realizar prescrições com letras legíveis e com orientações claras e objetivas
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Outro tipo de comunicação é a linguagem não verbal, que é
aquela expressa em gestos, trejeitos que podem indicar
negação, aceitação, impaciência, falta de atenção às
orientações, irresponsabilidade, entre outras
interpretações. Pessoas que ficam constantemente de
braços cruzados passam a imagem que estão negando as
orientações ou que não acreditam no interlocutor.  

Esse tipo de comunicação é muito importante na
construção da experiência do paciente, pois os gestos e
movimentos corporais transmitem os sentimentos e as
intenções dos colaboradores, muitas vezes se sobrepondo
a linguagem verbal e como visto no item de inteligência
emocional, podem disseminar na equipe sentimentos de
alegria, paz e raiva, por meio dos neurônios-espelho.  

RAIVA NOJO MEDO

TRISTEZA SURPRESA ALEGRIA

Comunicação Verbal e não
Verbal do Profissional da
Saúde 

Comunicação Não Verbal:
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Muitas Instituições de Saúde já perceberam a importância
da comunicação digital para atrair mais pacientes, dar
início a uma boa experiência ao paciente, familiares e
cuidadores e garantir a comunicação entre ambos. 

As mudanças na forma de comunicação têm sido
decisivas para que os pacientes possam escolher os
profissionais e estabelecimentos de saúde de forma mais
fácil e cômoda.  

Comunicação Digital

SITE
É a base on-line e serve como porta de entrada para o
mundo digital, é um reflexo da marca, imagem e dos
valores da instituição de saúde, sendo considerado um
dos pontos de interação da jornada do paciente. 
  
É no site que o paciente encontrará as informações mais
importantes sobre a instituição e os meios de contato.
Algumas instituições disponibilizam também a recepção
digital, o que facilita ainda mais a comunicação entre
pacientes e o estabelecimento. 

Para ajudar os pacientes a entenderem o que
esperar de sua prática é importante verificar se o
site possui informações claras e consistentes, e
se todas as funcionalidades oferecidas estão
ativas e funcionando corretamente. 

34



O WhatsApp é um dos aplicativos
mais utilizados e tem se tornado cada
vez mais comum sua utilização na
comunicação e relacionamento entre
pacientes, profissionais e instituições
de saúde, sendo um dos pontos de
interação entre o paciente e a
instituição. 

Whatsapp

O agendamento e atendimento aos pacientes são os principais
casos de uso de WhatsApp na saúde, pois permite a integração
com chatbots, com a possibilidade de respostas pré-definidas ou
fluxos convencionais, permitindo uma comunicação constante
com a base de contato e disponibilidade para relacionamento 24
horas por dia, 7 dias por semana.  

Para que esta ferramenta gere uma boa experiência ao paciente
é importante que o paciente tenha suas solicitações atendidas
em tempo hábil e que a comunicação seja clara, objetiva,
personalizada/individualizada e humanizada. O paciente deve se
sentir acolhido e ouvido, mesmo que por mensagens de textos. 35



Cada vez mais presentes no cotidiano, as redes sociais
permitem a aproximação, a troca de experiência e a
comunicação entre pacientes, médicos e instituições de
saúde, por isso, em 2015, a fim de regulamentar o uso
das redes sociais por profissionais e organizações de
saúde, o Conselho Federal de Medicina publicou a
resolução nº 2.126, que definiu as regras de condutas
para a utilização das redes sociais. 

Assim como o site, as mídias sociais, Facebook, Twitter,
Youtube, Instagram, LinkedIn, Pinterest, PodCast, TikTok,
dentre outros, representam não só um meio de
comunicação com o paciente e compartilhamento de
informações, mas também uma ótima ferramenta de
interação e experiência com o paciente.  

Mídias Sociais

Para ser um ponto de interação que gere experiência
aos pacientes não basta estar on-line, é preciso estar
ativo, sendo necessário investimento em estratégias
de marketing e de comunicação. 36



Postura Profissional

Postura profissional é o conjunto de
características pessoais e condutas
adotadas pelo colaborador no
ambiente de trabalho. 

Uma postura profissional proporciona a valorização
do trabalhador, uma boa imagem para a empresa e
o bem-estar dos pacientes, pois o comportamento
e as ações estão voltadas para a cordialidade e
respeito aos pacientes, familiares e stakeholders. 

 

Ou seja, todas as escolhas, comportamento,
ações, relacionamentos e atitudes realizadas
diante das mais variadas situações do dia a dia
compõem a postura de um profissional.  

A postura profissional  requer também um
comportamento que seja dedicado em atender
com prontidão, qualidade, com um espírito
prestativo e voluntário, sendo assim, essencial
para a experiência do paciente. 
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Para se manter uma postura profissional
no ambiente de saúde é importante que o
colaborador, primeiramente siga as regras
e valores da instituição e tenha o paciente
como o centro do cuidado.  

Postura Profissional

O uniforme e as roupas utilizadas no
ambiente de trabalho devem estar

limpos e bem passados

Cabelos limpos e arrumados
conforme as regras da Vigilância

Sanitária e da instituição

Barba bem feita
Falar com tom de voz

adequado ao ambiente

Respeitar valores e
políticas da empresa

Evitar conversas
inoportunas e fofocas

Respeitar
hierarquia

Assumir as consequências
dos próprios atos

Ser humilde e tratar as
pessoas com respeito

Não assumir tarefas e
compromissos que não

consegue cumprir

Seguem algumas dicas para se ter e manter uma postura profissional:
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Para chegar à experiência do paciente é importante o
engajamento dos pacientes e familiares a partir de
abordagens proativas e de envolvimento durante toda
a jornada do tratamento. 

O paciente e o familiar devem se tornar partícipes do
tratamento, buscando sempre adesão ao tratamento e
consequentemente, uma melhoria na saúde e
qualidade de vida. 

Nesse contexto, os profissionais da saúde precisam
trabalhar para estabelecer uma relação de confiança
com os pacientes e, juntos, definir o que mais importa e
como deve ser feito o cuidado em saúde. 

Engajamento dos Pacientes
e Familiares

Nesse modelo de cuidado o paciente e o familiar não
apenas são comunicados, mas participam das discussões
e decisões do tratamento. Afinal, fortalecer a experiência
do paciente e quebrar barreiras entre profissionais e 
paciente pode fazer toda a diferença para ele e também
para a instituição. 
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As métricas para o profissional e para a instituição de
saúde são métodos que servem para medir vários aspectos
fundamentais que envolvem o seu funcionamento. 

Entender a experiência do paciente é importante na
mudança em direção ao cuidado centrado na pessoa. 

Analisar vários aspectos da experiência permite avaliar a
qualidade e segurança do atendimento, as preferências,
necessidades e valores individuais do paciente.  

A avaliação da experiência na organização de saúde inclui
as interações entre a equipe e paciente, comunicação e
fornecimento de informações, envolvimento em decisões
e apoio para o autocuidado.

Métricas e Gestão da
Experiência do Paciente

Muitos problemas podem estar ocultos nos pontos
de contato com o paciente, por isso, é tão
importante que a organização utilize métricas para
mensurara EXP.  Na saúde existem várias formas de
se medir a experiência e satisfação do cliente. 
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1 - NPS (Net Promoter Score)

O Net Promoter Score-NPS é um dos
indicadores mais populares para calcular a
satisfação dos pacientes, ele mostra o quão
fidelizados os pacientes estão pelo serviço e
quanto maior a nota, mais fidelizada uma
pessoa está. 

Ele possibilita calcular o grau de satisfação por meio de
questionários simples efetuando a avaliação em uma
escala de 0 a 10. 

 
0 a 6: 

Pacientes detratores, eles
estão insatisfeitos com o
serviço, e não indicariam

o atendimento para os
amigos; 

7 a 8: 
Pacientes neutros, não
estão insatisfeitos, mas

também não estão
fidelizados; 

9 a 10: pacientes promotores, eles estão completamente
satisfeitos com o atendimento, indicariam para seus

amigos, e provavelmente já fizeram.
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Após coletar essas informações com mais pacientes,
resta calcular o NPS com a equação NPS (em percentual)
= percentual de promotores - percentual de detratores.
Um NPS entre 76 e 100 indica excelência. 

O NPS deve ser utilizado para identificar qual é a avaliação
macro do serviço e qual a fidelização do paciente com a
instituição de saúde. 

Sobre o Net Promoter Score

2 - CSAT (Customer Satisfaction Score) 

O CSAT, ou nível de satisfação do cliente, é uma pesquisa
de satisfação focada em interações de curto prazo.  

Utilizada para medir se as estratégias de satisfação do
paciente correspondem às expectativas, essa é uma
métrica que não avalia a instituição como um todo, mas
questões específicas, como o atendimento da recepção.  

O CSAT é composto por perguntas simplificadas, que
classificam, em uma escala de 0 a 10, a experiência.
CSAT= (números de respostas / número de respondentes)
x quantidade numérica da escala 
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O tempo que paciente demora para agendar uma
consulta, exame ou terapia;  
O tempo que o paciente espera para ser atendido; 
Se serviço médico ou de saúde é fácil de ser
encontrado na internet. 

Outra métrica é o CES, ou índice de esforço do cliente. Ela
mensura quanto esforço o paciente precisa realizar para
utilizar seu serviço, ou seja, considera a simplicidade e
facilidade com que são propostas soluções para possíveis
problemas relacionados às necessidades de serviços e
atendimento prestados ao paciente. 

Ao realizar essa pesquisa, é essencial refletir quais são os
principais desafios dos pacientes, como: 

3 - CES (Customer Effort Score) 

Após analisar os pontos de esforços da jornada do paciente
é desenvolvido um questionário como perguntas sobre o
ponto de interação que será avaliado e é utilizada uma
escala de avaliação 1 a 5, sendo 5 o mais difícil, quão difícil
foi encontrar, ou agendar a consulta ou exame. 
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O HCAHPS é um instrumento de pesquisa desenvolvido
pelos Estados Unidos para avaliar os hospitais  e
instituições de saúde que atendem aos seguros de saúde
governamentais. É composto por perguntas que devem
ser respondidas apenas pelo paciente entre 48 horas e
seis semanas após alta hospitalar.

O objetivo da pesquisa é produzir dados comparáveis
sobre a perspectiva do paciente em relação ao cuidado
recebido em hospitais. Nos Estados Unidos após a análise
dos resultados, os hospitais são incentivados a melhorar
o atendimento.  

4 - HCAHPS (Hospital Consumer
Assesment of Healthcare Providers
and Systems)  

Trata-se de um questionário que mede o envolvimento
do paciente no seu próprio cuidado, a sua experiência na
jornada e qualidade do serviço prestado, ou seja, é
avaliado se o hospital ou equipe de saúde envolveu,
educou e incluiu o paciente na decisão do tratamento.  
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O HCAHPS aumenta a responsabilidade
pública na prestação de serviços da saúde
e também a transparência em relação ao
destino dos investimentos públicos,
realizados pelo governo americano. 

Sobre o HCAHPS 

Comunicação com enfermeiros; 
Comunicação com médicos; 
Capacidade de resposta da equipe do hospital; 
Comunicação sobre medicamentos; 
Informação pós alta; 
Transição de cuidados; 
Limpeza do ambiente hospitalar; 
Tranquilidade do ambiente hospitalar; 
Classificação geral hospitalar; 
Recomendação do Hospital. 

A pesquisa abrange  dez tópicos sobre os
cuidados e sua classificação. São eles: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 45



Investimento em Arquitetura e Projetos Estruturais:

A arquitetura e acessibilidade física da instituição de
saúde é o que compõe uma das primeiras experiências do
paciente, por isso é importante que seja confortável, com
iluminação, temperatura e sons agradáveis, com
mobiliários pensados para o conforto do paciente, desde
o estacionamento, recepção, até as áreas assistências e
de hotelaria. 

Facilidade e comprometimento no agendamento e
atendimento:

Entender a demanda dos pacientes e se preparar, tendo
agendas e serviços disponíveis e suficientes, em diversos
horários afim de atender as necessidades dos pacientes,
ou seja, garantir que os atendimentos sejam realizados
conforme o horário de agendamento, disponibilizar
agendas em horários não comerciais, para o que os
pacientes tenham acesso ao atendimento eletivo, fora de
suas jornadas de trabalho.  

Dicas para Melhorar a
experiência do paciente 

1

2
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Sobre a facilidade e comprometimento no
agendamento e atendimento:

Em casos de desmarcação e reagendamento de
serviços por parte da instituição de saúde, avisar o
paciente com antecedência e minimizar os danos
aos pacientes, buscando um reagendamento rápido. 

Higienização:

Manter os ambientes da instituição de saúde
sempre limpos, desinfetados. Também é essencial
assegurar que a equipe de limpeza e higienização
tenha conhecimento e realize práticas de
higienização e limpeza dos ambientes, móveis e
equipamentos, conforme as regras sanitárias,
realizando as anotações necessárias para o controle
de limpeza dos ambientes. 

3

2

Dicas para Melhorar a
experiência do paciente 
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Cultura Baseada em Valor:

Entender a Experiência do Paciente é compreender
que sua jornada está inserida em todas as áreas
da Instituição de Saúde conforme relatado até o
momento, mesmo aquelas áreas administrativas
que não tem interação direta com o paciente, mas
tem com a informação gerada pelo atendimento
dele. 

Essas informações são fundamentais para que a
Instituição seja sustentável em toda cadeia do
atendimento ao paciente. 
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Inteligência Emocional

Liderança

Sustentabilidade
(Responsabilidade Sócio-Econômica)

4
Dicas para Melhorar a
experiência do paciente 
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