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Introdução: 
Uma das dimensões mais importantes para determinar o resultado esperado de uma intervenção, é a qualidade da comunicação entre os
profissionais envolvidos. É reconhecido pela comunidade científica que quando a comunicação não é eficaz, a segurança do cliente fica
comprometida.70% dos eventos adversos que ocorrem são devidos a falhas de comunicação entre os profissionais de saúde, durante os
momentos de transição de cuidados (2).
O SBAR (Situação, Background/ Antecedentes, Avaliação, Recomendações) é uma metodologia de comunicação (4), promotora da

qualidade da comunicação, garantindo consequentemente a qualidade dos cuidados e a segurança do cliente.

Materiais e Métodos:
Revisão Sistemática da literatura, através da estratégia PICO,
sendo o processo de seleção baseado no PRISMA.
Descritores utilizados: nurse (and) patient safety (and) SBAR.
A pesquisa foi levada a cabo pelos investigadores nos motores de
busca da CINAHL; Scielo e PubMed no mês de novembro de 2018.
Na PubMed foram encontrados 38 artigos, e selecionados 4; na
CINAHL foram encontrados 10 artigos e selecionado 1. Na Scielo
foi encontrado um artigo, que foi excluído. No final foram incluídos
5 estudos para análise.
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Resultados:
Promove melhor comunicação entre os membros da equipa (4, 6);

Melhora o trabalho em equipa, a comunicação, e por sua vez o
grau de satisfação dos enfermeiros (4);

Determina o plano de cuidados do cliente, potenciando o aumento
da segurança (4) e reduzindo os incidentes causados por erros de
comunicação (6);

Promove o aumento da perceção de uma comunicação eficaz
entre os enfermeiros, e permite uma transmissão de informação
mais precisa, entre enfermeiros e médicos, identificando mais
facilmente a necessidade de intervenções direcionadas (5);

Ajuda os enfermeiros a promover uma comunicação focada e fácil
durante a transição de cuidados (1);

Fornece informações úteis na transição dos cuidados, e os
destinatários referem melhoria na clareza da informação,
diminuição de erros de omissão e menor inconsistência na
descrição da situação do cliente (3).

Objetivo: 
Identificar o impacto da utilização da metodologia SBAR na 
promoção da segurança do cliente. Situação
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Conclusão:
A utilização de meios de comunicação padronizados na
transferência dos cuidados, e a transmissão de informação à
cabeceira do cliente são recomendados, pois o cliente é o
foco de toda a interação, pelo que deve estar envolvido na
tomada de decisão, bem como atualizado no que respeita a
informações relevantes para si, minimizando a ocorrência de
erros (1).
O SBAR é uma metodologia de padronização da
comunicação, que promove uma comunicação eficaz.
Visa uma linguagem comum, percebida pelo emissor e
recetor, de forma a evitar falhas de comunicação, garantindo
a continuidade do plano de cuidados do cliente, promovendo
desta forma a sua segurança.


