
EQ
NA ÁREA DA SAÚDE

mElhoR comuNicAção, mAiS cuiDADo

o pRiNcipAl

A segurança do paciente é uma 

preocupação constante na indústria da 

saúde. Ainda que hospitais e sistemas 

médicos tenham adotado sistemas 

avançados de monitoramento, a maior parte 

ignora um dos maiores motivadores da 

segurança dos pacientes: a intEligência 

Emocional.

EStUDoS moStRam QUE EntRE 

210.000
E

440.000 
PaciEntES toDoS oS anoS 

SoFREm DanoS DE SaÚDE QUE 
PoDERiam SER EVitaDoS E QUE 
contRiBUEm PaRa SUa moRtE

inteligência emocional, 
ou EQ, é a habilidade 
de identificar e 
gerenciar a suas 
emoções, e as dos 
outros.

isso não é muito tempo para obter 
informações para um diagnóstico. 

Dos processos envolvendo médicos em 2013:

EQ
DEFininDo

aUtoconHEcimEnto– O grau em que as pessoas 
parecem estar em contato com suas emoções

PERcEPção – O grau em que as pessoas parecem perceber 
as emoções dos outros

REgUlação – O grau em as pessoas parecem manter 
estados emocionais positivos

inFlUência – O grau em que as pessoas parecem afetar 
intencionalmente os estados, pensamentos e comportamentos das outras 
pessoas

ExPRESSão – O grau em que as pessoas parecem 
comunicar os estados emocionais desejados aos outros 

EmPatia – O grau em que as pessoas parecem sentir o que 
os outros estão sentindo 

15

É o  
nÚmERo  
mÉDio DE  

minUtoS QUE  
Um mÉDico gaSta 
com SEU PaciEntE

80
%

DoS DiagnóSticoS 
ERRaDoS EStão 
ligaDoS à Falta DE 
comUnicação

DiagnóStico 
incoRREto

33
%

tRatamEnto

18
%

ciRURgia

23
%

oBStEtRícia

10
%

BURn 
oUt

46
%

ExaUStão 
Emocional

38
%

DiStanciamEnto 
Do PaciEntE

29
%

SinaiS DE  
DEPRESSão

38
%

Baixo SEnSo  
DE DEVER

12
%

O problema da comunicação não é necessariamente culpa do profissional de saúde. No mundo 
inteiro, há uma falta crescente de médicos, o que significa aumento de trabalho para os que 
estão nas instituições de saúde. 

Estudos mostram que um alto índice de inteligência emocional (EQ) 
entre o corpo clínico e outros profissionais de saúde que têm contato 

com pacientes, geram melhores diagnósticos, mais aderência ao 
tratamento, menos erros médicos, e melhores resultados para os 

pacientes.

como a ExaUStão Emocional E o DiStanciamEnto 
Do PaciEntE cREScEm, a tEnDência DE gRaVES ERRoS 

mÉDicoS aUmEnta. 

© 2014 Hogan Assessment Systems Inc.


