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RESUMO 

 

  

É no ambiente de trabalho que se percebe a valorização do profissional da saúde, de 

acordo com a Política Nacional de Humanização (PNH), em um Hospital Pediátrico vinculado 

a uma Instituição de Ensino Superior. Dentre os princípios norteadores da PNH destaca-se o 

compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos profissionais 

da saúde, estimulando processos de educação permanente. Para realização da pesquisa, optou-

se por uma abordagem qualitativa, utilizando-se da entrevista semiestruturada para coleta das 

informações. Numa perspectiva de identificar a valorização e humanização existentes nas 

relações interpessoais entre os servidores, foram analisadas as informações a partir da teoria 

do agir comunicativo de Habermas, considerando que os valores culturais vão além da prática 

da ação, onde nas perspectivas de argumentações morais no mundo da vida perpassam 

obviedades culturais de origem moral, cognitiva e expressiva, aparecendo revestidas da 

eticidade. A pesquisa teve como colaboradores 29 servidores com vínculo efetivo, de um 

hospital de ensino em Natal-RN. As informações foram obtidas mediante entrevista, com  o 

consentimento de todos que nela participaram. Com a análise das informações constatou-se 

uma satisfação de todos com as atividades desenvolvidas, não demonstrando nenhuma 

frustração no desempenho de suas atribuições. Eles percebem a valorização através do 

reconhecimento pelo trabalho realizado, outros acreditam que ocorre quando a Instituição ou o 

próprio grupo se preocupa em valorizar o trabalho. Deste modo, no geral, se sentem 

valorizados. Na relação interpessoal o que chamou atenção foi o fato de que no item servidor 

versus direção geral, os entrevistados revelam uma distância entre essas duas categorias, o que 

prejudica uma possível gestão participativa.   Portanto os resultados desta pesquisa mostraram 

a necessidade de desenvolvimento de ações que propiciem um ambiente salutar de trabalho. A 

articulação das diretrizes da PNH e Política de Atenção a saúde do Servidor, representam 

alguns direcionamentos que têm em seu propósito algumas semelhanças com a teoria do agir 

comunicativo, onde ocorre um respeito mútuo, tolerância e convívio pleno com as diferenças, 

considerando os conflitos construtivos entre os trabalhadores da saúde, numa perspectiva de 

comunicação e interação entre os sujeitos.  

 

Palavras-chave: Servidor Público, Hospitais,Valorização, Humanização do Trabalho, Relações 

Interpessoais. 
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ABSTRACT 

 

  

It is at the work environment where value of the health professional is realized, according to 

the National Humanization Policy (PNH) from a Pediatric Hospital connected to an institution 

of higher education. Among the guiding principles of PNH it is highlighted the commitment to 

the democratization of labor relations and enhancement of health professionals, stimulating 

the continuing education process. For this research, a qualitative approach was chosen, using a 

semistructured interview as a tool to collect data. In a perspective of identifying the 

appreciation and humanization into interpersonal relations between workers, information from 

the theory of communicative action of Habermas was analyzed, considering cultural values 

goes beyond the practice in action, where the prospects of moral arguments in the universal 

truisms of life pervade original cultural moral, cognitive and expressive, imbued on ethics. 

This reasearch had  the collaboration 29 employees with a regular contract labor to a teaching 

hospital in Natal, Brazil. The data was obtained through interviews which all participants  

signed a consent term. After data analysis the results shows the existance of a satisfaction of 

all workers on performing duties. The workers perceive its role valorization through kudos 

received as a consequence of a work done, others believe that it occurs when the institution or 

the group itself is concerned to enhance the work. Thus, in general, they feel valued. 

Regarding the interpersonal relationship, the most highlighted point was the fact that in the 

employees versus general directors item, respondents indicated the existence of a distance 

between these two categories, which can affect a participatory management. Therefore, the 

results of this study showed the necessity to develop actions that provide a healthy work 

environment. The joint guidelines of the PNH and the Employee Health Care Policy, represent 

some directions with some similarities in their purpose to the theory of communicative action, 

where there is a mutual respect, tolerance and coexistence of differences, considering the 

constructive conflict among health workers within the perspective of communication and 

interaction among individuals. 

 

Keywords:  Public Employee, Hospitals, Valorization, Work Humanization, Interpersonal 

Relationship.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

 O termo valorização tem sido utilizado com muita frequência no âmbito da saúde e 

do trabalho, bem como no que se refere às relações interpessoais no trabalho. A Humanização 

da assistência se faz cada vez mais indispensável nos serviços de saúde, tendo em vista a 

busca incessante pela melhoria na qualidade do atendimento em todos os níveis de atenção, no 

âmbito do público e do privado. 

 O processo de humanização pressupõe uma satisfação mútua, tanto do prestador do 

serviço, como do usuário, englobando a participação de todos os atores integrantes da 

assistência. Neste cenário surge a valorização do profissional de saúde como imprescindível à 

eficácia do processo de humanização.   

 Essa valorização significa reconhecer as qualidades e méritos do indivíduo no 

desempenho de suas funções, considerando o ser humano no seu todo. Compreende-se a 

pessoa que cuida, no caso o servidor público federal que trabalha na saúde, como sendo antes 

de tudo um ser humano e, portanto, dotado de sentimentos, mas que devido à repetição das 

técnicas e rotina diária, muitas vezes dolorosa por conviver com sofrimento alheio, tendem a 

tornar-se um tanto quanto mecanizado na sua forma de trabalhar.  Talvez essa seja uma forma 

de embotamento emocional, como uma estratégia de defesa contra a possibilidade de sentir 

dor pela dor do outro. 

 Para Pitta (1999), cabem aos trabalhadores da saúde produzir uma homeostasia entre 

os extremos da vida e a morte, da saúde e doença, da cura e do óbito, situações essas que 

transcendem suas impossibilidades pessoais de administrar o trágico e, por cumplicidade, o 

enfermo poderá comportar-se com elegância e discrição, tornando a tarefa do cuidar mais 

suave para quem cuida.  

 Acredita-se que questões, como valorização e satisfação no trabalho, devam estar 

presentes nas diretrizes da organização deste, favorecendo a um ambiente de trabalho mais 

prazeroso. E, de acordo com Dejours (1992), há três componentes que devem ser considerados 

na relação homem/organização, são eles: a fadiga, que diminui a versatilidade mental; o 

sistema frustração-agressividade reativa, deixando sem saída uma parte importante da energia 

pulsional; a organização do trabalho como cadeia de transmissão da vontade externa, se 

opondo aos investimentos das pulsões e às sublimações.  

  Observa-se, todavia, que o tratamento dispensado a estes trabalhadores pela 

instituição empregadora não ocorre de forma a valorizá-los em todas as suas especificidades, 
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dificultando deste modo o processo de humanização, bem como o desenvolvimento de um 

serviço com qualidade.  

 Segundo Spiller et al. (2009), há uma coerência em se afirmar que as pessoas 

representam a instituição, ao mesmo tempo em que demonstram suas expectativas, desejos, 

hábitos, tendências e graus de estabilidade física e emocional.  Nesse sentido, para 

favorecer uma melhoria na qualidade do serviço é imperativo o investimento em recursos 

humanos.  

 Acredita-se que o cuidado não deve ser realizado somente para reparar danos físicos, 

mas para favorecer a recuperação do ser humano em sua totalidade.  Com isto é necessário 

que o profissional tenha uma visão ampla do ser cuidado. Simultaneamente, há que se 

ressaltar a importância de se atentar para o direito à saúde no ambiente laboral, por parte do 

trabalhador da saúde, principalmente pela especificidade do seu trabalho que também precisa 

ser visto em todas as suas dimensões, reavivando cada vez mais seu desenvolvimento 

espiritual, moral, social e pessoal à medida que se reascende continuamente o interesse do 

cuidado pelo próximo. 

 Neste contexto encontra-se o servidor público federal, que é também profissional da 

saúde, um ser humano político, social, e, em sua subjetividade aparecem seus valores, 

sensibilidades.  De acordo com Oliveira et al. (2003, p. 201), ao se preocupar com a 

competência técnica, o ser humano pode deixar de refletir sobre o ser, apresentando um 

cuidado com segurança e competência, mas sem espaço para o desenvolvimento da 

“afetividade, disponibilidade e envolvimento emocional”, deixando transparecer uma 

“polaridade excludente entre razão e sentimento”, presente na rotina de trabalho.  

 De acordo com Merhy (2007), para viabilização dos processos em saúde é relevante a 

clareza quanto ao sentido das ações dos trabalhadores, não só por estes como também pelos 

usuários, apontando para um modelo de atenção comprometido com a defesa da vida. 

 A valorização da pessoa no processo de humanização, no caso o servidor público, 

abrange o ambiente físico, recursos materiais e tecnológicos e, principalmente, a sua essência 

humana. Em consonância com essa essência humana, Waldow (2001) a descreve como uma 

forma de viver, de ser, de se expressar, representando, todavia, uma postura ética e estética 

frente ao mundo.  

 Os profissionais de saúde, por serem cuidadores, requerem uma reflexão contínua 

acerca de sua postura individual no ambiente de trabalho, primando sempre pelo lado humano 

durante a execução da assistência, apreendendo de forma globalizada sua práxis na 

perspectiva de atentar para as necessidades individuais de cada ser cuidado. Por outro lado, é 
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importante trazer à tona uma discussão sobre os sentidos do trabalho, tendo em vista que é 

nele que se passa grande parte da vida, e por isso é necessário refletir sobre as várias formas 

prazerosas de se trabalhar, sobretudo para quem lida com a dor e o sofrimento dos outros.  

 Em se tratando da satisfação no trabalho Arendt (2005) aborda muito bem as 

questões inerentes às reações do corpo durante as atividades laborais, acreditando que essas 

conferem ao ser humano a satisfação e a segurança de se mesmo lhe proporcionando 

confiança durante toda a vida.  

 O trabalhador atendendo ao sistema econômico passa a assegurar as coisas 

necessárias à vida e a produção em abundância. Na sociedade moderna o trabalho abrange  

todas as atividades sérias que visam prover o próprio sustento, enquanto que o lazer é 

percebido como atribuições que não sejam importantes para a vida do indivíduo, nem 

tampouco para o processo vital da sociedade. (ARENDT, 2005).  

  Essa concepção denota a separação entre o ambiente laboral e o lazer, contudo 

idealiza-se que o trabalho faz parte da vida, sendo indispensável que este se desenvolva com 

dignidade, respeito, comprometimento, harmonia, o que exige envolvimento e doação pessoal. 

Todavia, o ócio é igualmente imprescindível a vida, principalmente do ponto de vista orgânico 

e psicológico, tendo em vista que este momento propicia a recomposição do ser humano, de 

forma a proporcionar um equilíbrio corporal em suas várias dimensões.   

 Ao se pensar sobre os sentidos do trabalho no próprio trabalho, há que se considerar 

os processos de produção e as relações interpessoais nesse ambiente. No tocante as relações 

interpessoais, Merhy (2007) defende que os processos de produção em saúde envolvem 

algumas lógicas para a relação trabalhadores e usuários, destacando-se: a) a lógica da 

produção dos atos de saúde; b) a lógica da construção dos atos de saúde. A primeira abrange o 

cuidado, que quando centrado nos procedimentos não tem compromisso com a cura e a 

promoção de saúde; já a segunda, representa o resultado das ações dos diferentes 

trabalhadores para a produção e o gerenciamento do cuidado. 

 Apreende-se dessas argumentações que na realidade atual dos serviços de saúde no 

Sistema Único de Saúde (SUS), majoritariamente, não há uma atenção ao trabalhador no 

sentido de prepará-lo para atender ao usuário com uma visão ampliada do todo. O profissional 

de saúde, nesse caso o servidor da saúde precisa de uma atenção que favoreça ao 

desenvolvimento de habilidades para a prática de assistir o usuário em sua totalidade. Nessa 

perspectiva, os gestores devem estar atentos à utilização de mecanismos organizacionais e 

administrativos que suscitem maior impacto no intuito de transformação dessa realidade. 
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 Apesar de transcorridos mais de 20 anos de criação do SUS, a assistência integral à 

saúde deixa muito a desejar em todas as dimensões de atendimento desse sistema. Para Melo 

et al. (1998), falta vontade política que dê os encaminhamentos de fato para a direção deste 

processo, cabendo também aos profissionais  da saúde contribuir para as discussões e 

mudanças para a efetivação dessa proposta.   

 Concordando com essa necessidade de mudança, a Política Nacional de 

Humanização (PNH) incentiva a discussão acerca dos modelos de gestão, de atenção e 

formação dos profissionais de saúde, de forma a avaliar o modo de controle social vigente. As 

mudanças devem acontecer com o objetivo de assegurar o direito constitucional à saúde para 

todos, lembrando do compromisso profissional com a ética da saúde e defesa da vida 

(BRASIL, 2004). Direcionada a uma visão participativa, Campos (1997) entende que a gestão 

deva ser tarefa também da sociedade civil, de trabalhadores e de intelectuais que possam ou 

não estar representando o governo. 

Mas, observa-se que o sistema de saúde do trabalhador, assim como o sistema de 

saúde em geral, não despertou para a importância de se trabalhar numa perspectiva de 

prevenção, sempre evitando a incidência de doenças bem como sua recidiva, além do 

aparecimento de novos sintomas; pois, hoje, a previdência social sofre o impacto resultante de 

anos de investimentos numa medicina, sobretudo de caráter curativo.  

 Deste modo, é importante pensar o SUS como uma proposta em que não perdure o 

declínio da força do poder executivo mediante a desagregação da sociedade, e sim que se 

busquem modelos descentralizadores de administração, em que não se retroceda a sociedade 

primitiva ou situações de anomia social. (CAMPOS, 1997).   

 Faz-se necessário inicialmente explicitar algumas características acerca do servidor 

público federal. Na Constituição Federal (BRASIL, 1988), o funcionário público recebe a 

denominação de servidor público ou agente público civil, seja ele federal, estadual ou 

municipal. E todos esses são regidos pelo Regime Jurídico Único (RJU) e planos de carreira.  

No Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil (RIO GRANDE DO NORTE, 

1999), o servidor público representa uma pessoa legalmente investida em cargo público, que 

incorpora com isto um elenco de atribuições e responsabilidades, com nome próprio, previstas 

na estrutura organizacional, a serem exercidas pelo servidor.  

 A contratação desses servidores ocorre mediante o que está disposto na Lei 8.112 ,de 

11/12/90, sancionada em 10/12/97.  Esta lei trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

Civil da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais. (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1999). 
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 E para Silva (2009), os servidores agem de acordo com um estatuto, definido em lei, 

onde os novos servidores, ao serem investidos no cargo, se enquadram nessa nova lei.  E com 

isso se identifica algum tipo de conflito entre os próprios servidores, tendo em vista que pode 

ocorrer uma diferença, do ponto de vista jurídico e administrativo, no tratamento dispensado 

aos servidores públicos estatutário e aos regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT). 

 Percebem-se importantes desigualdades no que se refere à fiscalização para 

cumprimento das diretrizes que protegem os trabalhadores contra agravos à saúde e outros 

direitos, e isso ocorre com os funcionários regidos pela CLT, que contempla a proteção do 

trabalhador, tendo uma fiscalização mais rigorosa, contando também com o apoio dos 

sindicatos. Neste contexto, se faz necessária uma reflexão no sentido de criar uma 

competência favorável à supressão dessas desigualdades, englobando um maior rigor no 

cumprimento das leis de segurança no trabalho.  

 A prática da segurança no trabalho está também relacionada à valorização do 

servidor público. No cenário profissional já existem projetos de melhorias na atenção 

dispensada ao servidor, por parte do Ministério da Saúde. Nos princípios norteadores da PNH 

está o compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos 

profissionais de saúde, estimulando processos de educação permanente (BRASIL, 2004).  

Ademais, essa Política é marcada por uma gestão participativa dos trabalhadores e usuários, 

além de uma proposta de educação permanente dos trabalhadores.  

 Buscando atender às exigências da PNH, foram pensadas várias estratégias, nas quais 

ela estará sempre presente desde os planos estaduais e municipais dos vários governos, com 

aprovação dos gestores e conselhos de saúde; promoção de ações que assegurem a 

participação dos trabalhadores nas discussões e decisões, de forma a valorizar seu 

compromisso com a produção de saúde e crescimento profissional; comunicação e informação 

com ampla divulgação entre outras que serão lembradas no desenrolar desta pesquisa. 

 No contexto dessas discussões, foi criado o Sistema Integrado de Saúde Ocupacional 

do Servidor Público (SISOSP), que está direcionado ao Servidor Público Federal, com o 

objetivo de ação, a saber: trabalho em equipe multidisciplinar para atuar com foco na 

prevenção, promoção na qualidade de vida no trabalho; favorecer a afetividade das ações; agir 

ainda em prol da assistência integrada mediante equipes de vigilância ambiental, e vigilância 

sobre a saúde do servidor e perícia médica. 

 Quanto à viabilidade do SISOSP, algumas instituições federais aderiram à utilização 

desse projeto em sua política de trabalho, com perspectivas de bons resultados, entendendo 
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que essa política governamental através desses projetos está sinalizando para vigilância e 

promoção da saúde do servidor.  

 Porém, em 29 de abril de 2009, o governo aprovou outro Decreto, o de no 6.833, 

instituindo o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS) e 

o Comitê Gestor de Atenção a Saúde do Servidor, revogando o decreto anterior do SISOSP. 

(BRASIL, 2009).  

 Nesse sentido, cabe ao SIASS coordenar e integrar ações e programas nas áreas de 

assistência a saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos 

servidores da administração federal direta, autárquica e fundacional, atendendo à política de 

atenção à saúde e segurança no trabalho do servidor público federal.  Ao comitê gestor 

competem as aprovações e deliberações em prol da aplicação e viabilização do que está 

disposto na política de atenção à saúde do servidor público federal. 

 A prática da humanização incorpora valores, esperanças, aspectos espirituais e 

culturais, e anseios de cada um. O desenvolvimento da humanização abrange um conjunto de 

medidas inerentes ao ambiente físico, atenção ao servidor, assistência a pacientes e familiares, 

bem como as relações intrínsecas à equipe de saúde. E esta se apresenta por vezes com 

sentimentos de insegurança, outros de indignação e melancolia.  

 O profissional de saúde, como servidor de um hospital público da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), vivencia algumas angústias diante do seu cenário de 

atuação profissional.  Essa realidade não é diferente do panorama brasileiro, onde, ao longo da 

história, é notória uma desvalorização da condição humana do profissional de saúde, 

percebendo-se isto claramente mediante gradativa perda salarial, deterioração da imagem 

deste servidor, perante a sociedade, que passa a ser visto como preguiçoso, sem compromisso 

com o trabalho, entre outros. 

 Essa ideia ou preconceito é de uma força tão cruel que o próprio servidor incorpora 

isso como verdade, levando para a sua vivência, generalizando de tal modo, que causa 

problemas em suas relações interpessoais no próprio ambiente de trabalho.  

 Entende-se que, para viabilizar a PNH, as instituições devem desencadear processos 

de valorização no serviço, de forma que os servidores percebam que a relevância da prática da 

humanização começa com a valorização dos mesmos, podendo assim representar o ponto de 

partida para a prática da humanização, de fato, em relação ao servidor.  

 A valorização do servidor no âmbito profissional contribui eficazmente para o 

processo de humanização deste em relação aos usuários; com isto emerge uma necessidade da 

retomada do reconhecimento dos diferentes discursos e das diversas realidades dentro do 
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ambiente de trabalho. 

 Remetendo-se ao ambiente de trabalho, há que se considerar a questão da 

necessidade de se buscar os sentidos do trabalho, que segundo Antunes (1999), estes sentidos 

se apresentam também por meio da arte, da poesia, da pintura, da literatura, da música, do 

tempo livre, do ócio, que o ser social poderá humanizar-se e emancipar-se em seu sentido 

mais profundo.  

 Essa reflexão nos leva à percepção do quanto o profissional de saúde se distancia 

dessas formas de expressão da subjetividade que dão sentido ao trabalho e, particularmente, da 

possibilidade de tempo livre e do exercício do ócio como descanso e lazer e, por conseguinte, 

do que é humano, percebendo-se muitas vezes sufocado em meio a tantas atividades rotineiras 

no trabalho. Pode-se inferir aqui que esse sentimento de sufocamento influencia nas relações 

interpessoais no trabalho inviabilizando e no que poderia ser o agir comunicativo, segundo 

Habermas (2003, 2007, 2009).  

 Acredita-se que atividades simples como peça de teatro, momentos de expressão de 

artes com pinturas, gravuras e colagens, entre outras, poderiam fazer parte da agenda de 

trabalho das gerências de serviços de saúde, como forma de lazer coletivo, troca de 

experiências, concretizando as estratégias de humanização pregadas pela PNH. Porém, essa 

perspectiva da PNH de criação de estratégias de humanização no cotidiano das instituições de 

saúde ainda encontra-se no âmbito das intenções e no nível discursivo.   

 A consideração dos diversos discursos e realidades no ambiente de trabalho como 

algo perene e constante, nos remete ao pensamento de Habermas (2003), na sua abordagem 

sobre o agir comunicativo. 

 Habermas (2003) apresenta uma questão relevante na valorização dos vários 

discursos que é o agir comunicativo, o qual direciona para um entendimento mútuo e o esboço 

de alguns conceitos conexos do mundo social, assim como um agir regulado por normas, 

havendo um compartilhamento da compreensão de mundo. 

 As pessoas que agem comunicativamente favorecem a um entendimento mútuo, 

considerando todos os discursos, estabelecendo algumas pretensões de validez que têm por 

base o princípio da argumentação. Isto, para o indivíduo, representa uma evolução na 

competência para solução consensual de problemas e de conflitos de ação moralmente 

importantes, com reconhecimento dos atores. (HABERMAS, 2003). 

 Em relação à veracidade dos discursos, Habermas (2007) contempla e defende os 

princípios da justiça como sendo institucionalizados por uma constituição democrática, 

argumentando que os princípios peculiares à justiça distributiva e às controvérsias 
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relacionadas a esses princípios devem ser submetidos a uma avaliação democrática, 

reconhecendo ainda, que esses devem ser elaborados e desenvolvidos por especialistas, porém 

a decisão final pertence aos cidadãos.  

 Essa reflexão pode ser aplicada no desenvolvimento dos processos nas variadas 

gestões em saúde, acreditando-se que o argumento no agir comunicativo (HABERMANS, 

2003) acerca da veracidade dos discursos serve de apoio à prática de uma gestão participativa, 

em que, do ponto de vista da práxis espera-se uma maior adesão e compromisso quando os 

executores dos processos participam do mesmo modo da sua elaboração.  

 O servidor está desapontado, inquieto, à medida que demonstra rebeldia, sentimento 

de que alguém está tirando proveito dessa situação, somatizando e incorporando valores que 

não compõem a sua essência. Com isso, identifica-se a eminência de se desenvolver atividades 

articuladas que tornem o profissional de saúde mais receptivo ao convívio com a vida e ao 

risco constante de morte e/ou invalidez, o que é no mínimo traumático do ponto de vista 

emocional. Está em evidência, hoje, um servidor público doente, desmotivado, que busca uma 

aposentadoria precocemente. Este servidor é o mesmo que trabalha em péssimas condições, 

sentindo-se por vezes desvalorizado e improdutivo em seu ambiente laboral. 

 

 

1.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

 Considerando a situação de (des)valorização , questiona-se o que tem sido feito para 

que as instituições percebam a sua importância e participação no processo de humanização, 

tendo em vista a necessidade do seu envolvimento em atividades que favoreçam a uma prática 

humanizada de fato, e para que os servidores se sintam valorizados no âmbito institucional. 

 Outro questionamento é o de como o servidor está se comportando diante dessa 

realidade, se está favorável às mudanças e o que está fazendo como resposta às exigências que 

se colocam numa gestão participativa. 

 Numa perspectiva de análise, este estudo observa a realidade do servidor no Hospital 

de Pediatria pertencente à UFRN, avaliando as possibilidades e desafios da valorização dos 

servidores de saúde de acordo com a PNH.   

 Compreendendo-se que a presente pesquisa tem como objeto de estudo discutir a 

contribuição da PNH para a valorização do trabalhador da saúde, no caso o servidor público, 

levanta-se as seguintes questões de pesquisa:  
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. Quais as possibilidades e desafios das diretrizes e ações propostas na PNH, relacionadas à 

valorização dos profissionais de saúde/servidores públicos, serem viabilizadas em uma 

instituição pública hospitalar de referência estadual em pediatria? 

. As instituições tem se mobilizado para o desenvolvimento de atividades que favoreçam a 

humanização dos seus trabalhadores? 

. Como o trabalhador tem se comportado diante dessa realidade?     

  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

  

 

 Segundo Ferreira (2000), valorizar significa identificar qualidades, méritos, atuar em 

respeito a alguém, impor respeito considerando seu valor como ser humano, demonstrar o seu 

valor. 

 A PNH compreende que a humanização envolve a valorização dos diferentes sujeitos 

implicados no processo de produção de saúde que são: usuários, trabalhadores e gestores.  

Sendo esta política norteada por valores de autonomia e o protagonismo dos sujeitos, há  

corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários e a participação 

coletiva no processo de gestão (BRASIL, 2004). 

 No que se refere à prática da humanização no âmbito hospitalar, é imprescindível o 

envolvimento de toda equipe de saúde nesse processo, compreendendo que o profissional de 

saúde representa um papel crucial no processo de implantação e implementação da 

humanização nos serviços de saúde, tendo em vista que atua na assistência direta ao cliente 

usuário durante 24 horas. 

 Segundo Beck et al. (2009), o enfermeiro participa ativamente na educação em 

serviço ou na gestão dos serviços de saúde, pois este representa o contexto do servidor público 

federal na saúde, no nível hospitalar, em que numa Instituição de ensino a função de educador 

e gestor se estende a toda equipe de saúde.  

 Percebe-se, portanto, a necessidade de um estudo que favoreça a compreensão de que 

o servidor público é um trabalhador, e, como tal, tem compromisso, assume competências 

variadas de acordo com as necessidades do serviço. 

 É importante ainda considerar que o hospital em estudo está atrelado a uma 

Universidade Pública, sendo desta forma um Hospital de Ensino, em que alguns profissionais 

de saúde assumem também papel de educador e de administração, além das atividades 
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assistenciais. 

 Este estudo tem grande relevância social à medida que retoma algumas discussões 

inerentes ao ser humano, no intuito de favorecer a viabilização de uma melhoria nas relações 

interpessoais no trabalho, suscitando maior satisfação e melhoria no atendimento ao cliente 

usuário. 

 Para a ciência essa pesquisa incita a diversas reflexões inerentes a postura do 

profissional da saúde em sua rotina laboral, considerando a relação existente entre o ser 

humano e os avanços tecnológicos, e espera-se que esses aprimoramentos na tecnologia não 

favoreçam apenas a maquinização do homem, e sim possa auxiliá-lo, contribuindo para o 

crescimento e um maior desenvolvimento de suas habilidades, causando uma harmonia no 

ambiente de trabalho. 

 Quanto a mecanização laboral Arendt (2005) reflete que “...nada pode ser mais 

facilmente e menos artificialmente mecanizado que o ritmo do processo do labor ...”, sendo 

repetitivo no seu processo vital, e automático  como no metabolismo da vida com a natureza.  

 Também essa discussão acerca da valorização do servidor remeterá a temas sobre: 

gestão participativa, satisfação no trabalho, condições de trabalho, ambiência, qualidade de 

vida, avanços tecnológicos e humanização, entre outros.  

 Todas as discussões no ambiente de trabalho, que visam a um aprimoramento, são 

muito favoráveis às mudanças, tendo em vista que o diálogo entre os atores propicia um 

diagnóstico real da situação, além de apontar para intervenções oriundas do grupo, existindo 

com isso grandes possibilidades de eficácia. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

 Analisar as possibilidades e os desafios da valorização dos servidores de saúde, 

consoante à Política Nacional de Humanização, no hospital de Pediatria da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).   
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1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 

 Avaliar aspectos da humanização nas relações interpessoais entre os servidores. 

 Discutir a viabilização das estratégias propostas pela PNH no intuito de melhoria 

nas formas de humanização e valorização do profissional no ambiente de 

trabalho.  

 Descrever as concepções de valorização e de humanização a partir da visão dos 

servidores. 

 Conhecer as estratégias de humanização a partir da valorização do servidor, 

observando as que existem na prática da instituição estudada. 
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2 DELINEAMENTO TEÓRICO 

 

 

2.2 CONTEXTO ATUAL DE VALORIZAÇÃO NO TRABALHO 

 

 

 Nos últimos 30 anos, o mundo do trabalho passou por inúmeras transformações, do 

ponto de vista estrutural e em suas representações sindicais e política. Nesse período, as 

modificações aconteceram de maneira tão intensa, principalmente no que se refere aos 

avanços tecnológicos, à robótica e à microeletrônica. Estes avanços invadiram o universo do 

trabalho em todas as suas dimensões e, sobretudo, nas relações de trabalho e de produção.  

 Para Antunes (1999), todos esses avanços e transformações se constituíram em uma 

crise, com repercussões econômicas, sociais, políticas e ideológicas. Contudo, a reestruturação 

produtiva fundamenta-se em um aumento na produtividade, eficiência, qualidade, novas 

formas de tecnologias e de gestão, compreendendo-se que deste processo de reestruturação 

resultam a precarização e desestruturação das relações clássicas de produção, de 

gerenciamento e de envolvimento da força de trabalho.  

 Para Antunes (2010), este cenário de transformações afetou não só a materialidade, 

como também a subjetividade humana, que, no íntimo inter-relacionamento destes níveis, 

afetou a sua maneira de ser. Iniciam-se então novas formas de desconcentração industrial, 

caminhando para novos modelos de gestão da força de trabalho, como a gestão participativa 

numa perspectiva de qualidade total. 

 Sobre essas transformações no mundo do trabalho e das forças de produção, Santos 

(2008) apresenta alguns desafios a serem superados, assinalando-os como perplexidades 

produtivas. Nos últimos 10 anos, o mundo tem enfrentado alguns problemas, tais como: os de 

natureza econômica e política, as influências da política internacional. Numa análise do ponto 

de vista sociológico, nessa última década, houve uma desvalorização econômica, observada 

nos modos de produção em detrimento dos modos de vida.  Observa-se também um aumento 

nas práticas transnacionais, internacionalização da economia, grande translocalização de 

pessoas, redes planetárias de informação e comunicação, transnacionalização da lógica do 

consumismo, havendo uma marginalização do estado nacional, ao mesmo tempo em que se 

registra uma perda da autonomia e capacidade de regulação social.  

 Outrossim, em uma visão sociológica se identifica também uma regressão do 

indivíduo, mediante esgotamento do estruturalismo, reascendendo a revalorização das práticas 
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e dos processos, ao mesmo tempo em que se revaloriza os indivíduos que as praticam. 

Entretanto, é notório que o indivíduo, hoje parece menos individual do que nunca, tendo em 

vista os avanços tecnológicos que se adentram nas vidas das pessoas. Nesse período também 

identifica-se algumas divisões sociopolíticas entre o socialismo e capitalismo, revolução e 

reforma, porém, no final do século XX, há um desaparecimento ou redução dessas clivagens 

favorecendo ao consenso acerca da democracia.   

 Uma última perplexidade, assinalada por Santos (2008, p.22) está na 

interdependência transnacional e interações globais, o que deixa transparecer uma 

desterritorialização nas relações sociais, perceptíveis nas formas de costumes, língua e 

ideologia.   

 O estudo das transformações nos modos de produção, e por que não dizer no mundo 

do trabalho, do ponto de vista sociológico nos leva a uma retrospectiva histórica importante 

para compreensão da realidade atual, tendo em vista que nada é por acaso e sim resultado de 

uma série de intervenções, sobretudo do homem. 

 No mundo contemporâneo do trabalho não se pode admitir como verdade, a 

transformação da ciência na sua principal força produtiva, em substituição ao valor-trabalho, o 

que minimiza as interações existentes entre trabalho vivo e avanços tecnocientíficos sob as 

condições do capitalismo. (ANTUNES, 2005). 

 Essas crises no âmbito da política e da economia no Brasil, no que concerne a saúde, 

exauriram o modelo sanitário vigente.  Aliado a essas crises, o processo de redemocratização 

no país impulsionou novos rumos nas políticas públicas, surgindo desta forma sujeitos sociais, 

precursores de uma nova alternativa de atenção à saúde. 

 Posteriormente, foram apresentadas as bases de um novo Sistema Público de Saúde, 

através de um dos mais importantes eventos políticos sanitários, a VIII Conferência Nacional 

de Saúde.  Esta teve em seu relatório final as diretrizes para efetivação da reforma sanitária 

brasileira.  Subsequente a este evento foi implantado o Sistema Unificado e Descentralizado 

de Saúde (SUDS), e em seguida criou-se o SUS em 1988, juntamente com a nova 

Constituição Federal.   Sob a égide desse sistema atuam os trabalhadores da saúde. 

 Após refletir acerca das mudanças ocorridas no mundo do trabalho, na sociedade, e 

no setor saúde, convém uma reflexão sobre gestão, para um melhor entendimento sobre gestão 

participativa contemplada na PNH, que se faz presente no desenrolar desta pesquisa, sendo 

analisada sob vários aspectos.  

 No que se refere à gestão, Tragtenberg (1989) aborda criticamente alguns princípios: 

a cogestão, que na empresa representa uma unidade técnica de produção e na sociedade se 
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apresenta como um mecanismo de gestão financeira, associada a este princípio está a 

codecisão, em que a tomada de decisão exige a concordância de todos os membros, 

assegurando direitos iguais para todos.  E o outro princípio, o da cooperação, em que uma das 

partes decide, mantendo a outra informada.  A cogestão pode significar participação nos 

lucros e aumento de patrimônio, sendo o primeiro um aumento variável do salário, e o 

segundo um aumento na remuneração equitativa da direção, dos assalariados e dos 

investidores; o aumento do patrimônio não é propriedade exclusiva dos acionistas, mas 

também dos trabalhadores mediante seu trabalho.  

 Diante das várias transformações elencadas no mundo do trabalho, a situação no 

Brasil não é diferente da situação no mundo, em que há uma crise social, política e econômica 

nas últimas décadas, repercutindo no setor saúde de maneira negativa na qualidade da 

assistência prestada à população. 

 A PNH aborda quanto aos avanços na descentralização e regionalização da atenção e  

gestão da saúde, abrangendo os níveis de universalidade, equidade, integralidade e controle 

social. Vale ressaltar que as influências das transformações nos modos de produção 

proporcionaram alguns efeitos na saúde, registrando-se a fragmentação e a verticalização dos 

processos de trabalho, desafiando as relações entre os diferentes profissionais, bem como 

destes com os clientes usuários, o que fragilizou o preparo da equipe em lidar com as 

dimensões sociais e subjetivas pertinentes às práticas em saúde. 

 O discurso sobre gestão participativa e a valorização da subjetividade na PNH fazem 

lembrar a ideologia dos discursos em Habermas (2004), a qual envolve a intersubjetividade 

comunicativa, em que há um acordo livre de coação por parte dos falantes e ouvintes. Ele 

propõe que a ação comunicativa pode engendrar o consenso e emancipação entre os sujeitos, 

nesse sentido, os consensos se dão, mediante acordos baseados na força de expressão dos 

argumentos. 

Habermas (2003) afirma que tanto a dialética do trabalho como a dialética da 

interação pressupõem a linguagem, a utilização de símbolos representativos, considerando as 

tradições culturais, a linguagem entra numa ação comunicativa, facilitando as orientações de 

reciprocidade. 

 Após algumas concepções sobre gestão participativa, é importante ressaltar a 

dimensão transversal da PNH, que requer, para sua efetivação, uma construção coletiva, o que 

exige a pactuação de processos entre o Ministério da Saúde e as várias instâncias do SUS, 

estando essa transversalidade presente desde a elaboração até a operacionalização dos 

processos. (BRASIL, 2004). 

 



27 
 

2.3 VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR E AS POLÍTICAS VOLTADAS AO 

TRABALHO 

 

 

 Os avanços conquistados e a presença marcante de desafios no SUS estão 

relacionados à dinâmica das políticas públicas de um modo geral, que são também resultantes 

de interesses políticos e econômicos, atualizando-se de forma sistemática.   

 A análise das políticas públicas deve considerar o contexto histórico, político, social 

e institucional em que as mesmas são elaboradas, permitindo com isto a compreensão de 

capilaridade e seletividade da máquina estatal à ação de grupos de interesses. (PASCHE, 

2009). 

 A construção da PNH ocorre em meio a um contexto de um SUS que tem a dupla 

característica, de mudança e conservação.  As mudanças são inerentes aos avanços quanto à 

universalização e qualificação do acesso, contudo, conserva as contradições marcantes no 

sistema de saúde. 

 Há também a Política da Seguridade Social, com caráter amplo e democrático se 

realizando em conjunto pelo governo e sociedade.  Nela existe uma proposta de regime 

complementar pautado na criação de um regime previdenciário direcionado, principalmente, 

aos novos servidores, buscando-se a valorização e proteção previdenciária destes e o estímulo 

à retenção na carreira. 

 Trata-se de uma política transversal de recursos humanos, ou seja, envolve órgãos da 

administração direta, autarquias e fundações, nos diversos estados, constituindo um novo 

desafio de democratização da gestão pública, corroborando um novo paradigma, no que se 

refere à saúde do servidor. 

 E mais recentemente, em 2006, foi implementada a Política de atenção à saúde do 

servidor através do o SISOSP, e atualmente com o SIASS.  Este tem por objetivo coordenar e 

integrar ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia oficial, promoção, 

prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores da administração federal direta, 

autárquica e fundacional, de acordo com a política de atenção à saúde e segurança do trabalho 

do servidor público federal, estabelecida pelo governo. 

 O Subsistema Integrado de Atenção a Saúde do Servidor- SIASS contempla ainda: 

assistência à saúde através de ações que visem à prevenção, à detecção precoce e ao 

tratamento de doenças e, ainda, à reabilitação da saúde do servidor, compreendendo as 

diversas áreas de atuação relacionadas à atenção à saúde do servidor público civil federal; 
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perícia oficial mediante ação médica ou odontológica com o objetivo de avaliar o estado de 

saúde do servidor para o exercício de suas atividades laborais; e promoção, prevenção e 

acompanhamento da saúde com ações que objetivam a intervenção no processo de 

adoecimento do servidor, tanto no aspecto individual quanto nas relações coletivas no 

ambiente de trabalho. 

 Juntamente com o SIASS fica também instituído o Comitê Gestor de Atenção à 

Saúde do Servidor, com o propósito de aprovar as diretrizes para aplicação da política de 

atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público. (BRASIL, 2009).   A este 

compete aprovar as diretrizes para aplicação da política de atenção à saúde e segurança do 

trabalho do servidor público federal, e para a capacitação dos servidores em exercício nas 

unidades do SIASS. 

 Vale ressaltar as deliberações sobre as propostas de criação, jurisdição e 

funcionamento dessas unidades, sobre os instrumentos de cooperação e as iniciativas para 

provimento de materiais e equipamentos, força de trabalho, imóveis e instalações, bem como 

sobre contratos de segurança, limpeza e conservação; os procedimentos para uniformização e 

padronização das ações relativas a essa proposta; orientação e acompanhamento da execução 

das ações e programas nesse âmbito; e aprovação das regras e procedimentos para guarda e 

utilização das informações pessoais sobre a saúde dos servidores, de acesso restrito às pessoas 

a que elas se referirem ou a servidores autorizados na forma da lei. 

 Os servidores precisam procurar fazer o possível para que seus direitos sejam 

respeitados, para isso é imprescindível a atualização constante quanto aos avanços e 

conquistas relacionados aos direitos trabalhistas, na tentativa de colocá-los em prática. Cabe 

aos servidores reconhecer as qualidades dos diferentes sujeitos implicados no processo de 

produção de saúde, os quais são usuários, trabalhadores e gestores. (BRASIL, 2004). 

 As condições de trabalho representam outro fator que predispõe o funcionário 

público às angústias, pois, infelizmente é notória a precariedade na saúde como um todo, e o 

sucateamento na saúde entristece e desaponta diariamente o funcionário que está sempre na 

expectativa de dias melhores. 

 Quanto à precarização, esta permeia toda a história da administração pública desde os 

seus primórdios, onde Nogueira (1997) aborda a precarização da máquina administrativa 

estatal, que parece se manter imune à modernização do país e às novas exigências da vida 

econômica, política e social. 

 Neste contexto, em um dado momento se permitiu ao funcionário público federal 

conciliar atividade no serviço público e no privado.  Passando o servidor a ter oportunidade de 
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melhorar sua condição financeira, porém as longas jornadas de trabalho propiciaram a este 

servidor  uma maior susceptibilidade para doenças. 

 Com essa visão, a PNH retoma a discussão acerca da desvalorização dos 

trabalhadores de saúde, lembrando alguns fatores, a saber: expressiva precarização das 

relações de trabalho, baixo investimento num processo de educação permanente desses 

trabalhadores, pouca participação na gestão dos serviços e frágil vínculo com os usuários. 

 Ademais, em se tratando da enfermagem como empreendedora do cuidado, chama-se 

atenção para que de acordo com Backes et al. (2007), nas relações interativas de produção seja 

assegurada a necessidade de um maior comprometimento com os objetivos e a filosofia da 

organização, da política de pessoal, da tomada de decisões, da implantação de novas 

tecnologias, do relacionamento interpessoal e das normas e rotinas estabelecidas por esta, 

numa proposta de participação na execução de novas práticas. 

 Então, o enfermeiro como servidor público federal deve estar atento a todas essas 

questões, no momento em que perceber condições favoráveis ao desenvolvimento de uma 

nova prática no complexo hospitalar, e por que não dizer no seu cotidiano.  Com isso, se faz 

necessário discutir constantemente a valorização do servidor observando as exigências da 

PNH. 

 Considerando o exposto, verifica-se uma relação entre as várias políticas 

desenvolvidas no Brasil, pois, partindo-se da proposta do SUS, em que suas diretrizes se 

baseiam em: descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento 

integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejudicar os serviços assistenciais; 

e participação da comunidade. (BRASIL, 1988). 

 A PNH invoca uma questão crucial para as relações interpessoais, a permanente 

busca pelo respeito mútuo entre os indivíduos, pela garantia de uma assistência integral como 

- preconiza o SUS - e humanizada, à medida que abrange o ser humano nos seus diversos 

contextos sociais. Com isso, entende-se que a PNH é direcionada a todos, aos prestadores dos 

serviços de saúde, e aos usuários desses serviços. 

 No contexto das Políticas Públicas de um modo geral percebe-se que estão sempre 

em evidência políticas de interesse peculiares a determinadas questões, no intuito de responder 

aos propósitos de uma Política de maior abrangência. 

 Este cenário é favorável ao desenvolvimento da valorização do servidor no âmbito do 

trabalho, tendo em vista que todas essas políticas suscitam algum tipo de reconhecimento, seja 

do ponto de vista jurídico, assegurando direitos, seja em prol da melhoria da qualidade de vida 

no trabalho. 
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2.4  A HUMANIZAÇÃO NO ÂMBITO DA SAÚDE 

 

 

 A humanização pode ser concebida como uma busca incansável de conforto psíquico, 

espiritual e físico do cliente usuário, da família e equipe de saúde. A humanização proposta 

pela PNH se caracteriza pela sua amplitude de ação, de forma a envolver todos os 

protagonistas do processo de atenção a saúde. E à instituição cabe a tarefa de incentivar ao 

desenvolvimento de estratégias de largo alcance, no intuito de suscitar a motivação para 

prática da humanização. 

 De acordo com Guanaes e Souza (2004, p.1), a humanização é um processo vivencial 

que permeia toda a atividade do local e das pessoas que ali trabalham, dando ao cliente 

usuário o tratamento que merece como pessoa humana, dentro das circunstâncias peculiares 

em que cada um se encontra no momento de sua internação. Ressalta-se, contudo que para  

viabilizar esta questão é imprescindível que a equipe de  saúde disponha de uma atenção 

semelhante, contribuindo assim para habilitação do mesmo na prestação dessa assistência 

humanizada. 

 O cuidado humanizado revela a sensibilidade humana, evidenciando sua 

subjetividade na produção do conhecimento, importando-se com a felicidade, a beleza e o 

afeto. É importante nesse sentido, no que se refere aos seres humanos, uma definição pessoal 

frente ao mundo determinado mediante reflexão e tomada de consciência deste mundo e de si 

próprio. (SOUZA, 2003). 

 Sendo a PNH uma política transversal, a sua aplicabilidade se dá de modo sobretudo 

participativo. Ela representa um eixo norteador dos programas, projetos e iniciativas de 

humanização, propondo diretrizes à medida que se traçam objetivos, definindo estratégias de 

ação.  Nessa proposta existe abertura para integração de contribuições na área da saúde, 

podendo-se agregar outros projetos. 

 A implementação da PNH impõe às unidades de saúde a garantia de uma gestão 

participativa aos seus trabalhadores e usuários, assim como educação permanente aos 

trabalhadores. (BRASIL, 2004). 

 Vale ressaltar que há um propósito do Ministério da saúde em qualificar os princípios 

do SUS, ao mesmo tempo em que impõe a todos a tarefa de definição de núcleos de 

responsabilidades e competências. 

 Cabe lembrar que para qualificação e credibilidade dos serviços de saúde, é 

imperativo pensar na viabilização da humanização, considerando a satisfação dos atores 
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envolvidos nesse processo e isso requer uma atenção contínua.  No que se refere ao 

trabalhador da saúde, a satisfação se dá, principalmente, mediante à valorização do ponto de 

vista mais abrangente, contudo compreende-se que em se tratando do servidor público federal, 

a valorização se dá, na prática, mediante a capacitação e qualificação do mesmo. Reflete-se, 

outrossim, quanto a crucial  necessidade destas ações, porém não é suficiente para o 

trabalhador se sentir valorizado.  

 Sabe-se também que a assistência direta de enfermagem é uma atividade que acumula 

muito estresse e ansiedade, uma vez que se convive de perto com o sofrimento dos clientes 

usuários, sentimentos de perda, entre outros.  Entende-se que o contexto hospitalar se constitui 

de fatores que influenciam diretamente na saúde física e mental dos profissionais de saúde, 

sendo notório na prática, a falta de condicionamento gerencial no sentido de amenizar esses 

fatores, levantando uma importante discussão acerca da sobrecarga de trabalho que provoca 

desgaste físico e mental, o que recai diretamente sobre a satisfação do profissional. 

(CAVALCANTE et al., 2006). 

 Além disso, para a pessoa que cuida e planeja a assistência, no caso o enfermeiro, é 

imperativa a incorporação de características, como criatividade, capacidade de ver além da 

realidade, com conhecimento e habilidade técnica e ser capaz de perceber e interpretar o 

mundo ao seu redor, à medida que fica atento às possibilidades infinitas do cuidar e/ou do 

coparticipar no cuidado ao cliente, criando, recriando e construindo novas formas de 

pensar/fazer em enfermagem. (BACKES et al., 2007). 

 A implantação da PNH em todos os serviços de saúde, seja público ou privado, é uma 

das exigências do SUS. Este vem sendo implantado desde 1988, de maneira formal, após 

deliberação pela Constituição Federal. Contudo, a participação e envolvimento 

multidisciplinar neste processo de maneira efetiva ainda representam um entrave na prática de 

suas diretrizes. 

 A viabilização dessa política requer a participação de vários setores, a saber: 

administração central, gestores locais, corpo técnico, representações dos servidores e o próprio 

servidor como agente proativo deste processo.  No entanto, faz-se necessária uma 

compreensão acurada acerca do específico e do geral, indivíduo e coletividade no processo 

saúde/doença, considerando o servidor em suas peculiaridades, inter relações e dinâmicas no 

meio laboral. 

 O SUS tem como princípio norteador também a retomada da subjetividade humana 

em sua coletividade, no seu convívio social, em todas as práticas de atenção e gestão, 
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revigorando a cidadania, sem discriminação de cor/etnia, orientação/expressão sexual e de 

segmentos específicos. (BRASIL, 2004). 

 A valorização do servidor público federal está diretamente relacionada ao processo 

de humanização, conforme breve histórico do SUS, publicado pelo Conselho Nacional dos 

Secretários de Saúde (CONASS). (BRASIL, 2006). 

A ação comunicativa é de maneira simbólica mediada por normas de vigência 

obrigatória que definem expectativas recíprocas do comportamento, sendo entendidas e 

reconhecidas, pelo menos por dois agentes. (HABERMAS, 2003). 

 Havendo uma perspectiva de entendimento mútuo, o sujeito falante levanta em todos 

os proferimentos inteligíveis algumas pretensões de validez, a saber: sinceridade do 

interlocutor; verdade das afirmativas; e correção das normas. (HABERMAS, 2003). 

 É viável a aplicabilidade dessa teoria, considerando a democracia da linguagem e 

ação proposta.  Hoje existe certa descredibilidade nos discursos, uma vez que na maioria deles 

o que prevalece é a ideologia dominante, sem valorizar os argumentos das diversas posições. 

Contudo, a democracia deve ser praticada na cidadania dos sujeitos, em que cada cidadão 

deve fazer a sua parte, no intuito de fazer valer os seus direitos. 

 O agir comunicativo propõe um respeito mútuo, tolerância e convívio pleno com as 

diferenças, considerando os conflitos construtivos entre os trabalhadores da saúde, numa 

perspectiva de comunicação e interação entre os sujeitos. 

 Deste modo, a participação dos profissionais de saúde em todos os momentos do 

processo, onde a concepção e execução, mediante discussões coletivas para planejar, 

organizar e avaliar atividades, representa um aspecto do trabalho em equipe, sendo orientado 

pela divisão do trabalho a partir da aplicabilidade das ações comuns. (PEDUZZI, 1998). 

 Quanto à equipe multidisciplinar, a PNH corrobora com o trabalho em equipe 

multiprofissional, considerando a transversalidade e a grupalidade, apoia a construção de 

redes cooperativas, comprometidas com a produção de saúde e dos sujeitos, democratização 

das relações de trabalho e valorização dos trabalhadores da saúde, bem como a organização 

dos espaços de trabalho. 

As relações interpessoais equilibradas no ambiente de trabalho são fundamentais, em 

especial para a equipe de saúde que lida com pessoas fragilizadas devido à doença.  Essa 

equipe deve se interessar pela busca desse equilíbrio, mediante o conhecimento dos 

mecanismos de comunicação que favoreçam ao melhor desempenho de suas funções em 

relação ao cliente, assim como suscitar uma melhoria no relacionamento entre os próprios 

membros da equipe. (SILVA, 2006). 
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 É importante o entendimento de que, as relações interpessoais envolvem 

comunicação, e nesta é imperativo a compreensão dos vários discursos, através do uso de uma 

linguagem adequada, ao verbalizar pensamentos, comunicados, entre outros.  Existem vários 

tipos de comunicação, e, sem querer, usam-se todos eles em nossa rotina cotidiana. 

 A interação interpessoal envolve expressão, clarificação e validação. Na expressão, o 

indivíduo pode permanecer em silêncio, na tentativa de ouvir o que o outro tem a dizer; 

verbalizar aceitação, dispensando atenção ao que está sendo dito; repetir as últimas palavras 

ditas; ouvir reflexivamente, demonstrando interesse em saber mais sobre o assunto; ou 

verbalizar interesse, participando da conversa. (SILVA, 2006). 

 A clarificação se dá mediante comparações, contribuindo para o entendimento do real 

sentido das palavras ditas. Estimular um raciocínio lógico, observando a necessidade de cada 

pergunta formulada, e proporcionar esclarecimentos quanto a termos desconhecidos. E a 

validação sugere a repetição da mensagem dita na tentativa de uma confirmação, enfim, 

estimular o outro a falar o que ficou entendido do que foi dito. 

 Essa Política exige a participação de vários setores envolvidos: administração central, 

gestores locais, corpo técnico, representações dos servidores e o próprio servidor como agente 

proativo deste processo.  No entanto, se faz necessário uma compreensão acurada acerca do 

específico e do geral, indivíduo e coletividade no processo saúde/doença, considerando o 

servidor em suas peculiaridades, inter-relações e dinâmicas no meio laboral. 

 O caso do servidor público federal representa uma questão particular no meio de 

tantas outras, e para viabilizar propostas de solução para alguns entraves do servidor surge o 

SIASS, cujo objetivo já foi descrito, sendo capaz de propiciar a integração de ações e 

programas de atenção à saúde do servidor, através de perícia, promoção, prevenção e 

acompanhamento da saúde dos servidores da administração federal, em observância à Política 

governamental em vigor. 

Este cenário é favorável ao desenvolvimento da valorização do servidor no âmbito do 

trabalho, tendo em vista que todas essas políticas suscitam algum tipo de reconhecimento, seja 

do ponto de vista jurídico assegurando direitos, seja em prol da melhoria da qualidade de vida 

no trabalho.   
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2.3 AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO TRABALHO E A AÇÃO COMUNICATIVA 

DE HABERMAS 

 

 

 A teoria da ação comunicativa de Habermas pode fornecer subsídios para orientação 

interdisciplinar, tendo como base a interação dialógica, assegurando, contudo, uma vinculação 

com a totalidade do pensamento do autor.  Os estudos desse autor estão relacionados à Teoria 

crítica da Escola de Frankfurt, que se fundamenta principalmente na crítica radical à sociedade 

industrial moderna. 

 A teoria da ação comunicativa se desenvolve deste modo, mediante a valorização dos 

discursos, a inclusão social, a intersubjetividade humana, a moral, fundamentada numa ação 

dialógica a partir da valorização democratizada dos discursos. 

 A teoria da ação comunicativa de Habermas tem o propósito de capacitar agentes do 

processo discursivo para viabilização de acordos objetivos, e criação de expectativas de 

comportamento social, cooperação e solidariedade entre os membros de uma comunidade. 

Esta teoria defende teses universalistas, fundamentando-se em dois princípios básicos: o da 

universalização e da demonstração de validez universal. 

 Do primeiro princípio, o da universalização, apreende-se como uma reconstrução das 

intuições da vida cotidiana, que estão na base da avaliação imparcial de conflitos de ações 

morais. Do segundo, entende-se que esteja diretamente relacionado à demonstração de validez 

universal, ultrapassando as perspectivas de uma determinada cultura, consistindo na 

comprovação pragmática transcendental com pressupostos universais, necessários à 

argumentação. (HABERMAS, 2003). 

 Para Freitag (2005, p. 161), nessa teoria da ação comunicativa Habermas teve o 

intuito de construir uma nova teoria, a partir de um novo conceito de razão e sociedade, que 

seriam uma “razão comunicativa” e uma sociedade que integrasse o “sistema” e o “mundo 

vivido”.  Entende-se por sistema o mundo econômico e político que compreende a reprodução 

material e o trabalho. O mundo vivido estaria representado pelas reproduções simbólicas da 

interação, compondo-se pela experiência comum a todos os atores, e a forma como estes 

percebem e vivenciam a realidade social. Este último ainda pode ser abordado sob duas 

facetas: a da continuidade constante nas afirmativas intuitivas, e a segunda contempla as 

mudanças e questionamentos pertinentes a estas afirmativas. 

 Enfim, “o mundo vivido constitui o espaço social em que a ação comunicativa 

permite a realização da razão comunicativa calcada no diálogo e na força do melhor 
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argumento em contextos interativos, livres de coação”. (FREITAG, 2005, p. 165). 

 Essa teoria envolve a intersubjetividade comunicativa, que requer dos falantes e 

ouvintes consenso livre de qualquer coação. A evolução humana ocorre mediante 

desenvolvimento da autoconsciência, da capacidade produtiva, da emancipação dos sujeitos 

livres capazes de linguagem e ação. E de acordo com Habermas (2003), o mundo da vida 

comum em cada caso oferece uma provisão de obviedades culturais donde os participantes da 

comunicação tiram seus esforços de interpretação dos modelos de exegese consentidos. 

 Ressalta-se, outrossim, que no agir comunicativo os sujeitos podem engendrar o 

consenso e emancipação através das ações comunicativas, sendo capazes de interação, essas 

ações são utilizadas como instrumento para o desenvolvimento das relações históricas. 

 A divisão local e internacional do trabalho impõe novas descentrações que têm como 

resultado o planejamento dos processos societários. O que deixa transparecer certa 

complexidade, acompanhada de crescente intransparência, sendo imperativa com isto a 

introdução de processos argumentativos, representados pelos discursos, encontrando-se com 

isto novos princípios de estruturação universal das sociedades futuras. (FREITAG, 2005). A 

autora continua analisando que as referidas descentrações podem gerar um aprendizado 

coletivo, explicitando-se na capacidade de manejo e maior direcionamento das formações 

societárias. 

 Em Habermas (2003), o sistema abrange a economia e o Estado, onde está o trabalho, 

em que defende que a ciência e a técnica ampliam as possibilidades humanas, em que o 

homem se torna livre das necessidades materiais, ao mesmo tempo em que compreende o 

desenvolvimento como resultado de um processo histórico de desenvolvimento tecnológico, 

institucional e cultural, os quais são interdependentes entre si. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

 

 Trata-se de um estudo interpretativo, com abordagem qualitativa, que teve como 

principal objetivo analisar as possibilidades e os desafios da valorização dos servidores da 

saúde de acordo com a PNH em uma instituição pública hospitalar de ensino. 

 A abordagem qualitativa representa uma alternativa metodológica, tendo em vista 

que reconhece a subjetividade como parte integrante do fenômeno social, possibilitando, 

através do rigor no uso instrumental teórico e técnico adequado, a objetivação do processo de 

investigação. 

 De acordo com Minayo (1992), este tipo de estudo trabalha com profundidade as 

relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à quantificação.  E 

também o objeto de estudo está subentendido e implícito no desenrolar da pesquisa. Nesse 

sentido, a objetivação está relacionada ao reconhecimento fundamentado na complexidade do 

objeto, de seus parâmetros e de suas especificidades. 

 Guiados pelo agir comunicativo de Habermas (2003), desenvolveu-se a pesquisa 

considerando que os valores culturais vão além da prática da ação, onde a perspectiva de 

argumentações morais no mundo real se intercala com obviedades culturais de origem moral, 

cognitiva e expressiva, surgindo revestidas da eticidade. 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Optou-se por uma pesquisa exploratória, a qual apresenta flexibilidade, 

proporcionando maior familiaridade com o tema, explicitando-o de forma a aprimorar idéias e 

descobertas de intuições (HANDEM et al., 2008), envolvendo, na maioria das vezes, 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que experienciaram o problema, e análise 

que aponta para a compreensão. 

 Para realização do estudo, fundamentou-se em um rastreamento bibliográfico, no 

intuito de melhorar a compreensão do tema, a partir de uma maior compreensão do problema, 

através de aprofundamento acerca das relações interpessoais, dos processos e dos fenômenos 

inerentes a estas. (MINAYO, 2004). 

 



37 
 

 O método qualitativo possui um tipo de objetividade e de validade conceitual que 

favorece ao desenvolvimento do pensamento cientifico, segundo Triviños (2007).  Para 

Handem et al (2008), a pesquisa qualitativa se direciona à investigação dos significados das 

relações humanas, sendo suas ações influenciadas pelas emoções e sentimentos presentes nas 

situações vivenciadas no cotidiano. 

 Neste estudo, entende-se que as repercussões consequentes à deficiência de 

valorização do profissional de saúde no setor público consubstanciam um fenômeno complexo 

e determinado pelas relações sociais e políticas, historicamente construído na esfera do mundo 

do trabalho, seja ele público ou privado. Dessa forma, o marco teórico conceitual está 

embasado, em parte, na abordagem histórico-social, enfocando a discussão referente ao 

mundo do trabalho atual. (ANTUNES, 1999, 2005, 2010).  E também na abordagem sobre 

agir comunicativo em Habermas (2003, 2007, 2009). 

 Desse modo, considera-se que essa teoria propõe um consenso no discurso 

argumentativo tornando-se pertinente para a fundamentação da base das ações, das 

proposições e normas, emergentes dos acordos linguísticos, pressupondo um modelo 

argumentativo que estabelece uma ligação entre comunidade real e comunidade ideal de 

comunicação. A argumentação em Habermas representa “um rompimento com a ingenuidade 

das pretensões de validade erguidas diretamente e de cujo reconhecimento intersubjetivo 

depende a prática comunicativa do quotidiano”. (HABERMAS, 2003, p. 156). 

 Para conceituar a valorização do trabalhador, embasou-se em investigações 

abordadas no referencial teórico, discutindo os achados empíricos do estudo em análise, com 

os autores das referências nacionais e internacionais sobre a temática. 

 Acredita-se que para melhor compreender o mundo e a realidade dos atores 

envolvidos na investigação faz-se necessário o estabelecimento de técnicas para o 

levantamento das informações, proporcionando ao pesquisador a compreensão do fenômeno 

em suas várias dimensões. 

   

 

3.2 TÉCNICA DE ESTUDO 

 

 

 Concorda-se com Lakatos e Marconi (2009) que o método qualitativo é adequado a 

todas as técnicas de análise de conteúdo, em que se classificam precisamente os dados sociais 

apreendendo a ausência ou presença de alguma qualidade ou característica. Deste modo, a 
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coleta de informações baseou-se em entrevista oral e escrita, gravada, obtida mediante 

interação entre o pesquisador e entrevistado, após autorização deste através da assinatura do 

Termo, Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) conforme o Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) parecer 196/1996 sobre pesquisas com seres humanos. O entrevistado é o ator social de 

maior peso em qualquer pesquisa haja vista que é a testemunha de fatos relevantes para 

apreensão do objeto de estudo, particularmente, para a obtenção de registros de fatos 

vivenciados no cotidiano. 

 As entrevistas foram aplicadas na presença do pesquisador, favorecendo o registro de 

reações do pesquisado em relação ao tema proposto, de modo que se pôde identificar a 

importância desse momento de reflexão. 

 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

 A população estudada foi escolhida de forma intencional, no intuito de alcançar os 

objetivos do estudo. Constituíram sujeitos da pesquisa os servidores da saúde atuantes no 

hospital de pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra, que atenderam aos critérios de 

inclusão estabelecidos: vínculo efetivo e disponibilidade para participar da pesquisa. 

 O número total de sujeitos entrevistados foi 29 servidores de saúde lotados na 

Instituição em estudo. Obedeceu-se ao critério de saturação ou repetição das respostas, como 

indicativo do momento de parar as entrevistas. 

 Em uma primeira fase do trabalho foram identificados os participantes da pesquisa, 

que consiste em um grupo abrangente e conceituado a partir de características próprias que os 

distinguem dos outros, no caso do presente estudo: os profissionais de saúde de uma instituição 

hospitalar pública de ensino; dentre os profissionais que apresentaram interesse em participar da 

pesquisa, estão às seguintes categorias: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, 

auxiliar de enfermagem e os gestores. 
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3.4 AMBIENTE ESTUDADO  

 

 

 O ambiente da pesquisa foi o Hospital de Pediatria da UFRN, sediado na cidade de 

Natal- RN, caracterizado como um hospital universitário com a missão de desenvolver 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, assegurando uma referência especializada de média 

e alta complexidade, e uma clientela infanto-juvenil. O período de coleta de dados 

correspondeu ao intervalo de março a agosto de 2010. 

 Trata-se de um Hospital de pequeno porte, com capacidade  em torno de 50 leitos,  

com  organograma organizacional definido e tem a frente  todos os  serviços,  funcionários 

públicos federais, mas que comporta serviços terceirizados em larga escala no seu 

funcionamento. 

O Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED) é uma 

instituição universitária importante para o Estado do Rio Grande do Norte, por ser público 

voltado à formação acadêmica e capacitação multiprofissional, além da produção científica e 

tecnológica ligada à saúde da criança. 

 Essa instituição,  apesar de pequena  tem grande representatividade, pois abarca 

várias especialidades.   A pesquisa ocorreu no próprio local de trabalho, observando no 

momento a disponibilidade do servidor, mediante abordagem direta, respeitando sua 

receptividade, com observância aos princípios éticos, em que o pesquisado assinou um 

TCLE (APÊNDICE A), conforme a resolução 196/96  do CNS. 

 A abordagem aos entrevistados foi realizada no ambiente de trabalho da pesquisadora 

durante o expediente dos participantes da pesquisa. Em um primeiro momento explicou-se o 

que seria a pesquisa, quais os seus objetivos, que a mesma não ofereceria riscos de integridade 

física e moral, que o anonimato seria preservado, deixando-se claro que a pesquisa estava 

pautava nos preceitos da Resolução 196/96, referente à pesquisa envolvendo seres humanos. 

 Seguindo as devidas explicações, pediu-se a autorização do diretor geral (ANEXO 

A), através de requerimento, que autorizou após a avaliação e parecer do comitê de ética da 

instituição em estudo (ANEXO B), elaborado previamente pela pesquisadora. De posse dessa 

autorização, o requerimento foi anexado ao projeto de pesquisa e enviado, em conjunto com o 

protocolo específico, para ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN. 
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3.5 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

 

 Como instrumento de coleta de informações, utilizou-se a entrevista individual com 

roteiros semiestruturados, a partir de questões norteadoras (APÊNDICE B), para que se possa 

captar na íntegra o discurso dos sujeitos envolvidos no processo e que tenham significado 

importante para o conhecimento do objeto. 

 De acordo com Triviños (2007), a entrevista semiestruturada valoriza a presença do 

investigador, favorecendo as perspectivas possíveis para que o informante possa atuar com 

liberdade e espontaneidade, imprescindíveis ao enriquecimento das informações obtidas. Este 

tipo de roteiro de entrevista possibilita que as questões tenham uma maior dimensão a partir 

das próprias respostas dos informantes, permitindo que os mesmos participem da elaboração 

do conteúdo da pesquisa. 

 

 

3.5.1 Testando o instrumento 

 

  

Tendo em mãos o Parecer do Comitê de Ética, citado anteriormente, mediante 

Parecer final de número 004/2010 (ANEXO C), a pesquisa de campo pôde ser iniciada. Em 

seguida, providenciou-se a testagem do instrumento de pesquisa, sendo realizado em uma 

instituição com características semelhantes à instituição em estudo. Realizou-se visita à 

Maternidade Escola Januário Cicco, sendo apresentado o projeto de pesquisa, explicado os 

seus objetivos, bem como a necessidade deste procedimento para melhor adequação do 

instrumento aos objetivos delineados no estudo, e solicitado autorização para testagem do 

instrumento de pesquisa. Após autorização (APÊNDICE C), prosseguiu-se com a aplicação do 

instrumento de coleta de dados. Posteriormente, foram abordados os profissionais da saúde da 

instituição acima citada, executando os procedimentos de abordagem mencionados 

anteriormente. Foram abordados cinco profissionais da saúde, obedecendo aos critérios de 

inclusão e exclusão já citados, porém obteve-se adesão de quatro que se dispuseram a 

participar, respondendo oralmente o roteiro de entrevista. 

Durante essa fase foram observadas as possíveis falhas no instrumento, tanto 

referentes à compreensão das perguntas, quanto ao alcance dos objetivos propostos.  Assim, a 
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partir desses resultados, foram feitas algumas alterações estruturais no roteiro de entrevista, no 

intuito de contornar as dificuldades encontradas. 

Após reestruturação do instrumento, iniciou-se a coleta das informações solicitando 

autorização dos participantes mediante apresentação do TCLE; estando de posse da 

autorização da instituição e pareceres necessários referentes ao Comitê de Ética, da instituição 

em estudo, e Comitê de Ética da UFRN. 

O instrumento (APÊNDICE B) escolhido foi organizado em duas partes: a primeira 

contou com os dados de identificação, e a segunda contemplou questões abertas e fechadas 

pertinentes à valorização do servidor público federal e a PNH.  

 

 

3.6 COLETANDO INFORMAÇÕES 

 

 

A coleta de informações se deu entre os meses de março e agosto de 2010. Entrou-se 

no campo de pesquisa, abordando os profissionais presentes em seu horário de trabalho, 

respeitando a disponibilidade individual do momento. Ao demonstrarem interesse e 

disponibilidade em colaborar com o estudo, aos atores foi apresentado o TCLE     

(APÊNDICE A), conforme resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde. (BRASIL, 1996). 

Nesse momento, foi explicado quanto à necessidade de transcrição das falas, para utilizá-las 

como citação no corpo do trabalho, resguardados o sigilo e anonimato das mesmas.  Em 

seguida foi solicitado o consentimento para gravação em aparelho digital. 

De acordo com a conveniência dos sujeitos foram realizadas as entrevistas no horário 

de trabalho, aproveitando-se os intervalos entre uma e outra tarefa. Em cada entrevista, a 

princípio, foi gravado o nome do entrevistado, para posteriormente ser substituído pelo nome 

de flores. Como já foi dito anteriormente, as entrevistas foram guiadas por um roteiro, com 

questões abertas e fechadas, dando margem à espontaneidade das respostas, bem como 

oportunizando a mediação pela pesquisadora no desenrolar das entrevistas. 

Ao término da coleta das informações, as entrevistas foram ouvidas na íntegra, em 

seguida transcritas por bolsistas PIBIC/CNPq. 

Algumas falas dos entrevistados foram apresentadas durante as análises dos 

resultados, sendo identificadas no corpo do estudo, como já foi dito, com nomes de flores. 
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3.7 TRATAMENTO DADO ÀS INFORMAÇÕES  

 

 

O registro das informações no campo pode referir-se tanto às entrevistas individuais 

como a observação livre, e assim, de acordo com Trivinõs (2007), as reflexões surgidas no 

desenrolar das entrevistas podem representar as primeiras buscas espontâneas de significados, 

primeiras expressões de explicações, além disso, as anotações de campo podem ser descritivas 

e reflexivas. As descritivas se referem ao registro com exatidão dos fenômenos sociais, sendo 

requisito principal na pesquisa qualitativa e o primeiro passo para avançar na explicação e na 

totalidade do fenômeno no seu contexto, dinamismo e relações. 

Utilizaram-se também as anotações de campo, de natureza reflexiva, a partir do 

momento que ocorriam novas ideias acerca da metodologia a ser utilizada, anotações 

importantes para correções de eventuais problemas que foram surgindo, estando o pesquisador 

em permanente estado de alerta intelectual, sabendo da necessidade de estar registrando e 

descrevendo determinados fenômenos da forma mais verdadeira possível. 

Obedecendo às deliberações da Resolução 196/96 do CNS, as falas gravadas e 

transcritas, depois de trabalhadas na análise e discussão dos resultados, foram organizadas em 

CD e impressas, sendo guardadas por cinco anos na sala da professora orientadora Soraya 

Maria Medeiros, localizada nas dependências do Departamento de Pós-Graduação em 

Enfermagem, da UFRN. 

   

 

3.8 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES    

 

      

As análises das informações foram iniciadas a partir da coleta, como recomenda 

Triviños (2007); na pesquisa qualitativa ocorre a interação entre a coleta e as informações, 

permitindo que uma influencie na outra. Esta etapa foi fundamentada no pensamento dialógico 

de Habermas, buscando a compreensão da realidade estudada. 

Este método envolve três etapas, a saber: pré-análise, descrição analítica e 

interpretação inferencial. A primeira caracteriza-se pela organização do material, a segunda 

destina-se a análise do conteúdo onde se realizam um estudo aprofundado, orientado pelas 

hipóteses e referências teóricas e nessa etapa ocorre a codificação, classificação e 

categorização dos dados obtidos no estudo, na terceira etapa ocorre a reflexão embasada nos 
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materiais empíricos, estabelecendo relações com a fundamentação teórica dos vários autores 

estudados. 

Seguindo as recomendações teóricas dos autores acima citado, após a transcrição das 

falas, foram classificadas e categorizadas as informações, estabelecendo algumas categorias 

de análise, conforme a frequência das respostas, obtidas nas entrevistas. 

A definição das categorias de análise favoreceu a aproximação dos resultados à 

fundamentação teórica, no intuito de reflexão acerca dos achados mais expressivos, tendo em 

vista os objetivos deste estudo.  A análise das informações propiciou uma discussão calorosa 

com os autores abordados e as diretrizes da PNH, de forma argumentativa, observando a 

fundamentação filosófica seguida nesta pesquisa. 

Neste estudo foram estabelecidas sete categorias e subcategorias de análise, a saber: 

Sentir-se bem no trabalho e quanto ao desempenho satisfatório no trabalho; valorização como 

forma de reconhecimento no trabalho desenvolvido, quanto ao conhecimento da política 

nacional de humanização; e clareza acerca do envolvimento desta com a valorização do 

trabalhador da saúde no processo de humanização, quanto à compreensão de que exista algum 

tipo de valorização nesta empresa e quanto ao sentimento de valorização pessoal; 

relacionamento interpessoal com colegas e superiores, no que se refere ao interesse pessoal 

por uma melhoria; compreensão quanto à necessidade de fazer parte desse processo de 

valorização; e satisfação profissional. 

Após a definição das categorias e subcategorias de análise, prossegue-se com a 

discussão dos resultados, abordando algumas falas em sua integridade, possibilitando uma 

reflexão com o ponto de vista dos autores que discorrem acerca das questões levantadas. 

Passada essa etapa todas as informações e conclusões foram sistematizadas em relatório final, 

sendo submetido à análise e defesa pública. 

Para estruturação do relatório final, seguiram-se às orientações de Carvalho; 

Medeiros; Medeiros (2009), que tomam por base as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT).  

Ademais, todo este estudo retornará à instituição de estudo, com propósito de servir 

de base para deslanchar discussões pertinentes às várias formas de valorização do servidor, 

numa perspectiva de elaboração e viabilização de projetos que possibilitem a implementação 

das políticas públicas que tratam de melhorias, com deliberações em prol do servidor e 

trabalhador da saúde de um modo geral. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Inicialmente, são feitas algumas considerações acerca do ambiente de estudo, 

discutindo-se sobre certas características inerentes aos atores que demonstraram interesse em 

participar da pesquisa.  

A seguir, discute-se as informações concatenadas na Parte B, a partir das três 

categorias de análise relacionadas à valorização do servidor público federal, as quais são: 

conhecendo o ambiente e atores participantes da pesquisa; satisfação no trabalho; conhecendo 

a PNH e se inserindo no processo de valorização dentro da humanização.  

E as seguintes subcategorias: Cenário de pesquisa, caracterizando os atores da 

pesquisa, distribuição quanto ao sexo, a respeito do estado civil, nível de escolaridade, quanto 

ao cargo que ocupa, tempo de serviço como funcionário público federal, valorização do 

servidor como forma de reconhecimento e o sentimento pessoal de se sentir valorizado no 

trabalho, relacionamento interpessoal com colegas e superiores, perspectivas de avanços no 

processo de valorização. 

 

  

4.1 CONHECENDO O AMBIENTE E ATORES PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

A guisa de favorecer a uma melhor compreensão da discussão dos resultados optou-

se por uma breve caracterização do cenário em que se desenrolou a pesquisa, para em seguida 

passar à análise dos dados obtidos na Parte I do instrumento de pesquisa, que constou de 

informações sociodemográficas e dados profissionais dos servidores públicos federais lotados 

no HOSPED/UFRN, cenário do presente estudo. 

A discussão acerca da valorização do servidor está fundamentada nas deliberações do 

Sistema Único de Saúde - SUS, da PNH, e o do SIASS, além de retomar o marco teórico deste 

estudo, entre outras abordagens, no intuito de favorecer a uma maior compreensão das 

relações de trabalho vigentes no ambiente laboral. 

O SUS foi implantado no Brasil há mais de 20 anos, tentando viabilizar sua proposta; 

no entanto, para isso ainda perduram muitos entraves entre eles a proposta de humanização, 

com o intuito de modificar esta realidade, através de uma política transversal que contemple a 
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valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde, como os 

usuários, trabalhadores e gestores. 

O SUS contempla em suas diretrizes uma assistência integral e de qualidade a todo 

indivíduo, sem distinção de raça, cor ou classe social. O que se observa na prática é que 

alguns passos importantes já foram dados, todavia, no que se refere à humanização do 

trabalhador, ainda há muito que se discutir, amadurecer e implementar, sobretudo no que 

tange ao propósito de uma gestão participativa. 

Esse modelo de gestão pode propor “a possibilidade de os trabalhadores assumirem a 

direção da produção de bens e serviços”. (CAMPOS, 1997, p. 200). Nesta perspectiva, os 

trabalhadores deixariam de ser meros insumos do sistema governamental para participar 

ativamente no processo de produção dos serviços, estando presente desde o seu planejamento 

até a execução dos mesmos.  Com isso pensar em gestão sob o crivo da proposta do SUS 

significa refletir uma administração que privilegia a democracia, a autogestão, suscitando uma 

superação da alienação e da mediocridade. (CAMPOS, 1997). 

A participação popular no SUS está assegurada mediante atuação nos Conselhos de 

Saúde, seja nacional, estadual ou municipal, e conferências de saúde.  A conferência Nacional 

de Saúde representa um dos eventos mais importantes, que ocorre a cada quatro anos, 

contando com a participação de vários segmentos da sociedade e dela emanam as várias 

diretrizes para formulação das políticas de saúde. 

A proposta do SUS aborda, igualmente, além dessa gestão participativa, autonomia, 

aumento do grau de corresponsabilidade, diagnóstico das necessidades sociais, coletivas e 

subjetivas de saúde, enfim, compromisso com a ambiência com foco nas condições de 

trabalho e de atendimento. E no eixo de gestão do trabalho a PNH tem a pretensão de 

fortalecer e valorizar os trabalhadores, sua motivação, autodesenvolvimento e crescimento 

profissional. (BRASIL, 2004). 

A PNH lembra que “tematizar a humanização” pode contribuir eficazmente para 

consolidação das políticas de saúde nas várias áreas. Deste modo, compreende-se que a PNH 

propõe um atendimento de qualidade à medida que articula avanços tecnológicos ao 

acolhimento, proporciona melhores condições de trabalho e de ambientes onde se realiza o 

cuidado. (BRASIL, 2004, p. 6). 
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4.1.1 Cenário de pesquisa  

 

 

O Hospital de Pediatria - HOSPED/UFRN representa uma instituição de ensino 

pesquisa e extensão, sendo esta sua responsabilidade acadêmica, além de prestar assistência à 

criança e adolescente, assegurando uma referência especializada de média e alta 

complexidade, a uma clientela infanto-juvenil. 

Esta instituição é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Educação, criada 

mediante resolução do CONSAD 038/94, de 24 de novembro de 1994, homologada pela 

resolução do CONSUNI 02/95, de 28 de abril de 1995. Foi inaugurado em 23 de maio de 

1995. (BRASIL, 2009). 

Ao capacitar os profissionais da rede pública de um modo geral, a instituição em 

estudo fortalece as ações assistenciais com um propósito de um atendimento integral em 

pediatria. No intuito de atender aos objetivos e responsabilidades na produção do 

conhecimento, o HOSPED dispõe de serviço hospitalar e ambulatorial. Em nível hospitalar 

são oferecidos 48 leitos clínicos e cirúrgicos, distribuídos nas seguintes especialidades: 

neonatologia, pediatria geral, neurologia, gastroenterologia, nefrologia, oncologia, cirurgia e 

isolamento. 

Do ponto de vista funcional, está vinculado a Reitoria da UFRN, estando 

representado em toda sua dimensão gerencial por  funcionários públicos federais, mas que 

comporta serviços terceirizados em larga escala no seu funcionamento. 

O HOSPED é importante para o estado do Rio Grande do Norte, por ser público e 

voltado à formação acadêmica de capacitação multiprofissional, além de constituir-se como 

espaço privilegiado para a produção científica e tecnológica ligada à saúde da criança. 

O nível de capacitação juntamente com o envolvimento do profissional enfermeiro 

nas mais diversas funções que constituem o HOSPED contribui significativamente para uma 

mudança no seu papel de coadjuvante para ator principal do processo de construção. 

(OLIVEIRA, 2007). 

Para auxiliar na prestação de alguns serviços, o HOSPED mantém alguns convênios, 

tais como: Convênio (089/04-MEC) Interministerial, firmado entre os Ministérios da 

Educação e Saúde, objetivando o reforço à manutenção de Hospital Universitário de Ensino; 

convênio “Programa de educação fiscal - campanha ‘cidadão nota 10’", firmado com a 

Secretaria de Estado de Tributação do Rio Grande do Norte; convênio (081/2007), firmado 

com a Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva. 
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O HOSPED também participa de alguns projetos, a saber: Projeto Hospital Sentinela 

(Carta acordo nº 47-2083), com objetivo de qualificar os processos de trabalho e a melhoria na 

segurança dos processos e produtos, gerando notificações de eventos adversos e queixas 

técnicas de produtos utilizados na atenção à saúde; e Termo de Cooperação Técnica, firmado 

entre a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa(RNP) e HOSPED/UFRN, para apoio à 

implantação do Projeto Rede Universitária de Telemedicina (RUTE), que permite o uso 

avançado e inovador de tecnologia de informação em prol da pesquisa científica. 

 

 

4.1.2 Caracterizando os atores da pesquisa 

 

 

Em um primeiro momento são apresentados os dados de caracterização relacionados 

aos 29 profissionais da saúde, os quais são todos servidores efetivos, isto é, com vínculo 

permanente, e nível médio e superior de escolaridade, dentre os quais, alguns desses estão 

exercendo funções de gestores. Os entrevistados, no geral, encontram-se na faixa etária entre 

25 e 61 anos. 

Com o propósito de conservar o anonimato dos participantes da pesquisa, optou-se 

por um pseudônimo, atribuindo assim a cada um o nome de uma flor. 

O HOSPED representa uma instituição de ensino imprescindível à formação de 

profissionais na área de pediatria, contando com vários servidores de nível médio e superior, 

além dos profissionais contratados pela FUNPEC/UFRN e alguns bolsistas de graduação em 

Enfermagem. 

Para funcionamento do serviço, o HOSPED conta com a atuação de 232 

profissionais, distribuídos da seguinte forma: 128 servidores com vínculo público federal, 10 

cedidos, 59 terceirizados e 35 estagiários. 

Este estudo conta com a participação de 29 servidores federais lotados no HOSPED.  

Desses, nove encontram-se na faixa etária de 41 a 45 anos, considerados pelos padrões 

geracionais como adultos de meia idade. Em seguida identifica-se uma frequência razoável de 

servidores na faixa etária de 36 a 40 anos, representado por sete profissionais.   No intervalo 

de 31 a 35 anos percebe-se um número considerável de cinco servidores.  

Quando se analisa o percentual a faixa etária caracterizada essencialmente por 

adultos com considerável maturidade, nos intervalos de 46 a 50 anos com quatro (13,79%) e 

de 51 a 55 anos com dois (6,89%).   Na faixa etária de 25 a 30 anos, em plena juventude 



48 
 

encontra-se apenas um (3,44%), coincidindo com o intervalo de mais de 56 anos com um 

profissional (3,44%). 

Vale ressaltar, portanto, que 16 participantes da pesquisa, logo a grande maioria 

encontra-se na faixa etária de adulto de meia idade. Pode-se considerar que essa idade 

caracteriza-se por padrões de valores éticos, sociais e políticos mais arraigados, com conceitos 

formados e posturas definidas e com mais dificuldades de mudanças e aceitação de introdução 

de inovações na prática cotidiana. 

Ressalta-se ainda que esses servidores se aproximam da fase de aposentadoria em sua 

trajetória de trabalho, e muitas vezes encontram-se cansados de tantas lutas e por uma espera 

constante por melhorias, que muitas vezes, não chegam a contento, ficando assim 

desestimulados e descrentes. 

 

 

4.1.3 Distribuição quanto ao sexo  

 

 

No que se refere ao sexo dos profissionais entrevistados observa-se a predominância 

do sexo feminino, com 25 componentes e apenas 4 do sexo masculino, fato que aliás não é de 

se estranhar, pois confirma que a maior parcela da força de trabalho na enfermagem é 

historicamente feminina. 

Apesar de a enfermagem representar, historicamente uma profissão feminina, hoje se 

registra um aumento da força feminina no mundo do trabalho, tendo superado a força 

masculina em alguns países, mesmo com a prevalência das desigualdades, sobretudo no que se 

refere aos direitos e remuneração. (ANTUNES, 2005).  

Não obstante essa realidade, hoje existe uma tendência à valorização do sexo 

masculino na saúde tendo em vista sua força física, em que principalmente na categoria de 

enfermagem, nível médio, de acordo com Oliveira (2009, p. 59), o trabalho masculino é 

solicitado, em especial, “nas ações de mudança de decúbito dos pacientes”.  
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4.1.4 A respeito do estado civil 

 

                     

Ao se questionar quanto ao estado civil dos profissionais participantes da pesquisa, 

constatou-se que 17 são casados, enquanto que oito são solteiros, dois constituem a população 

de divorciados. As categorias outros e união estável apresentaram apenas o relativo de um. 

A realidade apresentada denota a evidência de uma faixa etária predominantemente 

adulta, nos intervalos de 31 a 45 anos em um total 16, tendo em vista que na maioria das vezes 

já tem definida uma situação econômica,  necessária à constituição de núcleos familiares. 

 

 

4.1.5 Nível de escolaridade 

 

 

Observou-se um avanço no grau de instrução dos servidores nos últimos anos, tendo 

em vista o aumento no incentivo à qualificação concedida pelo governo federal mediante a Lei 

nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, passando este incentivo de 40% para 75% tornando- se 

bastante considerável em termos de remuneração. Além disso, também foi ampliado o número 

de vagas para servidor, com a oferta de novos cursos na área de gestão nos serviços de saúde.  

Com isto, observou-se certa corrida aos cursos de nível superior por parte desses profissionais. 

(BRASIL, 2008). 

Corroborando com isto, Cavalcante (2007) afirma que o aprimoramento na qualidade 

da assistência requer um investimento nos profissionais, que, na área da saúde, é 

insubstituível. E uma das formas de cuidar desses é oferecer-lhes uma educação reflexiva 

sobre o que está acontecendo no serviço, o que precisa mudar, e seu papel neste contexto.   

Os resultados revelam a existência de 18 servidores de nível superior, cinco de nível 

médio completo, dois de nível médio incompleto, e, por fim quatro na categoria outros que 

representa os pós-graduados. 

Assim, pode-se atestar um aprimoramento considerável no nível de escolaridade 

desses servidores, favorecendo o melhor desempenho, a formação de uma consciência crítica, 

o crescimento de um modo geral na equipe, tendo em vista que há um fortalecimento nas 

posturas em prol da classe profissional, o que também significa uma valorização profissional. 
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4.1.6 Quanto ao cargo que ocupa 

 

 

A pesquisa mostrou uma representatividade maior de enfermeiros, com a frequência 

de nove deles. Isso se explica devido ao fato de os enfermeiros se encontrarem presentes 

durante 24horas no ambiente de pesquisa e demonstrarem interesse em participar. 

Em segundo lugar vêm os técnicos de enfermagem, presentes com sete, os quais 

exercem uma função compatível, porém nem todos são contratados como técnico, e sim como 

auxiliar de enfermagem, tendo em vista que no geral os concursos oferecem um maior número 

de vagas para este cargo. Não obstante as exigências de que o pessoal de nível médio deva ter 

o curso técnico de Enfermagem de acordo com a resolução, ressaltando-se que na rede 

privada, no momento da contratação, é exigida a qualificação de técnico de enfermagem. 

E conforme Peres et al. (2005, p. 142),  

 

 

(...) o diagnóstico situacional do processo seletivo se fundamenta nas necessidades 
do homem, da organização e da sociedade, caracterizadas por múltiplos 
determinantes, que agem como facilitadores ou dificultadores, tais como: políticas 
social, econômica, cultural, educacional, trabalhista e de saúde vigentes no país. 
Além da cultura, devem ser considerados os pressupostos e objetivos 
organizacionais, as peculiaridades da profissão e as características pessoais e 
profissionais do pessoal de enfermagem. 

 

 

Os auxiliares de enfermagem estão representados por cinco servidores. Os concursos 

realizados até hoje na área da Enfermagem sempre contemplam um maior número de vagas 

para auxiliar de enfermagem em relação ao cargo de técnico de enfermagem, o que representa 

uma dissonância na discussão atual, que é de acabar com a categoria de auxiliar de 

enfermagem. 

A distribuição da equipe, conforme necessidade do serviço, envolve um 

dimensionamento de pessoal na enfermagem que Gaidzinski et al. (2005, p. 125) entendem 

que este deve possibilitar 

 

(...) a identificação e análise das variáveis intervenientes nesse processo, tornando-o 
um instrumento auxiliar no planejamento e avaliação do serviço de enfermagem, 
uma vez que permite realizar a projeção de um quadro de pessoal para os serviços de 
saúde a serem instalados, bem como avaliar o quantitativo e qualitativo de pessoal de 
enfermagem para unidades já em funcionamento. 
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No que se refere à enfermagem, esse dimensionamento é realizado pelo enfermeiro 

que ocupa o cargo de gerente da equipe. E este, por sua vez, deve estar atento às deliberações 

dos conselhos Federal e Regional que regulam a profissão. 

Os médicos demonstraram pouca disponibilidade e interesse em participar da 

pesquisa, posto que apenas dois concordaram. Os demais cargos estão representados por um 

diretor geral- médica, um diretor administrativo, um gerente de enfermagem- enfermeiro  e 

um psicólogo. 

 

 

4.1.7 Tempo de serviço como funcionário público federal 

 

 

Para ingresso no serviço público federal é necessário a submissão e aprovação em 

concurso público, podendo-se esperar até dois anos para ser chamado e assumir o cargo 

pleiteado. A população entrevistada tem como característica principal esse ingresso mediante 

concurso, e, por isso, tem um vínculo permanente, sendo este um dos critérios de inclusão 

como participante da pesquisa. 

No que se refere ao tempo de serviço há uma ocorrência maior nos intervalos de zero 

a 10 anos de serviço com 12 funcionários, e o intervalo de 11 a 20 anos de serviço com nove. 

Observa-se também uma frequência razoável nos intervalos de 21 a 30 anos, com seis e uma 

parcela menor no intervalo com mais de 30 anos, com frequência de um. Estes últimos 

intervalos representam os servidores que estão a caminho de uma aposentadoria, mas que 

continuam comprometidos com as suas atividades diárias.  

A experiência profissional adquirida ao longo do tempo proporciona segurança na 

prática, aperfeiçoamento de habilidades, pode mais favorecer a definição de posturas éticas 

diante de situações decisivas no cotidiano da vida profissional.  Contudo, gera também 

acúmulo de estresse, cansaço físico, desgaste emocional. 

 

 

4.2 SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

 

  

Neste item será analisada a satisfação com o trabalho em si, em toda sua totalidade, 

mediada pelas atividades desenvolvidas. Faz-se necessário fazer essa diferença, posto que no 
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próximo item será analisada a satisfação do servidor público como profissional, como uma 

subcategoria da primeira. 

Ao indagar-se quanto à satisfação com as atividades realizadas constatou-se que os 

29 entrevistados responderam que estão satisfeitos com o que fazem. É importante ressaltar 

que esse achado da pesquisa, que estes profissionais não expressam em suas falas nenhuma 

frustração por estarem desempenhando determinadas atribuições, que muitas vezes não são 

responsabilidades específicas de sua categoria.  

Nos relatos, observa-se que a satisfação advém do fato de ter um vínculo público e 

que, ao se comparar com outras ofertas de trabalho privado, este vínculo tem um diferencial: a 

almejada estabilidade funcional, mais direitos, e também  um salário maior, sobretudo para o 

nível médio, tendo em vista a defasagem salarial para o nível superior. 

 

 

Eu me sinto bem. Lógico nós temos algumas pendências, algumas dificuldades, mas 
nada assim que a gente não consiga superar.  As pessoas são cooperativas, são 
participativas: É, com relação a quando existe algum caso que precisa de uma maior 
articulação.  Assim, as pessoas estão abertas para essas questões. Então... e fora isso 
tem a questão das oportunidades que o próprio trabalho ainda oferece. Não tem o que 
reclamar da instituição. (AMARILIS). 
 
 

 

Porém, na realidade cotidiana, através da observação da pesquisadora, foram 

registradas, no seu caderno de anotações, muitas reclamações, tais como: o profissional de 

saúde reclamar de fazer o seu trabalho e ainda ter que fazer trabalhos de responsabilidades 

administrativas; na ausência de um profissional, recair a responsabilidade para o outro, de 

outra categoria (dieta de pacientes, “tapotagens”, entre outros). 

No tocante à valorização do trabalhador, destaca-se o fato de que há alguns anos, 

particularmente a partir de 1980, vem ocorrendo um desgaste na imagem funcionário público, 

sendo visto como preguiçoso e descomprometido com o serviço.  

Segundo FERREIRA (1996), este aspecto reflete acerca da deterioração da imagem 

do serviço público diante da sociedade, sendo necessária uma reforma do Estado de maneira a 

possibilitar uma mudança social, política e econômica no intuito de superar as desigualdades e 

contribuir para o desenvolvimento da cidadania, há que se considerar que o trabalho é 

indispensável à formação do indivíduo. Ele induz no mesmo a definição de sua identidade, 

proporcionando segurança e bem estar social, físico e econômico, isto é quando esta atividade 

lhe confere todos estes aspectos. Entende-se, contudo, que o trabalho é bastante exaustivo, e 

gera um desgaste orgânico, físico e mental. 
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A capacidade para o trabalho é, o resultado de um processo dinâmico mediado por 

recursos individuais em relação ao seu trabalho, envolvendo influências de diversos fatores, 

entre eles sociais, demográficos, estilo de vida, envelhecimento e exigências do trabalho. 

Em uma pesquisa realizada em São Paulo, Martinez e Latorre (2006) identificaram 

que a insatisfação no trabalho é indicador de estresse e pode ter um efeito significativo na 

capacidade para o desempenho de suas atividades. 

No âmbito da qualidade de vida no trabalho as políticas de saúde avançaram um 

pouco nesses últimos anos, com tentativas mais eficazes de implementação de ações 

interventivas com influência direta na assistência à saúde suplementar e na saúde ocupacional 

do servidor público. 

Vários estudos, como o de Pitta (1999), se remetem ao ambiente hospitalar como 

cenário de muitos agravos à saúde.  Particularmente, quando abordam a questão das condições 

laborais vivenciadas por esses trabalhadores, os quais estão susceptíveis aos problemas de 

saúde, considerando as relações interpessoais e produção, uma jornada exaustiva de trabalho, 

baixos salários, tensão emocional inerente ao convívio com a dor e o sofrimento alheio, bem 

como com o sentimento de perda.   

Essa é a rotina da maioria dos profissionais de saúde que estão em contato direto com 

o cliente usuário, na assistência propriamente dita. A realidade deixa transparecer como 

consequência os acidentes, o absenteísmo, e o afastamento por doenças. Esse contexto 

demonstra perda na qualidade de vida no trabalho, com isso emergindo a insatisfação desse 

trabalhador no serviço, que não surge de repente, mas acompanha todos esses processos. 

O ambiente hospitalar representa a instituição em que os profissionais de saúde 

passam grande parte do seu tempo, em longas jornadas de trabalho dedicadas a salvar vidas e 

recuperação da saúde dos enfermos. Todavia é essa mesma Instituição hospitalar que contribui 

para a deterioração da saúde desses profissionais, à medida que não se comprometem em 

estabelecer ambientes saudáveis, garantir condições de trabalho adequadas às necessidades do 

serviço, além de dar uma ênfase maior à produtividade. 

Segundo Cavalcante (2006), o contexto hospitalar apresenta fatores que influenciam 

diretamente na saúde física e mental dos profissionais de saúde, e é notório a falta de 

condicionamento gerencial no sentido de amenizar esses fatores, além de se discutir com certo 

vigor, sobre a sobrecarga de trabalho que provoca desgaste físico e mental, o que recai 

diretamente sobre a satisfação do profissional. 
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Em que pesem as questões inerentes aos problemas característicos de uma instituição 

hospitalar, os entrevistados em suas falas, demonstraram estar satisfeitos com o trabalho, 

como se pode observar na fala abaixo. 

 

 

Estou satisfeito. Apesar de, como eu falei, a gente sempre procura buscar o melhor. 
Eu me sinto satisfeito, eu me sinto realizado. Apesar do salário da gente não ser essa 
coisa tão representativa. Mas assim, nesse momento não é meu projeto abandonar o 
que eu faço. Eu não tenho essa intenção. Eu gosto do que faço, me sinto realizado e 
me faz bem, o que a gente realiza aqui. Então eu me sinto bem. (COPO DE LEITE). 

 

 

A satisfação no trabalho é algo complexo, difícil de definir, por representar um 

estado da subjetividade dependendo de características pessoais, das circunstâncias da vida 

individual e coletiva. Assim se compreende que a satisfação no trabalho está atrelada às 

influências internas e externas ao ambiente de trabalho imediato, podendo afetar 

consideravelmente seu estado de saúde física e mental, interferindo por sua vez em seu 

comportamento profissional e social. 

Para Martinez, Paraguai e Latorre (2004), a satisfação no trabalho está diretamente 

relacionada à capacidade para o trabalho, considerando esta uma condição para uma satisfação 

no estado geral de saúde. Nesse sentido, há que se reconsiderar as falas dos depoentes desta 

pesquisa quando afirmam que se sentem satisfeitos, porém, apontam problemas como 

cansaço, dificuldades devido à falta de material, salários defasados, entre outros. 

 

 

[...] Dentro das possibilidades eu me sinto bem. Agora assim, há questões 
relacionadas ao fator físico, às condições de trabalho [falta de material, ambiente 
físico inadequado, cansaço físico, desgaste emocional]. Mas no ambiente entre 
colegas e dentro da profissão, dentro das possibilidades, eu me sinto bem! Sinto-me 
realizado. (LÍRIO). 
 
 

 

Outro aspecto a ser observado, também como fator de predisposição, a insatisfação 

no trabalho, mesmo quando não manifestada expressamente nas falas, é o estresse ocupacional 

e ambiental, sendo visto como algo negativo de natureza perceptiva, que resulta da 

incapacidade de enfrentar as fontes de pressão no trabalho. 

O estresse pode ser visto sob três aspectos, a saber: na forma de estímulo, onde 

enfatiza o impacto dos estressores; na forma de resposta, quando examina a tensão produzida 
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pelos estressores, e na forma de processo, onde o enfoque é na interação entre pessoa e 

ambiente. Considera-se o estresse um relevante fator desencadeante de satisfação ou 

insatisfação, que permeia a maioria das atividades na área da saúde, principalmente as 

atribuições que envolvem atendimento ininterrupto ao cliente enfermo, o que caracteriza o 

ambiente hospitalar, onde se encontra a maioria dos enfermeiros (STACCIARINE e 

TRÓCOLLI, 2001). 

Outro fator agravante relacionado ao estresse é o aumento na jornada de trabalho. De 

acordo com Fernandes (2005, p.150), 

 

 

(...) esse processo de trabalho se caracteriza por um trabalho precarizado, uma vez 
que, embora seja desenvolvido por profissionais com vínculo formal de trabalho na 
instituição estudada, há que se considerar que a modalidade de trabalho de aumento 
da jornada corresponde a uma forma precarizada e informal de trabalho dentro do 
vínculo formal.     

 

 

Os profissionais de saúde das instituições hospitalares federais também estão 

inseridos neste contexto de aumento da jornada de trabalho através da escalas extras, o que 

pode favorecer ao cansaço físico e mental destes profissionais. No entanto, vale ressaltar que 

essa situação gera uma maior remuneração para estes profissionais, mascarando de certa 

forma a realidade da sobrecarga de trabalho e o estresse, com o argumento de melhoria na 

remuneração. 

A realidade apreendida no ambiente hospitalar demonstrou um estresse constante 

advindo das relações interpessoais no trabalho, seja de forma horizontal ou vertical, em que 

não há de fato, o que se percebe nos discursos, é uma superioridade e um vazio nas relações 

onde muitas vezes os atores deste cenário se percebem perdidos sem saber a quem agradar. Ao 

mesmo tempo em que não conseguem satisfazer a si próprios, desembocam em um mar de 

conflitos. 

As exigências institucionais não correspondem, em sua maioria, às reais necessidades 

do serviço e sim às políticas produtivistas internas e externas. As instituições hospitalares 

precisam estimular um novo modelo organizacional, que tenha como eixo o ser humano, como 

estratégia para garantia da excelência e credibilidade nos serviços. 

São notórias as forças contraditórias que circundam as relações interpessoais de 

trabalho, sobretudo no ambiente hospitalar, em que se convive de um lado com o cliente 

usuário a exigir qualidade no serviço, e do outro com a instituição exigindo o topo da 
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produção, independente de qualquer coisa. Além disso, o profissional sofre com a sobrecarga 

de trabalho, devido a longas jornadas. Essa descrição representa um pouco do contexto 

imediato em que se insere o profissional de saúde, no qual se percebe sua vulnerabilidade 

quanto à insatisfação. 

Segundo Schmidt et al. (2006), outro aspecto relevante são os baixos salários que 

obrigam os trabalhadores de enfermagem a optar por mais de um vínculo empregatício ou por 

mais uma escala ( ou plantões extras), o que contribui acentuadamente para um estresse 

orgânico, psicológico, emocional, tendo em vista que esse profissional fica alienado a uma 

vida de trabalho, impedindo o mesmo de ter uma vida social, indispensável, para que o 

indivíduo se recomponha e restabeleça suas forças orgânicas e psíquicas. 

É importante lembrar que nesses últimos anos ocorreram algumas correções salariais, 

após vários anos sem reajuste, além da concessão do direito a plantões extras para algumas 

categorias da saúde, o que confere uma remuneração melhor, contudo não é suficiente para 

suprir as necessidades dos trabalhadores da saúde, no caso os servidores.  E estes continuam 

recorrendo à outra jornada de trabalho, o que recai na sobrecarga. Não obstante, todas essas 

questões, há sempre um diferencial que passa pela subjetividade humana. E tratando-se do 

profissional de saúde, fica bem clara a capacidade de superação humana pelo compromisso 

profissional, em manter o vigor em meio a tantas atribuições. 

Nesse sentido, Bettinelli, Waskievicz e Erdmann (2004) afirmam que o servidor da 

saúde executa, rotineiramente, a sobrecarga de trabalho, atividade do cuidar indissociável da 

criatividade humana e da sensibilidade, que se caracteriza por um ato de familiarização com 

os pacientes, de compreensão, demonstração de habilidades técnicas e de sentimento no 

relacionamento, considerando a originalidade de cada profissional e despertando emoções e 

sensações, tanto agradáveis e confortáveis, como dolorosas e angustiantes. 

É imperativa a procura por uma saída para reverter essa realidade, tornando-a 

favorável ao profissional de saúde que está no convívio direto com o cliente usuário. Na 

democracia dos discursos em Habermas, há a valorização dos argumentos, onde todos 

usufruem dos mesmos direitos de abordagem e as falas são avaliadas mediante potencial de 

argumentação, orientando-se de acordo com os objetivos a cumprir, considerando os 

pressupostos pragmáticos comuns de argumentos, ou seja, apresenta uma oportunidade de 

igualdade de direitos e de chances para todas as contribuições, direcionando os participantes 

ao entendimento mútuo e incoerção estrutural. (HABERMAS, 2003). 

Essa valorização nos discursos é fundamental nas relações interpessoais na busca de 

consensos sem repressão, sem superioridades, sem demagogia, considerando a riqueza dos 
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múltiplos saberes.  Nessa proposta são ouvidas e analisadas todas as falas numa perspectiva de 

um consenso. Essa prática atenuaria as inseguranças nas relações interpessoais, uma vez que 

desta forma ocorre a valorização de fato de todos os argumentos, considerando a sabedoria 

humana e o poder dos discursos. 

No entanto, essa democratização dos discursos exige um aprendizado contínuo, 

acerca da ética, da relevância dos discursos, tendo em vista que as pessoas precisam ser 

ouvidas, mesmo que haja discordâncias, mas deve ser preservado o direito de cidadania de 

cada indivíduo. 

Ao indagar-se quanto ao sentimento de satisfação no trabalho, percebe-se na fala de 

um dos atores da pesquisa, que se encontra na condição de gestor, a complexidade de 

problemas, que muitas vezes emperram os processos de mudanças favoráveis à melhoria da 

realidade atual. 

Discutir, problematizar e compreender a satisfação no trabalho, sob uma ótica 

neoliberal, de globalização representa um desafio, tendo em vista as atuais demandas 

gerenciais.  Embora as intermediações hierárquicas e interferências, em sua forma de 

gerenciar, sejam cruciais numa perspectiva de transformação, deve-se ousar e criar maneiras 

de valorizar práticas que contribuam para melhoria na qualidade de vida no trabalho, no 

intento de suscitar uma maior satisfação laboral. Nesse sentido, ao se questionar quanto se 

pode favorecer a uma mudança, numa visão de gestão, a partir da fala de um dos depoentes: 

  

 

Acho que sim! Enquanto gestora sim, até na história que eu já antecipei, como que a 
gente tem se conduzido, do ponto de vista, enquanto gestão, com ações que possam 
reverter como beneficio para o servidor. A preocupação com o servidor existe, 
porque, eu não posso pensar em uma ação, de beneficiar; de atender bem, com 
qualidade, um aluno ou um paciente que venha para cá, se o servidor, que é quem faz 
esse trabalho, não é valorizado, não se sente bem na instituição. Então baseado nessa 
questão, foi que a gente pensou em fazer aquele planejamento, onde a gente colocou 
instâncias da organização, com focos na questão da humanização, cada um com sua 
responsabilidade sobre cada cliente, muito mais para efeito de planejamento de você 
traçar uma programação. (TULIPA). 

 

 

Considera-se a temática relevante para o momento, devendo-se suscitar discussões 

mais amplas, que despertem o interesse não só do trabalhador, bem como dos gestores e dos 

órgãos formadores em saúde, como forma de melhorar a qualidade no serviço. 

Esses aspectos da satisfação no trabalho, que envolvem as dimensões da atenção 

dispensada pela instituição aos direitos dos servidores, assim como a análise macroestrutural 
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das políticas de saúde e as políticas voltadas para a saúde dos servidores públicos, remetem a 

outra forma de satisfação no trabalho, que nesse estudo foi definida como a subcategoria 

satisfação profissional, item a ser analisado a seguir. 

 

 

4.2.1 Satisfação Profissional 

 

  

Quanto às respostas sobre a satisfação profissional, os entrevistados responderam em 

sua grande maioria sobre o vínculo empregatício e suas implicações, isto é, o fato de serem 

servidores públicos.  A fala seguinte, demonstra insatisfação devido à falta de condições 

dignas de trabalho e falta de recursos materiais, além de estresse, entre outros: 

   

 

Profissionalmente!?  Não. O que nos passa é, que a gente não sabe até quando é 
realmente a questão da estabilidade, porque isso acontece independente de ser um 
profissional relapso, ou não! Agora, satisfeita não! Até porque eu acho que isso é da 
natureza do ser humano...  De sempre querer mais...  E isso vai de encontro a tudo 
que se discutiu antes, que a gente não tem condições, ainda, dignas de trabalho, para 
que possa ser dado um melhor resultado ao usuário, a criança, e isso é que realmente 
nos leva, a todos os dias, ter momentos de estresse... a questão da falta de recursos 
básicos, como oxigênio, de colchões, então tudo isso, nos faz se sentir...  eu, pelo 
menos, não me sinto plenamente satisfeita como funcionária pública federal. O que 
hoje, deixa de positivo, é porque aprendemos muito, a estabilidade do emprego... que 
isso conta muito, porque a gente sabe que o privado, não basta você ser um 
profissional competente [...]. (FLOR DE LARANJEIRA) 
 
A gente tem que ver alguns aspectos: a valorização salarial ela faz parte, porque 
como se diz quanto melhor remunerado mais facilmente se sente satisfeito.  [...] as 
condições de trabalho também... eu acho que a gente tem que ta ali batendo no 
martelo mesmo, na mesma tecla tá tá tá tá... Tem que sair, em alguns pontos, na 
briga mesmo, numa briga saudável, pra que haja essa valorização em todos os 
aspectos: melhoria do trabalho, melhoria dos salários... Porque eu acho que, dentro 
da profissão, se a gente gosta de certa maneira a gente está realizado. Mas agora não 
ser tão hipócrita de dizer que está lá e não pode melhorar. [...] a gente quer bater no 
primeiro ponto as melhorias de trabalho, porque se você já não tem um trabalho 
digno e uma condição de trabalho, a coisa acaba virando um caos geral. (LÍRIO). 
 
 

 

No tocante à satisfação profissional, considerando o fato de ser funcionário público 

federal, 23 (79,31%) responderam que sim, 8 (27,58%) consideram o salário satisfatório com 

plano de cargos e salários, três (10,34%) percebem a estabilidade como ponto positivo, três 

(10,34%) refletem que a Universidade abre caminho e outros acreditam que, apesar de ter um 

grupo selecionado, tendo em vista o ingresso mediante concurso público, possuir uma escala 
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mais flexível, contudo outros exprimem que há muito o que melhorar, principalmente no que 

se refere à qualidade de vida no trabalho. 

  

 

Estou, porque, [...] se você for levar em conta os outros tipos de lugares que você 
trabalha, ainda é o servidor federal que ainda tem maior remuneração. 
(CENTAÚRIA). 
 

Sim, estou!  Levando em consideração o salário, média salarial, como eu sou 
funcionária de nível médio, em relação a outros hospitais, eu ganho muito bem!  
Então a partir do momento que você é valorizado, financeira e humanamente, por 
outros profissionais [refere-se ao bom entrosamento com os colegas e gestores 
imediatos]. (MARGARIDA). 

 

 

Os gestores, no geral estão satisfeitos como funcionários públicos federais, tendo em 

vista a estabilidade e ocuparem cargos com os quais se identificam, consideram importante o 

aprendizado. Todavia, um fator que causa insatisfação nos servidores se refere às condições de 

trabalho inadequadas: 

Alguns poucos não estão satisfeitos porque o fato de ter um vínculo público federal 

não representa exatamente o que esperava, e argumentam que a remuneração é insuficiente e 

que almejavam um crescimento maior. 

Na tentativa de compreensão da realidade das relações de trabalho servidores x 

servidores e servidores x gestores, foram analisadas as falas, observando-se suas relações nos 

planos simbólico e imaginário, acerca da valorização do trabalhador como servidor público 

federal, tendo em vista a concepção do individual e do coletivo fundamentada na realidade 

vivida. 

A análise das relações existentes entre a concepção e planejamento dos gestores, a 

partir de uma visão participativa, numa perspectiva de aplicabilidade real, apreendido pelas 

manifestações em torno de um projeto comum de trabalho, ou simplesmente pela intenção de 

realizá-lo. 

Ao indagar-se acerca do sentimento de bem-estar e quanto ao seu desempenho no 

trabalho, abstraiu-se respostas semelhantes entre si, de que os servidores no geral se sentem 

“bem” no trabalho, se sentem “à vontade”, tem “bom relacionamento”, estão satisfeitos 28 

(96,55%). Porém ao comparar-se as respostas com a realidade observada, na qual se ouviu 

reclamações, desses mesmos atores, quanto às condições de trabalho deficientes, a falta de 

apoio por parte dos gestores na busca de melhorias a partir dessas indagações, existem 

também atritos nas equipes no ambiente de trabalho, entre outras queixas. Diante das 
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respostas, apreende-se que toda essa práxis não foi considerada, fazendo então vista grossa 

para toda essa realidade, um tanto quanto problemática. 

Acredita-se que a satisfação esteja diretamente relacionada às condições de trabalho, 

a maneira como ocorrem às relações de trabalho, o ambiente, o cargo que se ocupa, entre 

outros. E, de acordo com os autores Comandule, Fonte e Areias (2008, p. 172), “no mundo 

industrializado criou-se a separação total entre trabalho e lazer e a diversão deveria ser 

buscada fora do horário de trabalho.” Isso é reflexo da maquinização do homem, nesse 

processo de industrialização, em que o homem perde o domínio do seu processo de trabalho. 

Um contraponto quanto ao sentimento de estar bem no trabalho vem de um gestor 

com a seguinte afirmação: 

  

 

As vezes eu me acho como se não tivesse dando tudo que eu tenho para oferecer, 
com muitas atribuições, e acaba que a gente conclui que estar com muitas 
atribuições, e não dá seguimento a várias outras, uma sobrecarga de trabalho. (FLOR 
DE LARANJEIRA). 
 

 

Desse modo, o sentimento de sobrecarga por muitas responsabilidades, e de não se 

sentir capaz o suficiente para atender às atribuições designadas acabam por gerar, esse 

sentimento de incapacidade que se repete entre as várias categorias de trabalho. 

HABERMAS (2003, p. 156) aborda que “... o mundo social das relações 

interpessoais legitimamente reguladas − mundo esse ingenuamente habitualizado e 

reconhecido sem problemas − se vê desenraizado e despido de sua realidade nativa.” Isso nos 

leva a refletir que as pessoas em seu convívio social, na maioria das vezes preferem ocultar os 

conflitos, ao invés de assumi-los, discuti-los e tentar buscar solução de uma forma mais 

coerente possível, suscitando amadurecimento de ambas as partes. 

Essa postura de omissão dos conflitos presentes nas relações de trabalho, bem como 

nas insatisfações quanto às condições de trabalho, favorece a aceitação da realidade tal qual se 

apresenta, de forma a não haver uma articulação eficaz em prol da solução de problemas e 

melhoria dessa realidade. 

Numa perspectiva de articulação, Peduzzi (1998, p. 126), reflete que esta, ao 

consentir a ultrapassagem e justaposição de trabalhos parcelares, requer investimentos, sendo 

estes “uma ação consciente do sujeito/agente com essa particular finalidade e nessa particular 

direção − da articulação”. 
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O profissional de saúde, de um modo geral, em sua rotina precisa dessa articulação 

constante em suas atividades, tendo em vista a interdependência existente entre os serviços na 

assistência direta ao cliente usuário.  Os serviços mais evidentes dentro de uma instituição 

hospitalar são: enfermagem, medicina, nutrição, fisioterapia, psicologia, entre outros que em 

determinado momento necessitam estar juntos em prol de um mesmo objetivo, o 

restabelecimento da saúde e bem-estar do cliente usuário.  

A PNH afirma que para sua implantação de forma “[...] transversal às demais ações e 

políticas de saúde, é necessário combinar a atuação descentralizada dos diversos atores que 

constituem o SUS, com a articulação e a coordenação necessárias à construção de sinergia e 

ao estímulo de experiências”. (BRASIL, 2004, p. 18). 

Essa nova era política traz o discurso de uma política de gestão participativa aos seus 

trabalhadores e usuários, e uma educação permanente dos trabalhadores. Somando-se a esse 

panorama, tem-se também a SIASS que representa um marco socioinstitucional, tratando de 

questões relacionadas ao servidor no que tange à gestão de pessoas. 

Ademais, as Políticas de Saúde direcionadas ao servidor, nos últimos cinco anos 

passou por algumas transformações no sentido de proporcionar relações de trabalho mais 

justas e equânimes, mediante gestão participativa, aprendizagem permanente, liderança 

compartilhada, valorização ética e responsabilidade social. (CARNEIRO, 2008, p.2). 

Pensando em uma instituição universitária, que representa um espaço de produção e 

disseminação da ciência e cultura, é conveniente favorecer a viabilização das políticas de 

atenção à saúde do servidor, com um propósito de revitalização do ambiente de trabalho, 

investindo em projetos que proporcionem a melhoria da aptidão individual para o trabalho, de 

forma a promover autoestima e melhoria na qualidade de vida no trabalho. As entrevistas 

também deixam transparecer esta questão da necessidade de se promover a qualidade de vida 

no trabalho, observando a fala a seguir: 

 

 

Eu entendo que o profissional ele deve ter: primeiro uma boa qualidade de vida, que 
o ambiente de trabalho possa oferecer boas condições de trabalho, e que o 
profissional, principalmente a gente que trabalha na área da saúde, possa ser 
reconhecido. (CRAVO). 
 

 

A qualidade de vida provoca uma discussão acerca de que os cidadãos e comunidade 

devem ter de maneira oportuna um momento de conhecimento e controle sobre os fatores que 

determinam sua saúde. Nessa perspectiva, destaca-se a carta de Otawa (Canadá, 1986) que 
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propõe algumas áreas de atuação: elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis, 

criação de ambientes saudáveis, incentivo à ação comunicativa: 

 

 

Valorização no trabalho, eu entendo quando as ansiedades do servidor têm uma 
resposta, por parte da instituição, e que haja atividades direcionadas ao servidor, 
abordando a questão da qualidade de vida no trabalho (por exemplo): o relaxamento, 
também o direito de escolha do servidor, quando ele sugere algo, que possam ser 
consideradas essas sugestões, que seja levado em conta os anseios do servidor, para 
que ele possa ser valorizado. (ORQUÍDEA). 

 

 

 Quanto à valorização do profissional de saúde, já existem projetos de melhoria na 

atenção dispensada ao servidor, por parte do Ministério da Saúde. Nos princípios norteadores 

da política nacional de humanização está o compromisso com a democratização das relações 

de trabalho e valorização dos profissionais de saúde, estimulando processos de educação 

permanente. (BRASIL, 2004): 

 

 

Muito satisfeita. Porque funcionário público federal é... a gente tem muitas 
vantagens como servidor, eu vejo. Depois que eu entrei aqui... muitas vantagens, 
muitos incentivos, os cursos de capacitação, especialização, mestrado também.  E 
uma remuneração mais digna, acompanhando o crescimento... assim, do mercado. 
É... assim, são muitas vantagens, uma estabilidade também, porque dá uma 
estabilidade, dá uma segurança maior, por você ser funcionário público... federal até 
também porque você quer fazer um mestrado, em outro estado brasileiro, você tem 
como ter uma brecha na lei pra você poder ir. Você crescer profissionalmente ou 
então até mesmo você pedir uma licença sem remuneração, pra poder assim tentar 
outras coisas...  para o crescimento profissional... e também não tem muitas 
perseguições... eu vejo poucas perseguições... porque eu acredito que as pessoas 
sabem que todo mundo está no mesmo barco, e acha que... lógico que a gente precisa 
também ter momentos que deve-se conversar, que lógico que também existe uma 
avaliação de desempenho pra isso. Mas assim, é diferente porque é uma avaliação de 
desempenho que é uma avaliação democrática, onde eu avalio tanto o servidor de 
nível superior, a chefia, e a chefia também me avalia. Então assim, é uma forma, 
entendeu, democrática de avaliação justa. (CACTO). 
 

 

De acordo com Oliveira (2008, p. 21), ocorre uma sobrecarga de trabalho 

considerável para os profissionais de saúde, apresentando uma carga horária semanal extensa 

na instituição. E acredita que “[...] o excesso de trabalho dá margem à insatisfação, 

desestímulo e cansaço [...]”, esse panorama é consonante com a realidade do servidor público, 

que devido à necessidade de pessoal e remuneração insuficiente se submete a plantões extras, 

tanto para instituição como para colegas de trabalho. 
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Quando se indaga quanto ao desempenho, numa perspectiva de compreensão de que 

exista ou não uma satisfação pessoal e institucional, obteve-se as seguintes respostas “... 

desempenho satisfatório”, “bom”, “dentro do esperado”, “procuro fazer o melhor de mim”.  

Com isso ocorre que no geral há uma satisfação com as atividades rotineiras, com 

isso conclui-se que os servidores, de um modo geral estão satisfeitos com seu desempenho, 

entendendo-se que não obstante a faixa etária predominante, e com o tempo de serviço que a 

maioria dos entrevistados se encontra no intervalo de 10 a 30 anos de serviço, demonstra boa 

disposição para o trabalho. Contudo, a abordagem dos gestores quanto ao desempenho, 

apresentam-se as seguintes colocações:  

 

 

Eu acho que tem momentos que eu consigo enxergar como bom; tem outros que eu 
enxergo como muito bom, já tem outros que eu vejo como ruim... Depende. É muito 
variável, acho que é uma questão muito subjetiva... da sensação, dos sentimentos, e 
que estar muito relacionada às vezes com as conquistas...então nesse sentido está 
ligada á sensação de estar conseguindo realizar as coisas. (TULIPA). 

 

 

Apreende-se que com uma visão ampliada da situação é possível analisar o que há de 

positivo, bem como os contrapontos presentes no processo de trabalho: 

 

 

Eu me autoavaliando, se a instituição nos desse mais condições, eu teria um 
desempenho bem melhor, mas hoje eu já entendo que é só a instituição, mas tem a 
política do Estado, a política da universidade, porque hoje na atribuição de gerente, 
eu já consigo visualizar isso. O hospital, não dispõe de melhores condições, para que 
meu desempenho pudesse ser melhor. Porque hoje, a empresa vive a mesma angústia 
enquanto nós profissionais, de se posicionar diante do Estado, dos gestores, do MEC, 
do Ministério da Saúde, e aí tudo isso vai refletir no nosso desempenho no trabalho. 
(FLOR DE LARANJEIRA). 
 

 

Compreende-se também que o que interfere no desempenho profissional são as 

condições de trabalho, representando algo que está sempre em evidência, e muitas vezes 

causam desmotivação e desânimo na execução de determinadas tarefas, e com isso há uma 

queda na produção e rendimento do trabalhador. 
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4.2.2 Valorização do servidor como forma de reconhecimento e o sentimento pessoal de 

valorização no trabalho 

  

 

Para os servidores, a valorização no trabalho está atrelada a qualquer ação em seu 

benefício, bem como aos interesses comuns e da instituição. A promoção de ações que 

suscitem a “integração” do servidor pode estar relacionada aos interesses comuns, e também, 

atividades que favoreçam a qualidade de vida no trabalho, boas condições de trabalho. Para os  

depoentes a seguir,  

Valorização no trabalho, eu entendo quando as ansiedades do servidor, tem uma 
resposta, por parte da instituição, e que haja atividades direcionadas ao servidor, 
abordando a questão da qualidade no trabalho; o relaxamento, também de escolhas 
do servidor, quando ele sugere algo, que possam ser consideradas essas sugestões, 
que seja levado em conta os anseios do servidor, para que ele possa ser valorizado. 
(ORQUÍDEA). 
 

Eu acho que é um pouco parecido com a questão anterior... porque teria que ter uma 
concepção de valor do que eu faço, só que não depende só de mim, depende de 
outras instâncias...estar diretamente ligado ao funcionamento, e valorização de 
aquilo que é feito, enquanto diretora do hospital, enquanto gestora. Então tem 
momentos que eu sinto que há uma valorização, tem momentos que eu sinto que não 
há essa valorização... que deixa a desejar! Porque tem que ver o que está sendo bom, 
para a condução interna, aqui do hospital, naquele momento, e a repercussão disso 
sobre quem tá fora, uma instituição, por exemplo, a secretaria, os gestores de saúde, 
estadual ou municipal, será que a nossa condição de trabalho, a valorização sobre um 
hospital público de pediatria federal... é compatível, tem a mesma importância 
daquela outra instância daquele gestor...entendeu?! Então assim, é variável... quando 
há consonância ou quando a gente faz, tá relacionado aos interesses do que o outro 
quer, então acaba muito relacionado à afinidade de interesses... dos interesses serem 
comuns. Quando os interesses são comuns, nas diferentes instâncias, você sente seu 
trabalho valorizado, e quando não há essa sintonia, você sente seu trabalho 
desvalorizado... é como se você tivesse gastando energias e jogando esforços, ou 
seja, a valorização do trabalho está relacionado a sintonia dos interesses. (TULIPA). 
 

 

É imperativo procurar uma saída para reverter essa realidade, tornando-a favorável ao 

profissional de saúde que está no convívio direto com o cliente usuário. 

Segundo Habermas (2003), na democracia dos discursos, todos usufruem dos 

mesmos direitos de abordagem no discurso e as falas são avaliadas mediante potencial de 

argumentação, orientando-se de acordo com os objetivos a cumprir, considerando os 

pressupostos pragmáticos comuns de argumentos. 

É notório que o trabalho na saúde exige participação e envolvimento de todos os 

atores. Em consonância a esse argumento, Peduzzi (1998) afirma que cada trabalho está 
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relacionado ao outro para o produto final, qual seja, a atenção às necessidades de saúde do 

usuário, que resultaria da composição dos vários trabalhos especializados. 

Para os servidores, a valorização está relacionada ao reconhecimento, a formas de 

premiação, ações que venham favorecer a melhorias no ambiente de trabalho, e que objetivem 

uma remuneração adequada, proporcionar melhorias nas condições de trabalho. É 

imprescindível que se pense em viabilizar ações que resultem em uma melhoria na qualidade 

de vida: 

 

 

Eu vejo que seja qualquer ação voltada, ações que não são obrigatórias, porque as 
que são obrigatórias a empresa tem que fazer por obrigação, não é valorizado muito, 
se bem que algumas contam, não é? Principalmente uma ação que não seja 
obrigatória, mas a instituição faz a mais, na tentativa de valorizar o trabalho do 
servidor. Então, eu acho que às vezes isso vai desde a assistência médica, assistência 
pra resolução de problemas pessoais, psicológica, assistência social... inclusive a 
parte de lazer também. Eu acho que é uma questão de valorização do trabalho, a 
própria instituição promover ações que o servidor se sinta integrado, integre e que 
seja fora da atividade de trabalho assim, um exemplo de descontração sabe... pode 
ser até educativo, mas fora da própria atividade do trabalho comum do servidor são 
atividades de valorização, fora essa parte de lazer, de acompanhamento da pessoa 
como um todo. Além da parte do trabalho, que é legal, você vê a questão do social, 
do lazer também, eu acho que é uma forma de valorizar. E tentar identificar os 
anseios do trabalhador, entendeu? O que ele considera o que é importante, porque de 
repente eles só pensem em atividades... Às vezes acham que o trabalho é... 
geralmente quando pensam em valorizar o trabalho, as pessoas pensam no sentido 
financeiro. É uma forma também, mas não só na parte financeira. É pensar no 
indivíduo como um todo. Eu acho que é isso que é valorizar o trabalho. (COPO DE 
LEITE). 

 

 

Nesse contexto, a PNH aborda que a humanização pressupõe uma troca de saberes, 

mediante diálogo entre os profissionais e modos de trabalhar em equipe. (BRASIL, 2004, p.8).  

No processo de humanização é imperativa uma participação de todos, desde os usuários, 

passando pelos profissionais, até os gestores em discussões frequentes que se traduzam em 

ações viáveis para a produção de saúde para todos.  

Reconhecer as virtudes do ser humano é uma forma de promover sua satisfação no 

trabalho. Quanto a isso, Backes et al. (2007, p.165) discutem que é importante o 

desenvolvimento de um conhecimento complexo, problematizando a maneira de pensar, 

perceber, julgar e avaliar o produto dos serviços hospitalares. Argumentam ainda quanto à 

eficiência da educação permanente para melhoria contínua nos serviços, e isso pode 

representar menores custos e melhores resultados. Percebe-se que existe uma estreita relação 
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entre satisfação e qualidade no serviço e ambos dependem do grau de atendimento às 

necessidades e expectativas da clientela, do trabalhador e dos gestores. 

As falas dos entrevistados expõem seus anseios por melhorias no geral, estando 

representadas nas seguintes expressões: Reconhecer o trabalho realizado, ouvir o trabalhador 

12 (41,37%), “premiação”, “boa remuneração e incentivo à qualificação profissional” 4 

(13,79%), “(...) É quando a organização em si ou o próprio grupo se preocupa em valorizar o 

trabalho e favorece principalmente a coletividade.” Esta, embora tenha sido a resposta mais 

completa, foi citada por dois respondentes apenas: 

  

 

A valorização, de um modo geral, penso que deve ser: se sentir bem, o 
reconhecimento, a forma como você trabalha, com quem você trabalha, em relação a 
forma de saber investir no seu trabalho. (JASMIM). 
 

É o reconhecimento das suas atividades, quando você tem gestores que investem em 
você, não só na questão financeira, mas cada vez mais em treinamentos! E quando 
investe no seu serviço, como por exemplo, na escassez de recursos materiais, de 
faltar canetas, e a gente ter que ficar levando de casa, mas a partir do momento que 
os gestores percebem, que tem a atitude de providenciar e lhe dar subsídios para 
você desempenhar seu trabalho... então para mim, isso são melhores condições de 
trabalho! E outra coisa, que muitas vezes, as pessoas esquecem-se de falar, é que até 
existe a valorização, no íntimo, mas as pessoas não exteriorizam, não falam, não faz 
uma reflexão em conjunto, até mesmo em fim de ano, na páscoa, por estar dizendo, 
agradecendo... não dando importância para isso, nem tem um feedback! 
(GIRASSOL). 

 

 

A valorização também pressupõe uma ideia de valor pessoal, peculiar a cada um, 

sendo necessário, com isto, considerar o valor que há em cada um de nós, de forma a deixá-lo 

transparecer nas relações interpessoais. A subjetividade humana está presente nas relações 

interpessoais, contudo, para haver um bom entrosamento entre as pessoas, é imprescindível a 

expressão de valores como a humildade. 

Em consonância com Silva (2005, p. 53) quando ressalta a necessidade de se praticar 

a humildade, acreditando que “ser humilde não é menosprezar ou desvalorizar as qualidades e 

os dons que possuímos”, mas todavia,” reconhecer o valor e o poder que há em nós e usá-los 

no momento certo com as pessoas certas”. 

No que se refere à subjetividade, Antunes (2005) aborda a questão da 

intelectualização da classe trabalhadora, à medida que se exerce um trabalho intelectual 

abstrato, as formas de retificação têm concretude particularizada e complexa, envolvendo a 
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humanização, porém desumana em sua essência, presentes nas formas de interação entre 

trabalho e maquinaria informatizada. 

Vale ressaltar que, os avanços tecnológicos, pegando como exemplo a 

informatização, também oportunizaram uma desvalorização no trabalho, à medida que há uma 

supervalorização da tecnologia, se sobrepondo aos valores do seu criador, o homem. Em 

contrapartida, isso suscita no trabalhador uma corrida à capacitação no intuito de operar essas 

máquinas, se mostrando competitivo no mundo do trabalho. 

Para avançar no campo da prática da valorização é necessário que os servidores 

conheçam seus processos, seus direitos, e, por conseguinte, exijam melhores condições e um 

ambiente mais salutar de trabalho. Os grupos de Trabalho de Humanização sinalizam para a 

prática de algumas ações que incentivam a humanização no ambiente hospitalar.   

Contudo, na instituição estudada, a prática da humanização direcionada ao 

trabalhador acontece de maneira tímida, sendo necessário encontrar um melhor 

direcionamento na garimpagem de pessoas interessadas que venham agregar valores, 

fortalecendo o grupo. Há um consenso quanto à necessidade de se fazer algo de largo alcance 

entre os servidores da saúde, que favoreça eficazmente a humanização, como o 

estabelecimento de rotinas com o propósito de humanização desse trabalhador.    

Ao discutir a valorização no trabalho é indispensável que se traga algumas 

concepções teóricas, bem como apreensões práticas a partir das falas dos entrevistados. A 

primeira fala abaixo percebe a valorização nas relações de trabalho no seu cotidiano, alegando 

que não percebe essa valorização por parte da direção, administração. A segunda fala concebe 

a valorização na forma de capacitação, como se pode observar a seguir: 

   

 

 É uma pergunta muito difícil, porque se a gente for analisar... Vindo de cima, ou 
seja, por parte da direção, da administração, eu acho que não tem uma boa 
valorização, mas por parte dos chefes imediatos, dos colegas de trabalho, existe! 
(CRAVO). 
 

Sim! Eu acho que a partir do momento que você incentiva a qualificação de um 
profissional, você está sendo valorizado. A instituição oferece vários tipos de 
especialização, de cursos, todos os meios para que você se especialize na sua área, 
então eu vejo isso como uma forma de valorizar o profissional. (MARGARIDA). 
 

 

Em se tratando de capacitação, na UFRN já está em prática o incentivo à 

qualificação, que serve de estímulo à busca de uma qualificação, ao mesmo tempo em que 
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suscita uma melhoria na assistência ao cliente usuário e coletividade, sendo este também um 

dos compromissos com o profissional da saúde: 

 

 

Isso aí eles pelo menos têm se preocupado em abrir precedente para que o servidor 
procure o melhor, procurando crescer no seu próprio trabalho, acredito que por aqui 
a gente ainda tenha essa oportunidade de crescer, em relação a outros serviços, na 
universidade você tem mais oportunidade... tanto que eu estou buscando uma 
qualificação. (JASMIM). 

 

 

Um outro aspecto a ser considerado na questão da valorização do trabalhador é 

quanto ao tempo que se passa no trabalho, em detrimento ao tempo de ócio, que é igualmente 

necessário ao desenvolvimento da vida social. 

De acordo com Antunes (2005), a vida social implica em abordar a questão dos 

sentidos da vida dentro e fora do trabalho, ressaltando a necessidade de discussão acerca da 

redução da jornada, de forma a aumentar o tempo de vida fora do trabalho. No sentido de 

oportunizar outras atividades fora do ambiente laboral. 

Sabe-se, também que a assistência direta de enfermagem é uma atividade que 

acumula muito estresse e ansiedade, uma vez que se convive de perto com o sofrimento dos 

clientes usuários, sentimentos de perda, entre outros. 

Além disso, a pessoa que cuida e planeja a assistência, no caso o enfermeiro, deve ser 

também criativo, visionário, com conhecimento e habilidade técnica e capaz de perceber e 

interpretar o mundo ao seu redor, à medida que se vive atento às possibilidades infinitas do 

cuidar e/ou do coparticipar no cuidado com o  cliente, criando, recriando e construindo novas 

formas de pensar/fazer. (Backes et al., 2007, p.167). O profissional de saúde é esta pessoa que 

reúne uma série de atributos, e que muitas vezes não é lembrado nos momentos festivos e de 

descontração, como mostra o relato a seguir, quanto à existência de alguma forma de 

valorização na instituição estudada:   

 

 

É como falei antes, não! Nesta instituição não, somente eu vi, até o ano passado, teve 
uma confraternização natalina, e que nesta foi mais calorosa, de mais aproximação, 
mas já do ano passado para cá, não foi tão legal. Pelo nosso serviço ser fragmentado, 
não ser único, aí dificulta mais ainda, porque quem organiza esses movimentos, 
esses eventos são pessoas que ficam no prédio anexo. Então quem tem acesso a essas 
informações, de quando é; como vai ser... ah! será que vai ser melhor um jantar ou 
um almoço?, por exemplo, e a gente acaba que não consegui opinar, por que nada é 
aqui, aí  já vem de lá pra cá as resoluções, pronta já.... e quando vem de lá pra cá, e aí 
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as pessoas não se sentem a vontade, ou seja, não existe participação no planejamento 
dessas ações. (GIRASSOL). 

  

 

O relato acima, deixa transparecer como se desenrolam os processos no ambiente de 

trabalho, sendo notório que o trabalhador não participa da elaboração desses, não se sentindo 

assim motivado a fazer parte desde a construção até sua execução. 

Os profissionais da saúde, muitas vezes, assumem determinados atributos por 

necessidade do serviço, tendo em vista a precariedade das condições de trabalho; por isso, o 

ambiente ser bastante favorável ao estresse, implicando na necessidade de desenvolvimento de 

atividades que sirvam de apoio ao trabalhador de saúde. O servidor no seu cotidiano, na 

maioria das vezes, não percebe formas de valorização no trabalho, como traduz a fala a seguir: 

                                      

 

Acho que não. Porque a direção quando vem aqui, com aquela doutora, só falta 
colocar a gente lá embaixo e ai quando ela vem, é só pra ver as coisas erradas, pra 
saber se está tudo bem e acaba não dando a oportunidade da gente falar, é o que ela 
quer e pronto! Mesmo que esteja errado, tem que ser daquele jeito. (FLOR DE LIS) 

 

 

Com isso concordamos com Antunes (2010), quando discute acerca do 

estranhamento no trabalho como resultado da sociedade capitalista, apreendendo-se que, do 

processo de trabalho, o produto surge junto ao trabalhador como um ser alheio, ou seja, algo 

alheio e estranho ao produtor que se tornou coisa. Assim o trabalhador não se satisfaz, mas se 

degrada e se nega. Contudo, acredita-se que a prática das Políticas direcionadas ao trabalhador 

contribui para amenizar essa realidade. 

No que se refere a ações governamentais, tem-se como iniciativa a Política de 

Atenção à Saúde do Servidor Público Federal desde o ano 2006 com a criação do Sistema 

SISOSP através do Decreto no 5.961, de 13 de novembro de 2006, do Ministério de 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).  Iniciou sua implementação somente em 2008 

integralizando ações entre entidades sindicais, recursos humanos e técnicos de saúde. 

(BRASIL, 2006).  Porém, em 29 de abril de 2009, o governo aprovou outro Decreto o de no 

6.833, instituindo o SIASS e o Comitê Gestor de Atenção à Saúde do Servidor, revogando o 

decreto anterior. (BRASIL, 2009). O SIASS representa mudanças importantes na atenção a  

saúde do servidor, propondo um acompanhamento mais rigoroso  do servidor da saúde. 

Essa Política exige a participação de vários setores envolvidos: administração central, 

gestores locais, corpo técnico, representações dos servidores e o próprio servidor como agente 
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proativo deste processo.  No entanto, faz-se necessária uma compreensão acurada acerca do 

específico e do geral, indivíduo e coletividade no processo saúde/doença, considerando o 

servidor em suas peculiaridades, inter-relações e dinâmicas no meio laboral. 

Essas ações estão direcionadas aos trabalhadores e gerentes, contemplando mudanças 

no ambiente laboral e a organização da buscativa de doenças, prevenção de acidentes e de 

doenças ocupacionais, capacitação para adoção de práticas que melhorem a qualidade de vida 

e de trabalho. Desse modo contempla uma perspectiva participativa e multidimensional 

intervindo nos fatores determinantes de saúde do servidor, em contraposição ao modelo 

assistencialista e de medicalização de sintomas, de um modo geral relacionados com a 

atividade laboral. 

Tem-se também a Política da Seguridade Social, criada desde 1943 pelo Decreto - 

Lei no 5452, atrelada à Previdência Social, sofrendo alteração pela Lei Orgânica no8.212, de 

24 de julho de 1991, com caráter amplo e democrático se realizando em conjunto pelo 

governo e sociedade. Nela existe uma proposta de regime complementar pautado na criação 

de um regime previdenciário direcionado, principalmente aos novos servidores, buscando-se a 

valorização e proteção previdenciária destes e o estímulo à retenção na carreira. (BRASIL, 

1996). 

Trata-se de uma política transversal de recursos humanos, envolvendo órgãos da 

administração direta, autárquica e fundacional, os diversos estados, constituindo um novo 

desafio de democratização da gestão pública, corroborando um novo paradigma, no que se 

refere à saúde do servidor. As falas a seguir trazem a tona essas questões:  

 

 

Eu acho que valorização no trabalho é quando você realiza seu trabalho e é 
reconhecida, por parte de todos os níveis, desde que você faça com competência, 
com responsabilidade, e tanto com relação aos colegas de trabalho como também 
com os pacientes, de chegar, por exemplo, e ficar contente em saber que você estar 
aqui... para que não chegue ninguém para chamar atenção, então eu vejo que a 
valorização, para mim, estar ligado ao reconhecimento. (MARGARIDA). 
 

 

A prática da democratização nas formas de gestão pode contribuir para dirimir essas 

lacunas inerentes à questão da valorização no trabalho, em especial o trabalho na saúde. 

Em outra análise, as condições de trabalho representam outro fator que predispõe o 

funcionário público às angústias, pois, infelizmente é notória a precariedade na saúde como 

um todo e o sucateamento na saúde entristece e desaponta diariamente o funcionário que está 

sempre na expectativa de dias melhores. 
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Quanto às dificuldades nos serviços de saúde, que permeia toda a história da 

administração pública desde os seus primórdios, onde Nogueira (1997) aborda a precarização 

da máquina administrativa estatal, que parece se manter imune à modernização do país e às 

novas exigências da vida econômica, política e social.  A fala abaixo retrata a necessidade de 

se trabalhar em vários lugares  para poder sobreviver,  salientado que para ser valorizado, 

neste cenário de precarização, seria necessária uma melhoria nos seguintes aspectos: 

    

 

Além da parte financeira, além de bons salários, de forma que você ficasse 
trabalhando num lugar só, que seria o ideal. [...]; ser reconhecido, pelo seu trabalho 
pelos superiores, que nem sempre isso acontece. (CENTAÚRIA). 

 

 

Neste contexto, em um dado momento se permitiu ao funcionário público federal 

conciliar atividade no serviço público e no privado, passando o servidor a ter oportunidade de 

melhorar sua condição financeira, porém as longas jornadas de trabalho propiciaram a este 

servidor uma maior susceptibilidade a doenças: 

  

 

A valorização do trabalho, para mim, essa valorização ela tem que passar tanto pelo 
[...] pelo espaço físico em si, e as condições humanas, tanto para as pessoas como 
pro agente servidor não é?. Fator humano, fator... a questão da humanização. Porque 
se fala muito em humanização, nessa questão de ver o cliente. Mas às vezes se 
esquecem que a gente também, o servidor, ele também é humano e tem algumas 
necessidades. E que essa humanização deve ser num todo, e não visualizar só a parte 
cliente, que é essencial, mas eu acho que se não passar primeiro, principalmente pela 
gente, o servidor, que vai atender o cliente, essa humanização vai chegar meio 
destorcida lá. (LÍRIO). 

 

 

Com essa visão, a PNH retoma a discussão acerca da desvalorização dos 

trabalhadores de saúde, lembrando alguns fatores, a saber: expressiva precarização das 

relações de trabalho, baixo investimento num processo de educação permanente desses 

trabalhadores, pouca participação na gestão dos serviços e frágil vínculo com os usuários. 

Ademais, em se tratando da enfermagem como empreendedora do cuidado, 

chamamos atenção para que de acordo com Backes et al. (2007), nas relações interativas de 

produção, seja considerada a necessidade de um maior comprometimento com os objetivos e a 

filosofia da organização, da política de pessoal, da tomada de decisões, da implantação de 

novas tecnologias, do relacionamento interpessoal e das normas e rotinas estabelecidas por 
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esta, numa proposta de participação na execução de novas práticas. 

Então, o profissional de saúde, como servidor público federal deve estar atento e 

demonstrar interesse a todas essas questões acima citadas, discutindo sobre as mesmas em sua 

prática cotidiana, observando avanços e retrocessos, e identificar o momento em que haja 

condições favoráveis ao desenvolvimento de uma nova prática no complexo hospitalar e por 

que não dizer no seu cotidiano. 

 

 

A valorização do trabalho ela é muito ampla, porque ela vem não só das condições 
materiais e físicas, que é um grande nó que a gente tem aqui, a psicologia em si, por 
exemplo, já mudou cinco vezes de sala, desde que eu entrei no hospital. Então assim 
nós somos considerados como nômades (risos) da instituição. Mas assim, eu vejo 
uma preocupação da própria direção - “vocês vão ter que se mudar novamente, mas 
vamos procurar um espaço, onde vocês vão ficar?. Então assim, foi... a gente está 
ainda num processo de construção desse espaço. Por exemplo, a valorização ela 
também vem através de: tem um curso de capacitação, então existe esse incentivo. 
Uma das coisas que falta mesmo é a questão da saúde do trabalhador que poderia ter 
um enfoque bem maior. Porque se a gente não for bem cuidado a gente não tem 
condições de cuidar do outro. Então a gente precisa de um suporte nesse sentido. E 
eu enquanto psicóloga eu não posso assumir e estar trabalhando a equipe de saúde 
que eu também faço parte da equipe de saúde. Então tem que ser um outro 
profissional, externo, que viria para poder trabalhar, porque eu também preciso ser 
trabalhada nesse sentido. (AMARILIS). 
  

 

A assistência de Enfermagem compreende todo um contexto social.  O enfermeiro, 

como líder da equipe, deve estar preparado para saber lidar com as situações de conflito 

dentro dessa equipe, bem como com o cliente usuário e seus familiares, situações essas em 

que se afloram as fragilidades de ambas as partes, e o enfermeiro tem que demonstrar firmeza 

e habilidade técnica de gerenciamento, de modo a favorecer soluções que proporcionem 

conforto e bem- estar à equipe e ao cliente: 

  

 

Eu nunca fui elogiada por nada do que fiz. Por nada que eu faço e por nada do que eu 
digo. É, teve uma época eu trabalhei aqui, muitos anos, à disposição, [...] e outra 
época em que quem fazia alguma coisa pelo HOSPED, por tudo, ia ganhar R$850.  
Durante 15 anos eu ganhei isso aqui e nunca recebi medalha nenhuma, não recebi 
nada. Não é queixa não, mas eu acho que ninguém nunca reconheceu não.  Ah, a 
questão da capacitação! Realmente essa parte você bota de um pouco tempo para cá, 
que tem esse incentivo...  que existe alguma iniciativa, mas isso é de um pouco 
tempo pra cá. Até pra ter um congresso, você tem que entregar um papel não sei 
quantos meses antes, pra poder ser liberada pra ir pro congresso. (CENTAÚRIA). 

 

 

Mas em contrapartida, a PNH confirma esse despreparo dos trabalhadores para lidar 
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com a dimensão subjetiva que toda prática de saúde supõe, lembrando também a persistência 

de modelos centralizadores e verticais de gestão, de maneira a impor autoritariamente ao 

trabalhador de enfermagem o seu próprio processo de trabalho. 

O trabalhador da saúde de um modo geral se sente por vezes desprotegido, 

desamparado diante da precarização do serviço, das exigências dos usuários, da 

desvalorização salarial, tendo em vista que estes problemas estão sempre em evidência como 

se fosse um filme em reprise, suscitando, neste trabalhador, enfado, desmotivação para 

enfrentamento dessa rotina diária. 

Tudo isso, se traduz em insatisfação, onde o trabalhador começa a mergulhar em um 

campo de reclamações infinitas, fundamentadas na realidade apresentada, porém, que não 

favorece a resolução dos problemas.  E essa resolução passa a ser encarada como um grande 

desafio: 

  

 

Existe. Eu percebo, com certeza existe. As coisas que já foram criadas. A história da 
gente vê como antes eram feitos os internamentos, era feito esse acolhimento, era um 
fato que eu peguei a época que as mães não acompanhavam as crianças, ficavam o 
dia, e a noite iam para o albergue. E hoje tem a questão de a mãe está por perto, tem 
uma brinquedoteca, para que as crianças possam sair daquela rotina de estar só no 
leito. Diminuiu a sobrecarga, com certeza e muito! (LÍRIO) 

 

 

Convive-se então com cobranças perenes aos gestores diretos e indiretos, às 

entidades sindicais, no intuito de se obter formas eficazes de encaminhamento que sirvam de 

resposta a essas indagações, conferindo ao trabalhador certo respaldo que justifique sua 

prática. 

O trabalhador da saúde, não pode ser tratado como mero expectador, quando é 

protagonista, respondendo a todas as indagações do cliente usuário, nem sempre com 

respostas satisfatórias.  Esta situação retrata os demais setores desse hospital, que exigem a 

atuação da equipe de enfermagem: 

 

 
Eu não. Eu não percebo não. Não recebo nenhuma coisa que eu acho que deve 
valorizar o profissional não. (CENTAÚRIA). 
  

Eu acho que valorização do trabalho é reconhecer o papel do trabalhador, é ouvir o 
trabalhador. Acho que tem muitas coisas que podem fazer com que o trabalhador se 
sinta valorizado no trabalho. É reconhecer o que ele faz. (ÍRIS).  
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Imaginem, contudo, como acontecem as relações interpessoais nesse ambiente um 

tanto quanto carregado de conflitos, sendo estes negligenciados pelos gestores, uma vez que é 

muito mais fácil acreditar que os problemas estão atrelados aos recursos humanos, do que 

compreender o contexto político-social em que está inserido esse servidor.   

Em meio a tantos conflitos, ocorrem as relações interpessoais de maneira 

verticalizada, em que cada um individualmente está à procura de uma superação pessoal e 

coletiva, numa perspectiva de satisfação, camuflando todos as divergências. As relações 

interpessoais no trabalho se tornam um tanto quanto objetivas, respondendo a interesses 

individuais. 

 

 

4.2.3 Pretensões e sentimento de valorização dentro da instituição 

 

 

No ponto de vista dos gestores, há um interesse em uma gestão mais participativa. 

Assim, demonstram-se preocupados com o funcionamento de grupos de humanização, se 

sentem valorizados por serem ouvidos, algumas vezes prestigiados, tem uma boa 

remuneração, se comparados aos trabalhadores de empresa privada. Porém há quem assuma 

que houve alguns avanços, mas tem muito que caminhar em direção de uma valorização de 

fato do servidor público federal. 

Antunes (2010) discute sobre uma questão imprescindível à valorização do 

trabalhador como ser humano, que é a criação de um tempo livre, de ócio, em conformidade 

com os desejos, emergentes da vida cotidiana, o que favorece a efetivação da identidade entre 

indivíduo e gênero humano.  Esse tempo livre está relacionado às lutas em prol da redução da 

jornada de trabalho; no caso da enfermagem a luta pela conquista das 30 horas semanais.  

Ao se questionar quanto à compreensão de que haja algum tipo de valorização no 

Hospital de Pediatria, observou-se, mediante as respostas, que o ambiente é favorável ao 

desenvolvimento de atividades de valorização do servidor, considerando que há certo espaço 

para escuta, abertura para colocar os problemas conforme quatro respondentes(13,79%), há 

liberação para participar de cursos, conforme três respondentes (10,34%), logo, o servidor está 

mais satisfeito hoje se comparado a um passado não muito distante, tendo em vista a aquisição 

de outros profissionais com dois (6,89%), o que amenizou a sobrecarga de trabalho, além de 

uma melhoria salarial e no incentivo à qualificação: 
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É assim, sim, mas com algumas ressalvas, que poderia ser melhor, o interesse que 

nos motiva mais é o próprio trabalho, de gostar do que fazer. E em relação à 

instituição, é um motivo. Como foi dito anteriormente, ainda tem que avançar muito, 

nesse sentido, mas tem algumas coisas que ajudam. (ZÍNIA). 

 

 

Quanto ao sentimento valorização pessoal 21 (72,41%) referem que se sentem 

valorizados, outros quatro (13,79%) concebem que esta valorização só ocorre mediante 

capacitação.   Já dois (6,89%) se sentem valorizados porque têm oportunidade de se impor, 

são ouvidos e atendidos quando possível. Há quem se sinta reconhecido, respeitado. Assim 

quatro (13,79%) acreditam que têm mais acesso às informações com uma maior oferta de 

cursos: 

 
 
Sim, eu me sinto. Pessoalmente eu me sinto valorizado, me sinto reconhecido pelo 
trabalho que eu desenvolvo, até fora do hospital e pelo restante da instituição. É bom 
quando a gente se sente reconhecido, quando o nosso trabalho é reconhecido. [...] 
Assim, eu não sei se as pessoas se sentem reconhecidas pelo trabalho que eu realizo. 
[...]. Por isso que eu me sinto mais valorizado. Assim, eu fiz por onde meu trabalho 
aparecer. Eu acho que isso fez com que se valorizasse. [...] Às vezes as pessoas tem 
dificuldade de reconhecer. Então fica mais difícil nesse sentido.  Mas pessoalmente 
sim. (COPO DE LEITE). 

  

 

Contudo, apesar de muitos consensos nas respostas, houve alguns pontos divergentes  

o que caracteriza  um outro consenso, em que cinco (17,24%) dos servidores não percebem 

nenhum tipo de valorização voltada ao trabalhador; dois 2 (6,89%), acreditam que a 

instituição deixa muito a desejar no que se refere a valorização.  Para 2 (6,89%) não existe 

participação dos servidores no planejamento de atividades, e três (10,34%) não se sentem 

valorizados. As falas abaixo denotam a ausência de ações que oportunizem a valorização do 

profissional de saúde no ambiente de trabalho, como se pode observar a seguir: 

 

 

Eu não. Eu não percebo não. Não recebo nenhuma coisa que eu acho que deve 
valorizar o profissional não. (CENTAÚRIA). 
 

 Já percebi, com certeza, em meu serviço! Olha em relação aos funcionários, 
especificamente, eu não consigo perceber as ações de humanização pelo menos aqui 
não! Eu vejo com relação aos pacientes, aos acompanhantes, porque fazem o apoio 
de grupo, através de festas, de algumas manifestações. Agora com relação aos 
funcionários, que eu me recordo, eu não me lembro de nenhum ponto específico. 
(MARGARIDA). 
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Como se percebe nas falas acima os profissionais da saúde, neste estudo, não notam 

ações de valorização direcionadas ao trabalhador, isto é, a pessoa que cuida.  A partir da 

compreensão de que o trabalhador da saúde precisa de uma atenção especial, e de acordo com 

as diretrizes da PNH, bem como do SIASS, é crucial uma mudança dessa postura, de modo a 

se criar estratégias que apontem para uma cogestão ou gestão participativa.      

 

 

4.3 CONHECENDO A PNH E SE INSERINDO NO PROCESSO DE VALORIZAÇÃO 

DENTRO DA HUMANIZAÇÃO 

 

 

Neste aspecto, observa-se que o conhecimento quanto à PNH, entre os profissionais 

de saúde, não é algo comum a todos, não obstante a divulgação através dos meios de 

comunicação e nos próprios serviços de saúde. 

Na entrevista, pôde-se perceber um conhecimento reduzido acerca da humanização, 

mediante ações realizadas isoladamente.  Algumas respostas traduzem essa realidade, tais 

como: já ouviram falar no assunto 9 (31,03%); outros que têm um conhecimento restrito são 

quatro (13,79%). Outros compreendem que a humanização significa procurar fazer melhor, 

atender melhor, respeitar, ser respeitado, entre outras coisas.  

 É notória a eminência de se desenvolver ações que mobilizem os trabalhadores a uma 

melhor apreensão sobre a humanização, o que norteia essa prática, como o profissional da 

saúde se insere neste processo, considerando a fala a seguir: 

 

 

Tenho algum conhecimento, mas pouco.  Mas já assistiu a um discurso sobre 
humanização, já trabalhei em uma maternidade que já recebeu o prêmio de 
humanização. Então tenho algum conhecimento de humanização, da política 
nacional de humanização. (CENTAÚRIA)  . 

 

 

Há algum tempo se discute a PNH, numa perspectiva consensual entre os 

trabalhadores da saúde e usuários, todavia a divulgação dessa política ainda não demonstrou a 

eficácia desejada na prática, considerando os relatos quanto ao conhecimento desta e o 

envolvimento desta Política com a valorização do trabalhador da saúde, tendo em vista que 

não há relatos de ações direcionadas ao profissional de saúde, como se pode observar pela fala 

a seguir:  
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Assim, um conhecimento profundo sobre a Política Nacional de Humanização, não. 
A gente escuta falar que há um programa, uma Política de Humanização, e mais 
assim, relacionado à questão de pediatria. Então, é mais com relação à assistência à 
criança; a extensão da brinquedoteca, sendo mais com relação à criança, ao servidor 
não! E na íntegra [do documento] não tive essa aproximação com o que falam sobre 
a política, é mais através do meu trabalho, do que a gente escuta falar. 
(ORQUÍDEA). 

  

 

Essa fala, também deixa clara a deficiência de envolvimento do profissional em ações 

de humanização, entendendo-se diante dos relatos que não se percebe nesta instituição um 

empenho em suscitar no trabalhador a necessidade de participação neste processo. Não foi 

relatada em momento algum, a ocorrência de um evento na área hospitalar, de divulgação e 

sensibilização deste trabalhador no que se refere à adesão a este processo.  

No processo de humanização tem-se o entendimento de que é crucial envolver os 

diferentes sujeitos na produção de saúde.  Os personagens envolvidos são os usuários, os 

trabalhadores e os gestores. Para a aplicabilidade desta política é necessário a 

corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários e a participação 

coletiva no processo de gestão. Mais uma fala demonstra a falta de conhecimento quanto à 

PNH e seu envolvimento com a valorização do profissional de saúde; o que pode ser 

observado nos registros abaixo: 

 

 

De um modo geral já ouvi falar já, mas assim... eu não estou lembrada 
especificamente, mas já ouvi falar já! Sobre as ações da Política Nacional de 
Humanização, sei que existe, mas no momento eu não estou lembrada de nenhuma. 
(MARGARIDA). 
 

Não! Assim, oficialmente ter pegado para ler algum documento, para ver como que 
é, como funciona.  Eu já vi reportagens, mas parar para ler, não! Eu não fiz nenhuma 
leitura profunda, buscando saber, qual a importância; para que ela veio... não sei 
realmente não! (GIRASSOL). 

 

 

Contudo, a PNH abrange a valorização dos trabalhadores no processo de saúde, a 

partir de uma gestão participativa que venha atender às necessidades comuns.  

Compreendendo que o servidor público é um trabalhador, e como tal, tem compromisso, 

assume competências variadas de acordo com as necessidades do serviço: 
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Já ouvi falar, mas não sei o que realmente é para ser feito. Porque em minha opinião, 
o trabalhador tem que ter direito à valorização, ser valorizado por aquilo que ele está 
fazendo de bom, ter o seu valor, pensa que não é só porque é funcionário público que 
não é para ser valorizado. Essa valorização seria através do reconhecimento, porque 
ninguém vai trabalhar para ouvir alguém lhe elogiando, para aparecer, mas 
procurando sempre valorizar aquilo que tem de bom, procurando melhorar seu 
ambiente de trabalho. (HORTÊNSIA). 
 

 

Neste estudo, ambiente de trabalho por se tratar de hospital de ensino, os servidores 

assumem também, papel de educador, além das atividades assistenciais e de administração. 

Nesse sentido, a implementação da PNH requer das unidades de saúde e hospitais a 

garantia de uma gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários assim como educação 

permanente aos trabalhadores. (BRASIL, 2004). 

Cabe lembrar que para qualificação e credibilidade dos serviços de saúde, é 

imperativo pensar na viabilização da humanização, considerando a satisfação dos atores 

envolvidos nesse processo e isso requer uma atenção perene. Para o trabalhador de saúde, a 

satisfação se dá mediante valorização, que envolve, outrossim, a capacitação do mesmo: 

 

 

Acho que sim. A questão como eu falei: a questão da capacitação, entendeu?! A 
questão do interesse da direção em fazer uma gestão mais compartilhada, mas 
horizontalizada, a participação das pessoas nas decisões mais importantes da 
instituição, por causa do hospital. Acho que isso é valorizar o trabalho. Claro que 
nem todo mundo também se envolve, mas é uma opção das pessoas. Mas assim, elas 
têm a oportunidade de se envolver, de participar, de atuar mais nas decisões... Acho 
que isso é valorizar o servidor também. (COPO DE LEITE). 

 

 

Apesar desta fala representar o discurso de um dos gestores, afirmando haver um 

interesse dos dirigentes em promover uma gestão horizontalizada, não se observa isso nas 

ações do dia-a-dia, de maneira que o servidor não tem essa compreensão.  

Alguns já percebem o uso dessa política em algumas instituições, ou já participaram 

de grupos de apoio à humanização, e consideram que nessa política há um incentivo ao bom 

atendimento ao paciente e ao funcionário. 

No que se refere ao trabalhador, tem-se a compreensão de que a PNH contempla o 

profissional da saúde, porém deixa a desejar em seus aspectos operacionais.  Nos relatos de 

quem vivencia a mesma, a atenção ao trabalhador sempre é deixada em segundo plano.  O 

usuário é sempre colocado em primeira instância, não que isto não seja importante, mas 
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apreende-se que o profissional que é responsável direto pela assistência deve ter a mesma 

atenção: 

Tenho [conhecimento]. Só não sei como surgiu essa política! Mas já tem instituição 
que está trabalhando para o futuro. Aqui eu não tenho conhecimento de nenhuma 
atividade desenvolvida, voltada para a humanização, isso para o servidor! Mas no 
geral, eu sei que é uma política determinada pelo SUS, e eu já vi até filme sobre 
isso![...] .(GARDÊNIA). 
 

 

Os contrapontos encontrados é que nem todos conhecem a PNH, outros não 

percebem sua aplicabilidade prática, e, por conseguinte desconhecem seus direcionamentos no 

que se refere à atenção ao trabalhador, e outros que conhecem a PNH e afirmam ser 

insuficientes suas diretrizes neste assunto, bem como ainda reconhecem ser difícil sua 

aplicabilidade. 

De acordo com Oliveira (2008), no que se refere ao estado de saúde dos profissionais 

de saúde, é conveniente a inserção de ações de caráter preventivo dando ênfase a fatores 

específicos significativos, no intuito de não agravamento desses sujeitos, bem como 

encaminhar àqueles já atingidos pela doença.  Fica clara a necessidade de ações urgentes 

direcionadas ao trabalhador de saúde. A seguir, a fala de um gestor demonstra preocupação 

quanto à viabilização da PNH: 

 

 

Olhe, a preocupação existe, tanto que no nosso seminário de avaliação e de 
planejamento de 2009 para 2010, até a partir de discussões que a gente fez 
internamente, querendo organizar o programa de humanização, do Hospital de 
Pediatria, do ponto da estrutura a gente começou a fazer uns links, por exemplo, links 
de responsabilidade. O hospital de pediatria, ele é composto por três diretorias, uma 
administrativa, uma acadêmica e uma assistencial. Cada diretoria dessas, ela tem que 
ter o foco dentro da sua organização e de seu funcionamento. O cliente da diretoria 
administrativa, seria o servidor; para a diretoria assistencial, o usuário do serviço, o 
usuário paciente e sua família, e para a acadêmica, o aluno, o estudante. Então cada 
instância dessa, dentro da organização, do hospital de pediatria, ele tem uma 
programação de humanização de representantes que formam a comissão de 
humanização. o grupo de humanização, o grupo de trabalho de humanização, com 
representantes dessas três instâncias, a instância que vai pensar políticas internas 
para o servidor; pensar políticas internas para o usuário, e pensar políticas internas 
para o estudante, e isso tem que ser conduzido por reuniões sistemáticas daqui do 
hospital. E assim, com o esforço da gente, sobre a questão das ações, meios, a gente 
sentiu a necessidade, a partir da avaliação em planejamento, de estar incrementando 
mais, as ações administrativas, certamente essa repercutir na valorização, nessa 
preocupação com questão do servidor. Então em primeiro lugar, na humanização 
com o servidor, é o reconhecimento, como existindo na instituição, como presente na 
instituição, como um cidadão, dentro do contexto da instituição, e antes de ser um 
prestador de serviços, ele é uma pessoa de subjetividades, que interage com os outros 
com sua forma humana, com seu lado bom e seu lado ruim, no sentido de ser, 
agradável e desagradável! (TULIPA) 
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Sim. Tenho. Eu acho que é interessante a humanização, principalmente pelo tipo 
trabalho que  a gente desempenha aqui na área da saúde. Porque que se pensa nisso? 
Eu acho que, de alguma forma, o foco foi sendo desviado ao longo do tempo, saindo 
das pessoas e ficando mais na doença. Então quando se começa a discutir sobre a 
questão da humanização, é que você tem que voltar o foco para as pessoas. Você ta 
tratando do indivíduo, da pessoa, do psíquico, do biológico, da pessoa como um todo 
e não da doença. Como nessas últimas décadas ainda muito focada na doença.  
(COPO DE LEITE). 

 

 

Quanto aos relatos dos gestores, observa-se que existe um conhecimento acerca da 

PNH, considerando-a interessante, admitindo que procura discutir sobre o assunto, conhecem 

o site que traz informações sobre a humanização, afirmando, outrossim, que ela contempla o 

trabalhador, contudo não se percebe muita motivação para sua aplicabilidade. 

É interessante destacar, a fala de uma das gestoras que está à frente da comissão de 

humanização na instituição em estudo, fazendo parte de um Grupo de Trabalho de 

Humanização (GTH), que afirma vivenciar a PNH e admite a necessidade da existência de 

ações destinadas ao trabalhador, de forma que ele seja visto e ouvido, igualmente aos demais 

atores desse processo, ressaltando, com isto, que são os trabalhadores que estão em contato 

direto com os clientes usuários.  Como se pode perceber na fala a seguir: 

 

 

Eu acho que a Política não é suficiente, mas é um pontapé. Ela traz alguns 
direcionamentos de como as ações devem ser implementadas no serviço, para ser 
desenvolvidas de acordo com as características de cada serviço, e dos profissionais 
também. (AMARILIS). 

 

 

No que concerne à necessidade do desenvolvimento de atividades que mobilizem o 

profissional de saúde, Silva (2003, p. 121) afirma que deve haver “uma consciência da missão 

social desempenhada pela instituição hospitalar e por todos que nela trabalham.” Nesse 

sentido é importante trabalhar a coletividade, numa perspectiva de linguagens e ações 

unificadas. Assim, os objetivos e esforços tanto dos gestores como dos trabalhadores, de um 

modo geral, seriam em prol de uma mesma causa: a melhoria contínua da qualidade do 

serviço. 

No HOSPED está em fase de experiência o serviço de ouvidoria, no intuito de 

atender aos usuários, bem como aos trabalhadores desta instituição. Como é um serviço muito 

recente não dá para avaliar a sua viabilidade, contudo representa uma tentativa de ouvir e dar 

atenção não só ao usuário como também aos servidores de um modo geral. 
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No que se refere ainda às ações de humanização e melhoria na qualificação existente, 

direcionadas ao servidor, são alguns incentivos à capacitação, com oferta de cursos aos 

trabalhadores, cursos estes que além de qualificarem o trabalhador também podem lhe 

proporcionar uma melhoria salarial. Isso faz parte da proposta da PNH, no tocante à educação 

permanente, em que deve compor um conteúdo profissionalizante na graduação, pós-

graduação e extensão em saúde, de maneira a estar vinculado aos polos de educação 

permanente e instituições formadoras. 

 

 

4.3.1 Relacionamento interpessoal com colegas e superiores 

  

 

No que concerne ao relacionamento interpessoal com colegas identificamos algumas 

idealizações como: compreensão de uma boa relação interpessoal 12 (41,37%), relação 

satisfatória dois (6,89%), os demais acreditam ter uma relação normal, sem dificuldades: 

 

 

Do meu ponto de vista, eu acho que é muito bom. Eu acho que eu tenho uma relação 
boa. Não tenho problema, não tenho dificuldades em relacionamentos, [as 
dificuldades] são normais de trabalho, mas não é em relação aos relacionamentos, é 
em relação às necessidades de instrumento de trabalho, de a gente ter estrutura física 
adequada, ferramentas adequadas para o trabalho Mas com relação às pessoas, o 
relacionamento eu acho que é muito bom. (COPO DE LEITE). 

 

 

Já quanto à relação com os superiores, os servidores, de um modo geral, 16 (55,17%) 

se sentem bem com a gerência imediata; os demais responderam muito bem, respeitando a 

hierarquia, essa relação ocorre de forma amigável, tranquila dois (6,89%) sem dificuldade: 

 

 

Eu acho muito distante, mas sendo de maneira geral... fica até difícil de dizer, mas 
com relação à gerência imediata, é boa, mas tem algumas lacunas ainda... poderia ser 
alguém mais madura, ainda tem muito o que melhorar! E com relação aos outros, eu 
acho muito distante. (GARDÊNIA). 

 

 

A fala acima revela a ausência de uma gestão participativa, a falta de interação entre 

os servidores e a direção, tendo em vista que esta relação interpessoal não se efetiva por haver 
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uma distância maior, e a direção não está presente no dia-a-dia dos servidores dentro do 

ambiente hospitalar.  Entretanto, dois (6,89%) relatam existir conflitos. A fala seguinte faz 

uma ressalva sobre a importância do amadurecimento, para se desenvolver um bom 

relacionamento: 

 

 

Eu acho que é uma coisa do amadurecimento, minha como enfermeira e também dos 
próprios colegas, enfermeiros também. Na relação de trabalho, hoje, a avaliação 
tanto na enfermaria e até no ambulatório, que eu tinha muito pouco acesso, eu acho 
que não... eu acho que também do mesmo jeito, se conversa, se discute, até mesmo 
com pontos de vista divergentes, mas eu acho que o respeito existe, que a gente 
consegue conviver, até porque nós somos seres humanos, mas de modo geral, nesse 
momento dentro da enfermagem, eu acho que  o momento mais tranquilo, que eu 
vivo, está sendo hoje, mesmo com todas essas dificuldades! (FLOR DE 
LARANJEIRA) 

 

 

Para Silva (2006, p. 114), na relação entre subordinado e diretoria, e vice-versa, é 

importante que a diretoria receba “as informações de cada área de trabalho, para verificar o 

alcance dos objetivos propostos e avaliar as estratégias utilizadas. Assim também, todos os 

funcionários devem ter consciência da importância de cada um para o alcance de metas 

finais.” Todavia, no estudo realizado, percebe-se que esta relação não ocorre de forma aberta e 

democrática como se gostaria que fosse, ou seja, muitas vezes ocorre de maneira autoritária, 

não havendo entendimento de ambas as partes. A fala seguinte demonstra a falta de interação 

e comunicação na equipe e com a direção:  

 
 
Eu acho que... tem aquela história, fulano não gosta de mim, então ela que fique pra 
lá. Não, eu acho que a gente tem que dar mais atenção àquela pessoa que é mais 
desligada... chegar e dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu acho que é 
dar atenção, é o principal, com comunicação também! É muito importante ter que se 
comunicar e interagir mas acreditando que eu deva fazer mais nesse sentido. Até 
porque, por ser um setor muito fechado, a gente fica muito afastado... às vezes coisas 
acontecem, e a gente passa meses para saber... uma comemoração, se ninguém vier 
avisar... ah, está tendo uma festinha ali... então eu acho que deveria haver mais 
comunicação. (CRISÂNTEMO). 

 

 

É notório, na fala acima, que algumas vezes o trabalhador não é ouvido, as decisões 

são impostas de cima para baixo, e espera-se que ele as cumpra passivamente. Este fato gera 

atritos, causando desarmonia na equipe. É imprescindível que os gestores tenham clareza 

sobre o modo de gerenciar de forma participativa, o que seria uma tentativa eficaz para que as 
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coisas funcionem. Na percepção de um gestor imediato não há dificuldades; observe-se na fala 

abaixo: 

 

Eu sou ouvida, eu levo sugestões, dificuldades: de conseguir fechar escala, de 
conseguir algumas ações, e sou ouvida, de uma forma muito participativa. Não tive 
problemas quanto a levar alguma dificuldade e não ser respondida, e nesse pouco 
tempo de gerência eu não tive essa experiência, [...]. E sempre que possível, somos 
chamados em nome da enfermagem, participando das decisões, de ser escutada. 
(FLOR DE LARANJEIRA). 

 

 

Na visão dos gestores, também essas relações são avaliadas como boas, com 

tranqüilidade, de maneira participativa, com fácil acesso, considerando a subjetividade.    

 

 

4.3.2 Perspectivas de avanços no processo de valorização 

  

 

No geral, 18 (62,06%)  os servidores apresentam consenso com a ideia de que podem 

fazer algo que favoreça a melhoria desse panorama de valorização no processo de trabalho do 

profissional de saúde, implementando o que já existe, pois estão abertos à participação de 

eventos, podem ajudar, se sentindo corresponsável, amenizando a burocracia, melhorando as 

formas de comunicação, reivindicando melhorias sempre. A PNH propõe um 

 

 

(...) confronto de ideias, o planejamento, os mecanismos de decisão, as estratégias de 
implementação e de avaliação, mas principalmente o modo como tais processos se 
dão, devem confluir para a construção de trocas solidárias e comprometidas com a 
produção de saúde, tarefa primeira da qual não podemos nos furtar. (BRASIL, 2004, 
p. 7). 

 

 

Dos entrevistados, 18 (62,06%) acreditam que devem fazer parte deste processo, 

buscar uma satisfação no trabalho; três (10,34%) enfatizaram lutar pelas 30 horas, e fazer 

interferências em prol de melhorias. 

Numa perspectiva de gestão, os gestores compreendem que podem fazer mais pelo 

trabalhador, implantar um programa de qualidade de vida, incentivar a prática de ações que 

possam reverter em benefício do servidor, focalizar a questão da humanização, enfim procurar 

melhorias constantes, como, por exemplo, a validação das 30 horas. 
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Na proposta de humanização há uma abordagem acerca de um processo de gestão na 

forma da relação queixa-conduta, o que torna automático o atendimento dos profissionais com 

os usuários, direcionando a atenção, sobretudo à doença, sem a percepção do indivíduo como 

um todo.  Esse mesmo tratamento é dispensado aos profissionais de saúde pelos gestores. 

A PNH argumenta sobre a necessidade de reflexão constante acerca dos modelos de 

gestão e atenção, no intuito de suscitar um maior investimento na qualificação dos 

trabalhadores, direcionada ao entendimento sobre gestão participativa e trabalho em equipe. 

Essa reflexão favorece a garantia do direito constitucional à saúde para todos, “com 

profissionais comprometidos com a ética da saúde e com a defesa da vida”. (BRASIL, 2004, 

p. 5). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A discussão acerca da valorização do servidor inserida no ambiente de trabalho, 

observando as diretrizes da PNH sob a luz do agir comunicativo de Habermas, representa o 

propósito deste estudo.  Existe certa complexidade na abordagem dessa temática, tendo em 

vista envolver muitos interesses de ordem pessoal e institucional.  

Este estudo se preocupou com a análise das possibilidades e desafios da valorização 

no processo de humanização, nas relações interpessoais no trabalho, observando as 

características dos modelos de gestão vigentes, e o interesse do próprio servidor em procurar 

uma melhoria.  

O ambiente estudado, não é muito diferente da realidade da maioria dos hospitais 

federais brasileiros, em que as condições de trabalho deixam a desejar, faltam recursos, 

apresentam um tipo de gestão pouco participativa, marcada pela administração de gênese 

Taylorista, pelo autoritarismo, característica histórica das instituições brasileiras e suas 

dificuldades, desde implementações de práticas mais participativas e democráticas. 

Diante disto, são notórios alguns retrocessos na práxis, ao analisar a prática, 

confrontando-a com os avanços nos discursos sobre valorização e humanização, apresentados 

nas políticas que visam a uma melhoria em prol de uma vida salutar no trabalho.  

Desta forma, nesta pesquisa, percebe-se a necessidade de mudanças tanto na postura 

dos servidores, passando a ter atitude mais reflexiva na prática, reivindicando melhorias, 

participando de projetos, entre outros, como também por parte dos dirigentes em garantir, nas 

suas agendas de trabalho, estratégias que favoreçam a participação e uma visibilidade de ações 

e serviços inerentes a saúde do trabalhador.   

As mudanças no mundo do trabalho, conforme abordagem de Antunes e Santos, 

tiveram conseqüências significativas na saúde, o que, outrossim, impulsionou a reforma 

sanitária e o surgimento do SUS.  A partir desta mudança emergiram outras políticas, 

igualmente importantes, no sentido de suscitar uma transformação no panorama de saúde do 

trabalhador e qualidade de vida no trabalho. Vale ressaltar que a saúde do trabalhador está na 

agenda da Reforma Sanitária. 

No que se refere à valorização do profissional da saúde, como servidor, acredita-se 

envolver interesses tanto por parte dos gestores, como também dos servidores de um modo 
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geral.  Com isso, deve-se lutar por uma gestão participativa de fato, no intuito de alcançar 

objetivos comuns, de forma a assegurar a participação desse servidor, cujas idealizações e 

consensos sirvam para transformar o processo de trabalho. 

Sabendo-se que a gestão participativa é característica marcante do atual sistema de 

saúde, como também das políticas que emanam desse sistema, percebe-se então que não há 

um comprometimento maior das partes envolvidas nesse processo, numa perspectiva de 

eficácia em fazer valer esse modo de gestão. Também não são constatados movimentos, 

atitudes em favor da política implantada.  

A PNH vem se desenvolvendo com certa abrangência em seus princípios 

norteadores, desde 2004, comumente percebida nas maneiras de tratamento dispensado ao 

cliente usuário.   Não obstante, a proposta de encaminhamento da humanização ocorre desde o 

ano 2000 com o Programa Nacional de Humanização na área hospitalar, havendo uma 

divulgação maior no que se refere ao cliente usuário, ficando a cargo dos profissionais de 

saúde o seu cumprimento.   

A abordagem acerca da valorização do profissional da saúde na PNH, durante as 

entrevistas, demonstrou uma escassez de conhecimento desta categoria profissional em 

relação às diretrizes da mesma, pois a maioria não teve oportunidade de participar de uma 

discussão maior acerca dessa política, conhecendo-a de forma reduzida através de ações 

desenvolvidas na prática, e essas geralmente destinadas à melhoria do atendimento ao cliente 

usuário.     

Os participantes da pesquisa se encontram na faixa etária de 25 a 61 anos, com 

predominância do sexo feminino, contando com a maioria com uma situação econômica bem 

definida.  Quanto ao nível de escolaridade, identificou-se uma melhoria após ascensão do 

incentivo à qualificação, apresentando 18 (62,06%) com nível superior, sendo que muitos da 

categoria de nível médio estão se esforçando para obtenção de uma melhor qualificação. 

Nesta pesquisa foi representativo o número de enfermeiros, com frequência de nove 

(31,03%), em relação a outras categorias, tendo em vista sua presença por 24 horas na 

instituição, e os mesmos demonstrarem interesse em participar da pesquisa. Os entrevistados 

também conferem certa maturidade profissional ou talvez, identificando-se 12 (41,37%) no 

intervalo de zero a dez anos de serviço.  

Ao se questionar quanto à satisfação no trabalho, considerando as atividades 

desenvolvidas no cotidiano, constatou-se como resposta positiva que 29 (100%), o que 

demonstra um contraponto em relação aos relatos obtidos da observação no dia-a-dia, em que 

se registram reclamações de todas as categorias profissionais no que se refere às condições de 



87 
 

trabalho, sobrecarga de atribuições, por desenvolver muitas vezes atividades que não são de 

sua competência, entre outros.   

Contudo, o que se percebe é que esta resposta denota muito mais uma satisfação em 

ter um vínculo público federal, conferindo-lhe estabilidade e uma remuneração maior em 

relação às empresas privadas. 

Com isso, observa-se que as respostas não revelaram a satisfação no trabalho, 

considerando a complexidade que existe, se for avaliada sob uma ótica neoliberal, de 

globalização, tendo em vista as atuais demandas gerenciais, os avanços da tecnologia em 

saúde, ante a precariedade da falta de material, equipamentos e recursos humanos da 

instituição estudada.  

Para os profissionais de saúde, como servidores públicos federais, a percepção da 

valorização profissional está associada ao reconhecimento do trabalho realizado, à 

oportunidade de ser ouvido, a uma remuneração adequada, à capacitação profissional, entre 

outros.   

A política da seguridade social, apesar de mais antiga, prevê em seu texto a 

valorização e proteção previdenciária para os servidores, como estímulo à retenção na 

carreira.  

A PNH, ao se referir aos profissionais de saúde, aborda a questão da valorização dos 

trabalhadores no processo de saúde, a partir de uma gestão participativa que venha atender às 

necessidades comuns. O processo de humanização impõe o envolvimento dos diferentes 

sujeitos na produção de saúde, além de uma educação permanente, como foi discutido na 

análise e discussão dos resultados.  Além disso, a PNH considera a subjetividade de todos os 

sujeitos envolvidos no processo, devendo-se tratar os trabalhadores da saúde em sua 

totalidade.  

Quanto à subjetividade humana e valorização do trabalhador em seu ambiente 

laboral, o agir comunicativo de Habermas guiou todas as discussões, ressaltando a relevância 

da valorização das falas como determinantes dos consensos, bem como a proposta de um 

respeito mútuo entre os trabalhadores que favorece a harmonia nas relações interpessoais.    

O SIASS, mais recentemente, Política voltada para a assistência do servidor público, 

também exige a participação dos vários setores envolvidos, como: administração central, 

gestores locais, corpo técnico, representações dos servidores e o próprio servidor como agente 

proativo desse processo.  

O estudo revela com isto a necessidade de se criar momentos de discussão e reflexão, 

de maior amplitude, bem como no dia a dia do servidor público federal, atuante na saúde, no 
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intuito de promover uma gestão realmente participativa, oportunizando a este profissional a 

utilização do direito de falar e ser ouvido, e a concretização na prática cotidiana dos princípios 

e diretrizes da PNH.  Acredita-se que essas iniciativas são eficazes na formação de consensos 

e idealizações acerca dessa Política. Habermas (2003)  argumenta quanto a necessidade da 

discussão que produz os consensos, oportunizando a partir destes,  mudanças de atitudes na 

vida.  

Os servidores federais, como profissionais de saúde, de acordo com o estudo, 

encontram-se um tanto quanto alheios aos seus direitos e obrigações, e quanto à necessidade 

de envolvimento na gestão do seu ambiente de trabalho, considerando as deliberações do 

mundo atual do trabalho.  

A falta de uma gestão participativa, de fato, ou seja, em que haja um estímulo à 

participação, onde se possa contar com o dinamismo de todos na elaboração e prática de todas 

as rotinas que apontam para humanização do serviço, emperra o andamento de alguns 

processos. O estudo revelou, mediante análise das falas, que a gestão, na prática, ocorre, 

muitas vezes, de forma verticalizada e autoritária, o que não corresponde às diretrizes do SUS, 

nem da PNH, nem das perspectivas de melhoria na qualidade dos serviços. Essa gestão 

também foi analisada que precisa ser olhada em sua complexidade, não apenas do ponto de 

vista da gestão local em si, mas de todo um contexto local, regional e macroestrutural que 

converge para os resultados observados.  

Assim, na realidade se registra uma clivagem nos modos de gestão, em dois lados: o 

dos profissionais de saúde que não são estimulados, nem estão acostumados a ter uma postura 

participativa; e o dos gestores que não proporcionam abertura favorável a esse processo, ou 

seja, não utilizam estratégias que favoreçam a mudança dessa realidade.  

Entende-se que essa clivagem tem que acabar tendo em vista que esse tipo de gestão 

não se adequa ao mundo atual de trabalho.  Vale ressaltar que neste estudo foi identificado na  

gestão imediata, uma forma mais maleável de gerir, percebendo-se assim uma maior adesão 

por parte dos profissionais. 

Outrossim, há que se analisar esse fenômeno em suas complexidades, posto que, se 

por um lado, historicamente, houve dificuldades de se trabalhar a gestão de forma mais 

participativa e mais democrática, por outro lado, os servidores públicos também não têm 

participado em condições de construir uma correlação das forças, possível de garantir 

mudanças significativas. Em parte, sabe-se por todos,  as formas repressivas e autoritárias, 

veladas ou manifestadas abertamente que configuram o jogo político dos movimentos 

maiores, os chamados movimentos sociais no Brasil. 
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Compreende-se, contudo que, para a viabilidade de uma gestão participativa, há 

necessidade de capacitar às pessoas que estão imbricadas no processo de gerência, possibilitar 

o desenvolvimento de estratégias que facilitem a inserção de todos nesse processo, corrigindo 

ao mesmo tempo as formas de gestão autoritária. 

Ao se observar as maneiras como ocorre à prática da humanização nas relações 

interpessoais no trabalho, registrou-se que, de um modo geral, existe um bom entrosamento 

dentro da equipe, contudo, não se identificam momentos de descontração e relaxamento 

destinados ao trabalhador da saúde.  O ambiente físico também, não obstante as reformas, não 

são compatíveis com a prática da ambiência.  

Portanto, apesar do bom entrosamento da equipe, o que representa um ponto positivo, 

a convivência com a dor do cliente usuário e de seus familiares, as condições inadequadas de 

trabalho, entre outras, constituem fatores de estresse, fato discutido na análise dos resultados.   

Numa perspectiva de transformação dessa realidade, sugere-se a criação de um 

Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) que esteja ligado à comissão de humanização já 

existente na instituição estudada. Para formação deste grupo é importante examinar, entre os 

membros da equipe de saúde do ambiente hospitalar, as pessoas que têm interesse em se 

envolver neste tipo de atividade.    

Ao GTH cabe a elaboração de um plano de trabalho definido, compreendendo 

atividades práticas que fortaleçam e estimulem processos integradores, promovendo 

compromisso e corresponsabilidade por parte da equipe que favorecem as transformações.    

De acordo com a apreensão e discussão das concepções acerca da valorização no 

trabalho e humanização, a partir dos consensos e idealizações, compreende-se a necessidade 

eminente de se promover momentos de reflexão, com o propósito de discutir e obter sugestões 

dos profissionais para elaboração de projetos e viabilização de atividades direcionadas à 

melhoria da saúde física e psíquica dos profissionais de saúde da instituição estudada.    
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APÊNDICE A − TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário em Lagoa Nova, CEP: 59072-970 telefone 3215-31965. 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, em uma pesquisa sobre VALORIZAÇÃO 

DO SERVIDOR NO PNH: Estudo em um Hospital Universitário. A mesma é coordenada pela profª Soraya 

Maria Medeiros, integrante do Programa de Pós Graduação em Enfermagem, com acompanhamento e assistência 

direta de Eunice Fernandes da Silva, enfermeira, COREN/RN nº59383, estudante do Curso Mestrado em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, funcionária desta mesma instituição, lotada no 

Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra. 

        Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.  

 Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. Em caso de dúvida você pode procurar 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte pelo telefone 3215-3135, no 

seguinte endereço: Praça do Campus Universitário em Lagoa Nova – Natal /RN, ou e-mail:www.ética.ufrn.br.  

     A presente pesquisa tem o propósito favorecer a uma análise das possibilidades e desafios da valorização 

dos servidores de saúde de acordo com a política Nacional de Humanização, tomando por base a realidade do 

hospital de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).   

      Os riscos envolvidos mediante sua participação estão relacionados à dimensão psíquica, moral, intelectual 

e social, sendo atenuadas através das seguintes medidas: desistência da pesquisa na pesquisa a qualquer tempo, 

não havendo qualquer prejuízo ou penalidade, nem tampouco qualquer responsabilidade por possíveis custos. Os 

pesquisadores são responsáveis por possíveis custos alegados por você desde que comprovada legalmente sua 

necessidade. 

      Esse estudo pode proporcionar um diagnóstico da situação  de valorização do servidor público federal de 

acordo com a proposta da Política Nacional de Humanização (PNH), e exigências do  Sistema Único do (SUS), 

numa perspectiva de implementação. 

      Todas as informações obtidas são confidenciais e serão apenas usadas para com propósito científico, sem 

divulgar o nome do participante. 

      O procedimento utilizado será a aplicação de questões abertas e fechadas inerentes aos objetivos que se 

deseja alcançar.  Para maior fidedignidade das respostas a entrevista será gravada, além dos registros 

manuscritos. 
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Declaração de consentimento  

 

       Declaro que compreendi as informações inerentes à pesquisa, procedimentos, riscos e benefícios 

peculiares a mesma e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 

NO PNH: Estudo em um Hospital Universitário”. 

      Autorizo o uso das informações obtidas mediante entrevista, com o objetivo de desenvolvimento da 

pesquisa e também publicação do referido trabalho escrito, podendo utilizar inclusive meus depoimentos. 

Concebo, também, o direito de uso para quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas 

científicas, desde que seja mantido sigilo sobre a minha identidade, podendo usar pseudônimos. 

 

 

Participante da pesquisa 

 

Enfª Eunice Fernandes da Silva 
Mestranda em enfermagem 

 

 Profª  Dª Soraya Maria de Medeiros 
Profª Titular do Dept° de Enfermagem da UFRN 

Orientadora da pesquisa 
 

 

 

Soraya Maria de Medeiros 
Rua Professor Emídio Cardoso, S/N, Bloco E Apt 104, Capim Macio, Natal/RN, CEP: 59078420 Brasil/RN. 
Telefone: (084) 3215-5301 ou e-mail: sorayamaria@digi.com.br. 
 
Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN  
Praça do Campus Universitário em Lagoa Nova, CEP: 59072-970 telefone 3215-3135 ou e-mail: 
WWW.etica.ufrn.br 
TCLE - “VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR NO PNH: Estudo em um Hospital Universitário”. 
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APÊNDICE B − INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  
Praça do Campus Universitário em Lagoa Nova, CEP: 59072-970 

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES 

 

PARTE I 

 

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS 

1.1 Iniciais (Nome)________________________________________________________ 

1.2 Idade ________________________________________________________________ 

1.3 Sexo (    ) Feminino   (    ) Masculino 

1.4 Estado Civil     (    ) Solteiro              (    ) Casada(o)    

                               (    ) Divorciada(o)    (    ) Outro:______________________________  

1.5 Grau de Instrução:    (    ) Ensino médio incompleto    (    ) Ensino médio      

                                        (    ) Nível superior                      (    ) Outro:________________ 

2. DADOS PROFISSIONAIS  

2.1 Cargo que você ocupa __________________________________________________ 

2.2 Tempo de serviço ______________________________________________________ 

2.3 Você está satisfeito com o que faz?   (    ) Sim   (    ) Não 
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PARTE II 

 
1.Como você se sente no ambiente de trabalho?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

2.Como é o seu desempenho no trabalho?     

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3.O que você entende por valorização no trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.Você  tem algum conhecimento sobre a Política Nacional de Humanização? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5.Você compreende  que a PNH contempla a valorização do trabalhador da saúde  como parte 

do processo de humanização?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6.De acordo com sua experiência profissional você percebe algum tipo de valorização 

profissional nesta empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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7.Como se dá sua relação com os seus colegas de trabalho?   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8.Você se sente valorizado na instituição em que você trabalha?  (  ) Sim     (  ) Não Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

9. Como ocorre sua relação de trabalho com seus superiores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10.Você acredita que pode fazer alguma coisa que favoreça a melhoria desse panorama de 

valorização do servidor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

11.Você compreende que você deva fazer parte desse processo de valorização, exigindo 

melhores condições de trabalho, e melhores salários? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

12.Você está satisfeito profissionalmente como funcionário público federal? (   )   Sim (   ) 

Não? Porquê?                                             

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C − AUTORIZAÇÃO PARA TESTAGEM DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 
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ANEXO A − CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO B − PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DO HOSPITAL DE PEDIATRIA 
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ANEXO C − PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA − CEP 
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ANEXO E − POLÍTICA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO SERVIDOR 

 

A política de atenção à saúde, previdência e benefícios do servidor público 
 
1. POLÍTICA E ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR  
 
 A ausência de uma política nacional de saúde do servidor, articulada em nível central, 
propiciou que os Ministérios e os demais órgãos que compõem o Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal (SIPEC) criassem serviços de saúde com recursos financeiros, 
estruturas físicas e organizacionais e critérios periciais bem diferenciados, com 
potencialidades e dificuldades desconhecidas pelo conjunto da Administração Pública. Como 
exemplo de tal diferenciação, podemos citar as distorções outrora existentes na concessão do 
benefício relacionado à assistência médico-odontológica. Enquanto alguns órgãos custeavam 
valores expressivos do benefício, outros não possuíam nenhuma ação na área de saúde do 
servidor. O Governo Federal, ao longo dos últimos anos, tem empreendido esforços no trato 
dessas questões como forma de proporcionar relações de trabalho mais justas e equânimes, 
com base na proporcionalidade e nas garantias fundamentais. Buscando a sistematização de 
uma política de saúde para o servidor público, em 2003 foi criada a Coordenação-Geral de 
 Seguridade Social e Benefícios do Servidor da Secretaria de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Desde então seu principal desafio foi 
superar as distorções existentes entre os diversos órgãos do SIPEC e implementar uma política 
de atenção à saúde baseada na equidade e na universalidade. Iniciou-se, então, um processo de 
construção coletiva da política de saúde do servidor com encontros, oficinas e reuniões com as 
áreas de recursos humanos, os técnicos de saúde e entidades sindicais com o escopo de 
compartilhar experiências, dificuldades e projetos. Trata-se do desafio de construir uma 
política transversal com os diferentes órgãos da Administração Pública Federal, com diretrizes 
centrais de natureza normatizadora, mas com sua implantação desconcentrada e coletivizada, 
por meio da gestão participativa dos atores envolvidos com foco na integralidade das ações. 
Para enfrentar esse desafio proposto, nas dimensões e no ritmo que o cenário atual exige foi 
criado o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS)[1].  
 O SIASS, como sistema estruturante, possibilita a elaboração de normas, a 
padronização de procedimentos e a racionalização de recursos, com uso de informação para 
ação, projetos de formação e canais de comunicação.  
 A organização do SIASS contempla uma política sustentada a partir dos eixos: 
vigilância e promoção à saúde e vigilância aos ambientes e processos de trabalho, perícia e 
assistência, fundamentadas em gestão com base em informação epidemiológica, na 
interrelação entre os eixos, no trabalho em equipe multidisciplinar e na avaliação dos locais de 
trabalho em que se considere os ambientes e as relações de trabalho. Visando a consolidação 
dessa política diversas ações estratégicas estão em andamento, como descrevemos a seguir. 
   
Diagnóstico dos serviços de saúde em âmbito nacional 
 
 Iniciou-se, em dezembro de 2007, um levantamento de dados por meio de instrumento 
de pesquisa, com o objetivo de conhecer os recursos humanos, materiais, técnicos, a 
infraestrutura e as atividades desenvolvidas nos serviços de saúde dos órgãos federais. A 
pesquisa alcançou a maioria dos Estados e será oportunamente estendida a todos os Estados da 
Federação. Os dados já consolidados revelam potencialidades, identificam problemas e 
possibilitam a produção de informações gerenciais essenciais, que apóiam a organização das 
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unidades de saúde e a implementação das políticas que sustentam o SIASS nas unidades da 
Federação.   
 
 
 
Sistema de Informações – SIAPE SAÚDE 
 
 O sistema integrado de informações SIAPE-SAÚDE, atualmente em fase de 
homologação, com o módulo de perícia já concluído, possibilitará a consolidação de 
informações periciais, de licenças médicas, de acidentes de trabalho, de doenças profissionais, 
de aposentadorias por invalidez e de readaptações funcionais. O sistema consolidará ainda 
dados dos exames médicos periódicos, avaliações de outros profissionais técnicos da área de 
saúde, dados dos ambientes de trabalho e informações assistenciais e gerenciais.                     
 A coleta, a sistematização e a análise de informações individuais e coletivas do sistema 
constituem a base para a formação do perfil epidemiológico dos servidores, para a gestão 
qualificada das questões relativas à saúde do servidor. 
  
Perícia em Saúde 
 
 As iniciativas na área pericial visam à uniformização de procedimentos, a 
transparência dos critérios técnicos, a eficiência administrativa, a humanização no 
atendimento, a racionalidade de recursos, o apoio multidisciplinar e as relações com as áreas 
da assistência e da promoção à saúde. Uma perícia compromissada com o retorno ao trabalho 
e preservada pelos preceitos éticos da relação entre o perito e o periciado.  
 A alteração na Lei nº 8.112/90 possibilitou a regulamentação das licenças de curta 
duração e a adoção de novos critérios para: perícia singular, atuação de juntas médicas, 
revisão das aposentadorias por invalidez, além da instituição da perícia odontológica. Com a 
nova legislação, o governo qualifica a avaliação pericial, possibilita o controle gerencial, 
compartilha responsabilidades e garante eficácia aos direitos dos servidores. 
 Os protocolos técnicos com parâmetros para a concessão de licenças, de 
aposentadorias por invalidez, de readaptação funcional e dos exames admissionais 
possibilitarão transparência e uniformização das periciais oficiais.  
 A equipe multidisciplinar, proposta como parte integrante do processo de avaliação da 
capacidade laborativa, tem a função de subsidiar as decisões periciais, avaliar o ambiente e o 
processo de trabalho, acompanhar os servidores afastados por motivos de saúde e dar suporte 
no tratamento e nas restrições de atividades, visando uma integração das ações de assistência, 
prevenção e promoção à saúde possibilitando um retorno mais rápido ao trabalho. 
 O Manual  de  Perícia  Oficial  em  Saúde  foi elaborado com a contribuição de um 
conjunto de técnicos de diversos órgãos e encontra-se disponibilizado no portal 
www.siapenet.gov.br, link  Saúde, para sugestões e contribuições. 
 O prontuário eletrônico, o manual de perícia, a capacitação da equipe técnica e a 
edição do decreto que normatiza as licenças médicas possibilitam a construção de um novo 
padrão da avaliação da capacidade laborativa dos servidores públicos federais. 
   
Vigilância e Promoção à Saúde 
 
 Executar ações de vigilância e de promoção à saúde, que alterem ambientes e 
processos de trabalho e produzam impactos positivos sobre a saúde dos servidores federais, 
constitui o grande desafio para a estruturação do SIASS. 
 A instituição da obrigatoriedade do exame médico periódico para todos os servidores 
públicos federais (Decreto nº 6.856/2009) é parte das iniciativas para o acompanhamento da 
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saúde dos servidores e tem como objetivo a prevenção dos agravos instalados e a promoção da 
saúde. O exame permite avaliar a condição de saúde dos servidores e detectar precocemente 
doenças relacionadas ou não ao trabalho, por meio dos exames clínicos e avaliações 
laboratoriais gerais e específicas com base nos riscos (físicos, químicos, biológicos, 
ergonômicos, mecânicos, psicossociais, entre outros) a que estão expostos os servidores nas 
diversas atividades exercidas. 
 A realização dos exames médicos periódicos possibilitará ainda a consolidação de 
informações que contribuirão para a formação do perfil epidemiológico dos servidores 
federais.  
 O exame médico periódico é uma conquista dos servidores e um compromisso do 
Governo para a melhoria da qualidade de vida e trabalho. 
 É imperioso destacar a existência de estudos para a elaboração de uma Norma 
Operacional de Vigilância e Promoção à Saúde do Servidor, com diretrizes e metodologias 
para orientar as equipes de vigilância na avaliação e intervenção nos ambientes e processos de 
trabalho. 
 As ações de vigilância e de promoção à saúde fundamentam-se no uso de informações 
epidemiológicas coletadas pelo Sistema, no conhecimento transdisciplinar para melhor 
entender a relação saúde-trabalho e na participação dos servidores em todas as fases do 
processo de intervenção nos ambientes de trabalho. 
 A criação de comissões locais de saúde do servidor possibilitará o incremento de ações 
de promoção, pois essas organizações constituem espaços no qual o servidor pode reconhecer 
os riscos à saúde e à segurança, assim como negociar com a Administração mudanças no 
ambiente e na organização do trabalho.  
  
Capacitação e comunicação 
  
 A construção compartilhada da Política de Atenção à Saúde do Servidor tem requerido 
a realização de oficinas e encontros temáticos como estratégia para a implantação das 
unidades do sistema e para a formação de equipes focadas nos objetivos do SIASS. 
Realizar cursos regionalizados de vigilância, promoção e perícia em saúde para a capacitação 
das equipes que atuarão nas ações de vigilância é uma meta a ser cumprida, que possibilitará a 
uniformização de conceitos e procedimentos. 
 A organização do SIASS exige, por conseguinte, uma política de comunicação que 
possibilite o compartilhamento de informações e a troca de idéias e experiências relacionadas 
com as questões ligadas à saúde do servidor, para subsidiar tomada de decisões. A criação do 
portal SIASS foi a primeira ação de comunicação para a articulação de uma rede de serviços 
em saúde do servidor.  
  
Organização de unidades do SIASS 
 
 Com o Decreto nº 6.833/2009, que instituiu o Subsistema Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor, o Ministério do Planejamento assume o papel estratégico na articulação 
das unidades de saúde do servidor.  
 A implantação do SIASS exige ações de qualificação de recursos humanos, físicos e 
materiais, existentes e dispersos entre os diversos órgãos da administração pública federal. 
 As unidades do SIASS ficam responsáveis por desenvolver ações de perícia, promoção 
à saúde, vigilância dos ambientes de trabalho, registro dos acidentes de trabalho, nexo das 
doenças profissionais, readaptação funcional e apoio assistencial para os  casos  de  agravos  
instalados.  Essas  unidades  devem  contar  com  equipes multidisciplinares que desenvolvam 
ações abrangentes e integradas, com otimização dos recursos humanos e com espaço físico 
adequado às normas sanitárias. 
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 A definição de unidades convenentes e conveniadas será subsidiada pela análise das 
informações produzidas pela pesquisa e deve seguir critérios de capacidade física e humana 
instalada, facilidade de acesso e apoio institucional ao projeto SIASS. A escolha dessas 
unidades deve, ainda, contemplar um processo de entendimento coletivo. 
 A organização de unidades, em diferentes órgãos, distribuídas em diversas cidades e 
apoiadas por um sistema de informação possibilitará a criação de uma Rede Nacional de 
Serviços de Saúde do Servidor para apoiar as políticas de recursos humanos na área de 
qualidade de vida e trabalho. 
  
Saúde suplementar 
  
 O Ministério do Planejamento, por meio da Secretaria de Recursos Humanos (SRH) e 
da SOF (Secretaria de Orçamento Federal), universalizou a oferta do benefício da assistência 
médica odontológica para todos os servidores federais, transformou o benefício em despesa 
orçamentária obrigatória (evitando contingenciamentos), recuperou o valor do pe r  ca pit a  
destinado aos servidores e estabeleceu as iniciativas para a isonomia no tratamento deste 
benefício entre todos os entes do Poder Executivo. 
 O valor do pe r  ca pi t a, disponibilizado como cota governamental, tem sofrido 
reajustes semestrais desde 2007. O aumento do valor do pe r  ca pi t a para a assistência à 
saúde suplementar será de 72% no período compreendido entre 2007 e 2010, com orçamento 
aproximado de 1,5 bilhões de reais. 
 Constituiu-se, ainda, grupo de trabalho composto pelo Ministério do Planejamento 
(Secretaria Executiva, Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, Secretaria 
de Recursos Humanos e Secretaria de Orçamento Federal), pelos Ministérios da Previdência 
Social, da Fazenda, da Educação e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar e por representante do Fórum dos Recursos Humanos das 
Agências Reguladoras.  
 O Grupo de Trabalho tem a missão de construir uma proposta para o benefício da 
saúde suplementar, estipulando valores diferenciados com base na faixa remuneratória dos 
servidores e na faixa etária dos beneficiários. O objetivo é tornar a concessão do benefício 
mais eficiente e mais equânime. 
 Foi realizado levantamento do número total de servidores e de seus dependentes 
inscritos em planos de saúde, para que os recursos repassados referentes ao pe r  ca pi t a , no 
ano de 2010, sejam em números reais; permitindo a isonomia dos valores repassados. 
 O benefício da saúde suplementar está normatizado pela Portaria Normativa SRH nº 1, 
de 27 de dezembro de 2007, que torna obrigatória às operadoras de planos de saúde a 
cobertura mínima do rol de procedimentos em saúde da Agência Nacional de Saúde (ANS) e a 
oferta de planos com coberturas e redes credenciadas diferenciadas. 
 Quanto aos serviços médicos isolados prestados por alguns órgãos, a previsão é de 
mantê-los de forma residual, mas sem estimular a criação de novos. O objetivo é integração 
destes na rede do SIASS, além de estimular a realização de convênios ou contratos coletivos 
menos onerosos, com suporte de rede laboratorial, ambulatorial e hospitalar. 

2. Previdência e Benefícios 
  
 Atualmente convivem três diferentes regimes de previdência, voltados a públicos 
diversos e com um conjunto de normas jurídicas próprias: 
 Regime Geral de Previdência Social (RGPS): referente aos trabalhadores  da  iniciativa  

privada,  ocupantes  de  empregos  públicos  ou exclusivamente de cargo em comissão 
do governo. É administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);  
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 Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos: referente aos 
ocupantes de cargos efetivos, cuja administração pertence ao ente da federação ao qual 
estejam vinculados, conforme art. 40 e art. 149, § 1º, da Constituição Federal; e  

 Regime de Previdência Complementar: sua finalidade básica é complementar a 
aposentadoria do trabalhador/servidor para garantir que ele receba na inatividade o 
mesmo valor recebido quando estava no efetivo exercício do cargo. 

 No que se refere à previdência do servidor público, a Constituição de 1988, em seu art. 
40[2], condicionou o regime de previdência à contribuição por parte do servidor, assim como 
a Lei nº 8.112/90, em seu art. 185, enumera os benefícios a serem prestados ao servidor.  
 A elaboração da proposta de Regime Próprio de Previdência do Servidor Púbico 
Federal abrange o Ministério do Planejamento, o Ministério da Previdência Social e a Casa 
Civil, tendo em vista natureza do assunto e a abrangência da medida. O processo de discussão 
tem ocorrido em sintonia com a construção das demais políticas tratadas pela SRH, no sentido 
de diminuir as disparidades entre os direitos dos servidores públicos federais e os dos 
trabalhadores da iniciativa privada, de forma a garantir condições dignas e justas a todos os 
trabalhadores brasileiros. Com o intuito de equiparar direitos de trabalhadores privados e 
públicos, o Governo Federal pretende limitar os benefícios garantidos pelo Regime Próprio de 
 Previdência da União ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). O 
servidor com rendimento mensal superior ao teto do RGPS terá uma dupla cobertura 
previdenciária. Enquanto os benefícios, até o limite do valor de teto, serão de responsabilidade 
do Regime Próprio de Previdência, aqueles benefícios acima desse valor serão cobertos pelo 
Regime de Previdência Complementar. Para a instituição do Regime Próprio de Previdência 
Social, conforme previsto no art. 40 da CF/1988, a União tem desafios que incluem a 
instituição de regime único para todos os servidores e agentes políticos da União, a 
administração do custeio do passivo dos benefícios atuais e o deslocamento dos recursos 
previdenciários da conta do Tesouro Nacional para um fundo próprio, com a missão de torná-
lo autosustentável. Cabe, portanto, à União construir um Regime Próprio de Previdência e sua 
Previdência Complementar para todos os seus servidores do Executivo, Legislativo e 
Judiciário com gestão transparente e eficaz, capaz de acompanhar constantemente os riscos 
externos decorrentes da aplicação dos recursos e que considere impactos como a elevação da 
expectativa de vida dos servidores. Além dos benefícios previdenciários, a Administração 
Pública Federal oferece alguns programas aos servidores e seus dependentes, relacionados à 
política de assistência à saúde e assistência social, tais como: a) o benefício da saúde 
suplementar, concedido ao servidor ativo, aposentado, seus dependentes e pensionistas; b) o 
auxílio alimentação; e c) o auxílio pré-escolar, benefícios que visam garantir a melhoria da 
saúde e do bem-estar do servidor e de sua família. As contribuições da política previdenciária, 
consolidadas no processo da Conferência Nacional de Recursos Humanos, subsidiarão a 
construção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Federais e da 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal.  Por fim, mais que assegurar 
instrumentos de controle da máquina estatal, conceder benefícios e garantir reduções de 
déficits futuros, a elaboração de uma Política Previdenciária do Servidor Público Federal é 
uma iniciativa de gestão das questões relativas à previdência do trabalhador, que vem resgatar 
exigência histórica e legítima dos servidores na esfera pública federal, cabendo ao Estado 
assegurá-lo em todos seus níveis de abrangência, na qualidade de empregador e de gestor de 
recursos humanos. 
[1] O SIASS foi regulamentado pelo Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 2009, publicado no D 
OU  de 30 de abril de 2009. 
[2] Com a redação determinada pela EC nº 41/2003. 

 


