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RESUMO

Este estudo analisa a visão das enfermeiras de um hospital pediátrico de ensino acerca
do seu processo de trabalho no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a
identificar os fatores que interferem na sua efetivação e a forma como vêm se
estabelecendo as relações de trabalho entre estas, os demais profissionais da
enfermagem e a equipe multidisciplinar. É um estudo descritivo/analítico de natureza
qualitativa, que parte da reflexão da atual prática das enfermeiras para a perspectiva de
transformação, no sentido de repensar o seu processo de trabalho em consonância com
os princípios do SUS. Para atingir tais objetivos, optou-se pelo grupo focal, como
técnica de coleta de dados, o qual se realizou entre novembro e dezembro de 2005,
utilizando-se como instrumentos um questionário de caracterização dos pesquisados e o
roteiro de discussão. O referencial teórico abordou as transformações no mundo do
trabalho, contextualizando o trabalho na saúde e na enfermagem e, especificamente,
buscou compreender o processo de trabalho do enfermeiro inserido na produção dos
serviços de saúde. Assim, as falas das participantes, analisadas à luz das referências
teóricas, evidenciaram ambigüidade no reconhecimento do enfermeiro acerca do seu
processo de trabalho, que, apesar de identificá-lo, assume múltiplas funções nos
serviços de saúde. Este estudo ainda permitiu a identificação de diversos fatores que
vêm interferindo na prática desses profissionais, dentre os quais, as deficientes
condições de trabalho e a excessiva contratação de bolsistas de nível médio, como
alternativa de recompor a insuficiente força de trabalho da enfermagem, além de revelar
as possibilidades trazidas pelo SUS na reorientação do seu fazer profissional com vistas
à interdisciplinaridade e a integralidade.

PALAVRAS-CHAVE: Processo de trabalho; Enfermagem pediátrica; Sistema Único de
Saúde.
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ABSTRACT

This study analyzes the point of view of nurses working at a pediatric teaching hospital
on their work process within the scope of the Brazilian unified healthcare system –
SUS, in order to identify factors that interfere with its development and find out how
work relations are taking place between nurses, other nursing professionals and the
multidisciplinary staff. It is a descriptive and analytical study, qualitative in nature,
which starts with a consideration of a nurse’s current practices and moves on to reflect
on a perspective of transformation aiming at rethinking their work process pursuant to
the principles of SUS. In order to attain these objectives, we decided on using the focal
group as a data-collecting technique, which took place from November to December
2005, by using as instruments a questionnaire for the characterization of the persons
being researched and a discussion outline. Theoretical support has approached
transformations in the world of work, placing it in the context of healthcare and nursing
and has tried, specifically, to understand the work process of a nurse engaged in the
production of health services. Therefore, the discourse analysis of participants, in the
light of theoretical support, has evinced an ambiguity inasmuch as though identified as
such in their work process, nurses are also fulfilling multiple functions in health
services. Through this study it has also been possible to identify several factors that
interfere with the work of these professionals, including poor working conditions and
excessive hiring of high school graduate interns as an attempt to make up for a meager
nursing workforce, as well as reveal the possibilities brought about by the SUS in
retargeting its professional practice to interdisciplinarity and integrality.

KEYWORDS: Work process; Pediatric nursing; Unified Healthcare System.
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stamos enfrentando uma combinação de mudanças paradigmáticas que podem
ser mais poderosas do que qualquer coisa que o mundo tenha visto antes. As
possibilidades, tanto para a ruptura como para vida criativa são enormes”.

                                                                                                                       Carl Rogers

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo, o trabalho vem sofrendo gradativas transformações

decorrentes dos diferentes contextos histórico, social, político e cultural e do processo

de mudança de valores que vêm permeando a sociedade de forma global.

Dentre os relevantes fatos históricos, que implicaram mutações no mundo do

trabalho, destacam-se as revoluções industriais e a evolução científica. Este processo

evolutivo refletiu na sociedade contemporânea que, atualmente, se depara com diversas

modalidades de trabalho precarizado, em conseqüência da reestruturação produtiva.

A nova forma de acumulação flexibilizada emerge na década de 70, com o

advento do neoliberalismo e transição do binômio taylorista/fordista para o toyotismo.

Surgem, então, em escala mundial os trabalhadores terceirizados, temporários,

subcontratados e outras formas semelhantes de desregulamentação do trabalho.

É neste contexto, que ocorre o processo de expansão do trabalho feminino,

amplamente absorvido no universo do trabalho precarizado e desregulamentado,

constituindo mão-de-obra barata, quando comparada com os valores pagos aos

trabalhadores do sexo masculino (ANTUNES; GIOVANNI, 2004).

Estas significativas mudanças organizacionais, tecnológicas e de gestão também

afetam o trabalho no setor de serviços. Inserido nesta realidade, encontra-se o setor

saúde que vivencia, em nível mundial, um cenário crítico, materializado através da

ineficiência, ineficácia, iniqüidade e insatisfação social relativo à qualidade do seu

atendimento (MENDES, 1999).
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No Brasil, a crise do sistema de saúde se manifesta, principalmente, pela

desigualdade de acesso aos serviços e sua inadequação às necessidades da população,

além da qualidade insatisfatória e ausência de integralidade das ações.

Tais problemas têm relação direta com o modelo médico-assistencial privatista,

que se originou na assistência filantrópica e na medicina liberal e se fortaleceu com a

expansão da previdência social, consolidando-se com a capitalização da medicina nas

últimas décadas (PAIM, 2003).

Na tentativa de encontrar saídas para a inadequação do modelo de atenção à

saúde, ocorre, na década de 1980, a Reforma Sanitária brasileira, movimento social

envolvendo docentes, estudantes, profissionais de saúde, usuários e outros, que propõe

intervenções para melhoria dos níveis sanitários e reorientação dos serviços de saúde.

Dentre as propostas e princípios preconizados pela Reforma Sanitária estão o

conceito ampliado de saúde, a universalidade, eqüidade e a integralidade da atenção, os

quais são formalizados na Constituição Federal de 1988. É pautado nestes princípios

que o Sistema Único de Saúde (SUS) se organiza.

As propostas trazidas pelo SUS afetam, sobremaneira, o perfil do enfermeiro e

demais profissionais da saúde, com a formação acadêmica e a atuação profissional

centradas no modelo biomédico, exigindo assim o enfrentamento do desafio de refletir e

recompor as suas práticas.

Deste modo, tornou-se premente analisar a visão do enfermeiro de um hospital

pediátrico de ensino, acerca do seu processo de trabalho no contexto do SUS, os fatores

que interferem na sua efetivação e a forma como vêm se mantendo as relações de

trabalho entre esses profissionais e os demais integrantes da equipe de saúde,

considerando a sua inserção em um trabalho coletivo.
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O interesse pelo tema surgiu da prática profissional, tendo em vista a experiência

de uma década em um hospital pediátrico de ensino integrante do SUS, aliada à

atividade docente, exercida pela pesquisadora durante três anos como professora

substituta da disciplina processo de trabalho do curso técnico em enfermagem da Escola

de Enfermagem de Natal. Tal experiência propiciou reflexões e despertou para a

importância de se discutir a temática nos serviços de saúde.

A motivação para o estudo se intensificou durante a atuação da pesquisadora

como enfermeira assistencial do setor de internação do Hospital de Pediatria da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o qual esteve

predominantemente permeado por uma acentuada deficiência de recursos humanos e

materiais e relações conflitantes entre os integrantes da equipe de enfermagem e demais

trabalhadores da saúde.

Observou-se, então, a falta de delimitação das atividades do enfermeiro na

equipe multidisciplinar, conduzindo-o ao desenvolvimento de múltiplas funções no

trabalho em saúde e conseqüente afastamento do ‘cuidar’, o que gerou sentimentos de

insatisfação e desmotivação dos enfermeiros do referido hospital, impulsionando-os a

tentar transformar o seu fazer profissional.

A primeira iniciativa implementada ocorreu em 1999, mediante a definição de

atividades entre os diferentes níveis profissionais da enfermagem, com base na Lei de

Exercício Profissional 7.498/86 (BRASIL, 1986), o que ocorreu em uma reunião geral

da enfermagem, realizada no próprio hospital, na qual se definiu, coletivamente, a

divisão de atribuições entre as categorias da equipe.

Desta forma, acordou-se que caberia aos auxiliares e técnicos de enfermagem

assumir as atividades menos complexas, como o preparo e administração de medicação,
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verificação de sinais vitais, conforto, higiene da criança e oferecimento de dietas. Já o

enfermeiro desenvolveria as atividades relacionadas à assistência ao paciente grave,

administração de sondas e realização de curativos, além da coordenação, gerência e

qualificação da equipe de enfermagem.

Outra iniciativa de mudança surgiu com a tentativa de implantação do processo

de enfermagem desenvolvido por Pinto (2004) na própria instituição, com a

preocupação de fornecer um instrumento de trabalho que permitisse ao enfermeiro

nortear suas ações para apresentar um resultado concreto do seu trabalho.

A vivência das enfermeiras com o processo de enfermagem indicou que a

utilização deste instrumento depende, inicialmente, de reflexões e discussões acerca dos

fatores que envolvem o processo de trabalho de enfermagem. Assim, tal projeto não

teve continuidade, mantendo-se uma prática assistemática com a permanência da

divisão de trabalho entre os diferentes agentes da enfermagem.

Observa-se, contudo, que a divisão de atribuições resultou em uma significativa

melhora nos níveis de relacionamento da equipe e um maior reconhecimento e respeito

ao trabalho do enfermeiro pelos integrantes da equipe de saúde, especialmente pelo

médico, que passou a vê-lo como figura indispensável no processo terapêutico.

Entretanto, nota-se a permanência de relações verticalizadas entre esses

profissionais, a ausência de planejamento e elaboração consensual de um projeto

assistencial comum à equipe de enfermagem e demais trabalhadores da saúde que os

permitam exercer com relativa autonomia os seus processos de trabalho.

 Percebe-se, então, que a definição de papéis na equipe de enfermagem torna

possível o resgate da função assistencial do enfermeiro e o aproxima do seu objeto de

trabalho, mas não é suficiente para transformar a sua prática e lhe conferir uma relativa
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autonomia. Isto requer amplas discussões e abordagens acerca do tema que possibilite a

compreensão do enfermeiro em relação à especificidade da enfermagem, do seu

trabalho no contexto da produção dos serviços de saúde e dos modelos de atenção,

especialmente na enfermagem pediátrica.

Concebida com base no conhecimento das doenças e influenciada por uma

formação essencialmente tecnicista, essa especialidade da enfermagem apresenta uma

escassa produção científica no campo do processo de trabalho, em razão da ênfase dada

à rigidez técnica e acentuada pela exigência do mercado do trabalho e desenvolvimento

tecnológico em saúde.

 A realização de uma revisão bibliográfica acerca da enfermagem pediátrica

revelou as atuais possibilidades de transformação de sua prática assistencial trazida

pelas políticas públicas, voltadas para a criança e o adolescente, e pela aprovação do

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), regulamentado pela Lei 8.069/90

(BRASIL, 1990a).

Em seu Artigo 12, o ECA obriga as instituições de saúde a oferecer condições de

acolhimento ao acompanhante durante todo o período de internação da criança, o que

implica em mudanças na dinâmica do trabalho hospitalar, e, em particular, da

enfermagem, pois possibilita a ampliação do foco de atenção ao incluir a família como

objeto de cuidado.

A participação da mãe acompanhante no processo terapêutico é abordada por

Collet e Rocha (2004) em estudos que evidenciam o pouco preparo da equipe de

enfermagem em compartilhar com a família os cuidados para com a criança

hospitalizada. Assim, são delegadas ao acompanhante tarefas e responsabilidades

inerentes ao processo de trabalho da enfermagem.
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A presença do familiar durante o período de internação da criança possibilita

mudanças na modalidade da assistência da enfermagem pediátrica e ocorre paralela à

implantação do SUS, que também traz uma nova perspectiva, a começar pela própria

concepção de saúde, que passa a ser compreendida a partir de um conceito mais amplo,

diretamente relacionado com a qualidade de vida da população.

Todavia, no Brasil, o modelo de atenção hegemônico no campo da saúde

continua sendo o médico-assistencial-curativo pautado na concepção flexneriana e

caracterizado pelo biologicismo, mecanicismo, individualismo e tecnificação, cuja

produção se baseia na lógica da demanda e nas práticas assistenciais hospitalocêntricas.

Este modelo se apóia em uma concepção negativa da saúde, entendida como

ausência de doença. Porém, a evolução para um conceito de saúde mais globalizante

traz à tona a discussão de um novo paradigma – a produção social em saúde (MENDES,

1999).

A mudança na concepção de saúde se dá no contexto da Reforma Sanitária, na

qual a saúde é compreendida como resultante das condições de vida da população, como

educação, moradia, trabalho e lazer. O trabalho é, então, destacado como fator relevante

para a vida do ser humano, capaz de dar sentido e significado ao homem.

O SUS, enquanto projeto contra-hegemônico, evidencia uma nova perspectiva

no modelo assistencial brasileiro e oportuniza à enfermagem a possibilidade de um novo

modo de pensar e agir em saúde, a fim de reorientar as suas ações para o modelo

epidemiológico e a vigilância à saúde, transpondo a visão individual do cuidar para

alcançar uma abordagem mais global do processo saúde/doença.

 No âmbito da vigilância à saúde, vislumbra-se uma outra direcionalidade do

processo de trabalho, em busca de uma ação efetivamente coletiva, no qual os
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profissionais adotam uma relação de complementaridade e interdependência. Essa

forma de produzir em saúde traz a perspectiva de transformar os perfis epidemiológicos

do processo saúde/doença e mostra a necessidade de integração da atenção hospitalar ao

campo da saúde coletiva na busca da integralidade (QUEIROZ; SALUM, 1996a).

Contudo, Moretto (2001) constata, mediante pesquisa realizada com

enfermeiros, o pouco conhecimento por parte desses profissionais acerca dos princípios

que regem o SUS, reforçando a necessidade de haver um maior investimento nesta área

de conhecimento.

Desta forma, considera-se a compreensão das políticas de saúde e a reflexão do

processo de trabalho, por parte dos profissionais, aspectos indispensáveis ao

desenvolvimento de sua práxis. Entende-se que a visão do enfermeiro em relação ao seu

processo de trabalho, no contexto do SUS, é um passo fundamental para o desvelamento

dos fatores impeditivos da efetivação profissional e do referido modelo de atenção.

Este estudo justifica-se, portanto, pela necessidade de refletir sobre o saber/fazer

do enfermeiro, a partir da visão de sua atual prática e das dificuldades enfrentadas por

este profissional, considerando as características de um hospital pediátrico de ensino

vinculado ao SUS.

Desse modo, a relevância de sua realização em um hospital universitário

destaca-se por ser um órgão responsável pela formação e capacitação de profissionais,

reconhecido socialmente como referência estadual na atenção à saúde da criança e

financiado exclusivamente pelo SUS.

 Por ser hospital de ensino, caracteriza-se pela constante rotatividade de pessoal,

alunos de nível médio, graduação e pós-graduação, atualmente, agravada pelo grande

contingente de trabalhadores de nível médio, sem contrato formal, cuja vinculação é
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estabelecida por meio de bolsas de estágio, com prazo máximo de dois anos. Este

quadro, reflexo da desregulamentação e precarização do trabalho, compromete as suas

relações e a qualidade da assistência de enfermagem.

Assim sendo, levantam-se as seguintes questões para direcionamento do estudo:

Qual a visão do enfermeiro de um hospital pediátrico de ensino acerca do seu processo

de trabalho, no contexto do SUS? Quais os fatores que interferem na efetivação deste

processo? E como se dão as relações de trabalho destes profissionais com os integrantes

da equipe de enfermagem e os demais membros da equipe de saúde?

O estudo, portanto, tem como objetivos:

GERAL

Analisar a visão do enfermeiro de um hospital pediátrico de ensino acerca do

seu processo de trabalho, no contexto do SUS, e os fatores que interferem na

efetivação deste processo.

ESPECÍFICOS

Identificar a visão do enfermeiro de um hospital pediátrico de ensino acerca

do seu processo de trabalho, no contexto do SUS;

Identificar os fatores que interferem na efetivação do processo de trabalho

deste enfermeiro;
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Analisar nos discursos dos enfermeiros a sua concepção acerca das relações

de trabalho que se estabelecem entre o enfermeiro e a equipe de enfermagem

e com os demais profissionais da equipe de saúde.

Para possibilitar uma melhor compreensão da pesquisa, utiliza-se a seguinte

seqüência na sua organização.

No capítulo I, apresenta-se uma breve introdução acerca do tema, a sua

relevância para a enfermagem e para o enfermeiro, o objeto de estudo, as questões de

pesquisa e os objetivos propostos.

O capítulo II é constituído por subcapítulos, contemplando breves incursões

sobre: as transformações do mundo do trabalho; a saúde e a enfermagem no contexto do

trabalho: evolução histórica, no qual se utiliza como aporte teórico os estudos de Silva

(1986), Melo (1986), Almeida e Rocha (1986) Pires (1989), Nogueira (1995) e Mendes-

Gonçalves (1992); o trabalho do enfermeiro no processo de produção dos serviços de

saúde; o trabalho do enfermeiro no Brasil, da origem da formação à conformação de um

novo modelo de atenção; e o trabalho da enfermagem pediátrica no contexto do SUS.

 No capítulo III, discorre-se acerca do percurso metodológico e instrumentos

utilizados para a realização da pesquisa, na qual se aplicou a técnica de grupo focal, cuja

experiência é descrita.

Já no capítulo IV, encontram-se os resultados e discussões acerca da unidade

analítica do estudo e das categorias empíricas denominadas respectivamente: o processo

de trabalho do enfermeiro; o trabalho do enfermeiro em um hospital pediátrico de

ensino, com a subcategoria ‘o acompanhante e o processo de cuidar’; e, por último, o

SUS e o trabalho do enfermeiro.
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O capítulo V contém as considerações finais, consolidando as discussões e

refletindo sobre as contribuições do estudo para as possíveis mudanças do processo de

trabalho do enfermeiro inserido em um hospital pediátrico de ensino, no contexto do

SUS.
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Não é a história que usa o homem para realizar os seus fins; ao contrário [...] ela
nada mais é do que a atividade do homem que persegue os seus fins”.

Karl Marx

CAPÍTULO II

REVISÃO DE LITERATURA
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Neste capítulo, aborda-se a origem e a evolução histórica e social do trabalho em

distintos contextos, com base em conceitos e reflexões de teóricos clássicos, buscando

compreender as mudanças ocorridas para, posteriormente, situá-las ao processo de

trabalho na saúde e na enfermagem.

2.1  AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO

O trabalho vem assumindo variadas interpretações ao longo do tempo. Na

sociedade medieval, significava estar submetido à tortura e tinha como ascendência

etmológica o trabajar castelhano, o travaillher francês e o vocábulo latino trepalium,

aparelho de tortura formado de três paus, que servia tanto como instrumento de

trabalho, como para atar os condenados e torturar os escravos, refletindo a

subvalorização do trabalho.

Na Idade Média, século XII, o trabalho ainda tinha uma intensa ligação com a

exaustão física, visto, sob a ótica da Igreja Católica, como um sacrifício para purificar o

ser humano do pecado original.

Na Idade Moderna, Hegel estuda o trabalho como atividade humana originária

de um processo histórico e como rendimento, dando valor positivo ao considerá-lo um

determinante da essência do homem e da forma social que ele assume (ASTRADA,

1968).
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Marcuse (1978, p. 253) explica, no entanto, que Marx, em sua análise sobre o

capitalismo “considera a forma de trabalho na sociedade moderna como constituinte da

alienação total do homem”. Esta alienação se dá na relação do trabalhador ao produto

do seu trabalho e na sua relação com a sua atividade; assim, o seu próprio trabalho deixa

de ser seu para tornar-se propriedade de outro, gerando uma expropriação que atinge a

essência do homem.

A divisão social do trabalho, acentuada na sociedade capitalista, também

fortalece a alienação do homem, posto que não leva em consideração as aptidões dos

indivíduos, mas apenas os interesses e as leis da produção capitalista de mercadorias.

Com o desenvolvimento da sociedade moderna, o trabalho foi se tornando um objeto,

que o operário dispõe ao capitalista, mediante um contrato salarial.

Porém, Marx também concebe o trabalho, em seu sentido original, como um

meio de auto-realização e pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. O

filósofo alemão, em seus primeiros escritos, o considera

[...] um processo de que participa o homem e a natureza, processo em que o
ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e controla seu
intercâmbio com a natureza [...] Atuando assim sobre a natureza externa e
modificando-a, ao mesmo tempo em que modifica a sua própria natureza
(MARX,1989, p. 202).

A afirmativa revela o caráter transformador do trabalho humano. Na visão de

Marx (1989), o homem se diferencia de outros animais por ser capaz de projetar

mentalmente o seu trabalho antes de torná-lo realidade, em razão de sua capacidade

teleológica, exercendo uma práxis consciente, não restringindo sua ação apenas à

transformação da matéria.
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Nesta perspectiva, Vazquez (1977, p. 185) afirma que “toda práxis é atividade,

mas nem toda atividade é práxis”. O autor distingue a práxis da atividade em geral, ao

entendê-la como atos singulares que se articulam, como elemento de um todo, e culmina

na modificação de uma matéria-prima.

Esta articulação diferencia a atividade especificamente humana de qualquer

outra que se situe em um nível meramente natural. A práxis prescinde da intervenção da

consciência, na qual o resultado do trabalho aparece em dois momentos distintos: na

projeção mental, como resultado ideal, e no final do processo, como produto real.

O trabalho, é portanto, entendido como atividade consciente e proposital,

orientado pela inteligência, produto especial da espécie humana (BRAVERMAN,

1987).

Marx (1989) identifica os elementos que compõem o processo de trabalho,

destacando o objeto entendido como a matéria sobre a qual se realiza uma ação para

transformá-la em um produto idealizado pelo trabalhador; a força de trabalho, que

compreende o conjunto das faculdades mentais e físicas, através do qual o ser humano

põe em ação para obter as transformações desejadas; e os meios de trabalho, que são os

instrumentos indispensáveis para sua efetivação e indicam as condições sociais em que

se realiza o trabalho (grifo nosso).

Contextos históricos e seus respectivos processos de produção permeiam o

trabalho humano, a partir do desenvolvimento de novos instrumentos de trabalho e

mudanças na sua organização. Para possibilitar uma melhor compreensão acerca dessas

mutações relatam-se situações importantes que implicaram na atual conformação do

trabalho.
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Castells (2003) explicita a ocorrência de duas revoluções industriais: a primeira,

iniciada antes dos últimos trinta anos do século XVIII, se caracterizou por novas

tecnologias, como a máquina a vapor, a fiadeira, o processo cort em metalúrgica, ou

seja, a substituição das ferramentas manuais pelas máquinas. A segunda, ocorrida

aproximadamente cem anos depois, se manifestou pelo desenvolvimento da

eletricidade, do motor de combustão interna, de produtos químicos com base científica,

da fundição eficiente de aço e pelo início das tecnologias da comunicação.

Assim, com base em Braverman (1987), observa-se que, a partir do capitalismo

industrial do século XVIII, inicia-se um processo de transformação do trabalho que

deixa de ser visto apenas sob uma ótica técnica, como simples modo de produzir e passa

a ser percebido pela maneira como é dominado e modelado pela acumulação do capital.

Desta forma, os trabalhadores assalariados se tornam mais expressivos

numericamente e o processo de trabalho capitalista passa a ser estabelecido, mediante

um contrato ou acordo de venda da força de trabalho pelo trabalhador e sua compra pelo

empregador.

Surge, então, a preocupação com a gerência em forma rudimentar, função

exercida,  inicialmente, pelo próprio capitalista, o qual se empenha em controlar o

processo de produção em virtude de sua propriedade do capital. Há também o

aperfeiçoamento da divisão de trabalho, que deixa de ocorrer sob a forma de

distribuição de tarefas, comum às diversas formações econômicas e passa a ser

desenvolvida por meio da subdivisão sistemática do trabalho de cada especialidade

produtiva em operações limitadas.

Nesta perspectiva, o sistema fabril estabelece a divisão manufatureira, como

princípio básico da organização industrial, no qual Braverman (1987, p. 72) analisa que,
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enquanto a divisão social do trabalho subdivide a sociedade, a divisão
parcelada do trabalho subdivide o homem, e enquanto a subdivisão da
sociedade pode fortalecer o indivíduo e a espécie, a subdivisão do indivíduo,
quando efetuada com menosprezo das capacidades e necessidades humanas, é
um crime contra a pessoa e contra a humanidade.

O autor alerta para as graves conseqüências que a divisão pormenorizada do

trabalho pode trazer para a vida do homem, à medida que subdivide o seu trabalho em

operações limitadas, tornando-o inapto para acompanhar qualquer processo completo de

produção, levando à alienação do trabalhador.

Associado à divisão manufatureira do trabalho emerge o movimento da gerência

científica, introduzido por Frederick Winslow Taylor1, que domina o mundo da

produção, com o objetivo de controlar melhor o trabalho alienado, mediante a

imposição de tarefas já previamente definidas, reduzindo a participação do trabalhador

nas decisões. O planejamento do trabalho passa, então, a ser desenvolvido

exclusivamente pelo gerente, restringindo ao trabalhador apenas a execução da tarefa.

De acordo com Braverman (1987, p.108),

[...] o trabalho de todo operário é inteiramente planejado pela gerência pelo
menos com um dia de antecedência, e cada homem recebe, na maioria dos
casos, instruções escritas completas, pormenorizando a tarefa que deve
executar, assim como os meios a serem utilizados ao fazer o trabalho.

1 Engenheiro norte-americano – É considerado ‘o pai da administração científica’. Introduziu em 1881 um
método para aumentar a produtividade baseada na racionalização da produção em série, que revolucionou
a organização da empresa.
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Desse modo, é possível ter o controle de todos os elementos do trabalho. O

operário, por sua vez, perde a possibilidade de compreensão do processo produtivo, e

esta ausência de conhecimento facilita a manipulação por parte da gerência.

Configura um princípio da gerência científica o alto grau de especialização dos

trabalhadores, tornando-os mais produtivos na realização de uma determinada tarefa.

Com isto, o taylorismo não se limitou apenas à cronometragem e ao estudo dos

movimentos, mas se concentrou na destituição, por parte dos trabalhadores, do

conhecimento e do controle autônomo do seu ofício, estabelecendo um processo de

trabalho acerebral (BRAVERMAN, 1987).

As mudanças que a segunda revolução industrial, denominada revolução do aço

e da eletricidade, provocam na organização capitalista, favorecem a consolidação do

fordismo, sistema que fortalece a produção e o consumo em massa e promove o

aumento do número de assalariados. O binômio taylorista/fordista vigorou na grande

indústria, durante praticamente quase todo o século XX, estruturado no trabalho

parcelar e fragmentado e na decomposição das tarefas, que reduzia a ação operária a um

conjunto repetitivo de atividades (ANTUNES, 2000).

Na década de 70, do século citado, todavia, o desencadeamento de uma crise

estrutural da economia nos países capitalistas avançados, caracterizados,

principalmente, pela queda da taxa de lucro, levou ao esgotamento do padrão de

acumulação taylorista/fordista. Em resposta a este quadro, iniciou-se um processo de

reorganização do capital e de seu sistema ideológico e político de dominação, com o

advento do neoliberalismo e a transição do padrão taylorista e fordista  para as novas

formas de acumulação flexibilizadas (ANTUNES, 2003).
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O paradigma neoliberal nasceria logo após a Segunda Guerra Mundial, na região

da Europa e da América do Norte, como um movimento contra-hegemônico ao

capitalismo fundamentado no Estado intervencionista de Bem-Estar Social. Este último

predominou nos países desenvolvidos, por mais de trinta anos, caracterizando-se pela

regulamentação das atividades econômicas e sociais pelo Estado, investimentos em

políticas públicas, aumento do índice de emprego e defesa do pleno emprego

(ANDERSON, 1995).

É no cenário crítico dos anos 70, em face da estagnação econômica, altas taxas

de inflação e elevação dos gastos sociais, que o neoliberalismo encontra a possibilidade

de se consolidar, expandindo-se em toda região do capitalismo avançado, como: a

Inglaterra, com Margareth Tatcher; Estados Unidos, com Ronald Reagan; e na

Alemanha, com Khol. O seu ideário é fundamentado na desigualdade, como forma de

estimular a vitalidade da concorrência e dinamizar a economia, e sua prática se embasa

na manutenção de um Estado forte capaz de romper com o poder dos sindicatos, mas

parco em todos os gastos sociais e nas intervenções econômicas (ANDERSON, 1995).

A década de 70 é também marcada pela terceira revolução industrial ou

revolução da tecnologia da informação, organizada com base na microeletrônica. É

constituída nos Estados Unidos, se propagando em diferentes países, várias culturas,

organizações diversas, concretizando um novo estilo de produção, comunicação,

gerenciamento e vida (CASTELLS, 2003).

O chamado toyotismo e a acumulação flexível emergem, assim, trazendo

transformações no processo produtivo, por meio de concepções de gestão

organizacional e do avanço tecnológico, revelando uma nova face ao trabalho, mediante

a desregulamentação dos direitos trabalhistas, precarização e terceirização da força
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humana, gerando impactos importantes, como a expansão do desemprego estrutural e o

aumento do subproletariado.

O projeto neoliberal e as formas de acumulação flexibilizada utilizam o processo

de globalização do capital para se disseminar em escala mundial. Segundo Santos

(2002), a globalização tem se configurado um fenômeno multifacetado com dimensões

econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas interligadas de modo

complexo.

De acordo com o autor, as suas características dominantes foram trazidas pelo

consenso neoliberal, acontecido em Washington em meados da década de 80, partindo

da idéia de que o desaparecimento das clivagens políticas entre os países hegemônicos

daria lugar à interdependência e à cooperação das grandes potências.

Em sua dimensão econômica, a globalização tem, como traços principais, uma

economia dominada pelo sistema financeiro e pelo investimento em escala global,

processos de produção flexíveis e multilocais, baixo custo de transporte, revolução nas

tecnologias de informação e desregulação das economias nacionais.

Essas transformações atravessam todos os países com intensidade proporcional

às suas posições no sistema mundial, implicando abertura das economias nacionais ao

mercado internacional, tanto na reorientação das políticas monetárias e fiscais para a

redução da inflação e da dívida pública, quanto nas privatizações e na redução da

intervenção estatal na economia e nas políticas sociais.

Em relação à dimensão política, um dos traços dominantes da globalização

advém de um dos componentes do consenso neoliberal, mediante o pressuposto de que

o Estado é o oposto da sociedade civil e potencialmente seu inimigo e a economia
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neoliberal necessita de uma sociedade civil forte, que, por sua vez, necessita de um

Estado fraco para sua existência.

 Esta idéia, inicialmente defendida pela política neoliberal, tem sido

gradualmente abandonada, à medida que o capitalismo nacional, enquanto relação social

e política, vem exigindo maior intervenção estatal. De acordo com Santos (2002, p. 41)

“a idéia do Estado como oposto da sociedade civil foi substituída pela idéia do Estado

como espelho da sociedade civil”.

Para Hespanha (2002), no entanto, a globalização é entendida como uma

acepção paradigmática, não apenas uma crescente interdependência entre sociedades

internacionais, mas como verdadeira desterritorialidade do social e do político, à medida

que a coincidência entre sociedade e Estado vai se diluindo e as formas de atividade

social e econômica - trabalho e vida - perdem o seu lugar dentro do quadro Estado-

Nação.

Assim, o autor ressalta as estatísticas mundiais que apontam as desigualdades na

distribuição da riqueza, tornando a oportunidade de melhorar os padrões de vida cada

vez mais inacessível à maioria da população, constatando a intensa associação do

fenômeno da globalização à produção da incerteza e ao risco que marcam a sociedade

contemporânea.

Neste contexto, o emprego tem se tornado cada vez mais precário, descontínuo e

informal, face ao sistema econômico que modifica o trabalho e produz o desemprego,

resultado de um capitalismo global que tem atingido até países que constituíram o pleno

emprego, ameaçando o próprio modelo social europeu (HESPANHA, 2002).

Inserido nesta realidade encontra-se o trabalho em saúde, influenciado por

fatores macro-econômico e político, submetido ao modo de produção capitalista, além
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de valores, crenças e concepções do processo saúde/doença, presentes de forma diversa

em distintos momentos históricos.

2.2  A SAÚDE E A ENFERMAGEM NO CONTEXTO DO TRABALHO:

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Dentre as diversas interpretações do homem acerca dos problemas de saúde e

doença, destaca-se a compreensão mágico-mística das sociedades primitivas,

considerada a primeira concepção conhecida. Nessas sociedades, o fenômeno saúde-

doença era também concebido como intervenção divina, onde os rituais mágicos e os

conhecimentos empíricos de raízes, ervas e frutos eram utilizados na prática terapêutica.

O cuidado com os doentes era considerado atividade complementar na cura,

ficando a cargo das mulheres pela sua identificação com as tarefas domésticas, não

exigindo nenhum conhecimento especializado.

A assistência aos enfermos era desenvolvida pelo pajé, feiticeiro ou sacerdote,

considerados intermediários entre os homens e os deuses, e o tratamento era

basicamente individualizado e curativo. Silva (1986) enfatiza que tal prática já precedia

um certo preparo na aprendizagem de ritos e fórmulas complexas e se restringia a um

seleto ciclo de iniciados.

Pires (1989) reconhece esses intermediários, como os primeiros profissionais da

saúde, em razão do seu trabalho envolver todos os atos da saúde, as atividades do

campo do trabalho médico (o diagnóstico e a decisão sobre a terapêutica), da

enfermagem (os cuidados) e dos farmacêuticos (o preparo dos medicamentos).
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Na alta Idade Média, desenvolve-se, com o cristianismo, a interpretação

religiosa do fenômeno saúde/doença, concebida como castigo divino, provação ou preço

a ser pago pelo paraíso (MENDES-GONÇALVES, 1992).

Tal visão de enfermidade favorece o aparecimento do diaconato e incentiva o

atendimento aos pobres e doentes, pois permite a compreensão de que aqueles que

cuidam dos enfermos teriam também a oportunidade de salvar a própria alma.

Permanece a explicação sobrenatural da origem das enfermidades e a igreja

organizada prega o desinteresse pelas coisas materiais, exaltando o lado espiritual do ser

humano. Esta concepção cristã reprime o desenvolvimento da medicina devido ao

desprezo do corpo e proibição à dissecação de cadáveres, a qual só foi iniciada a partir

do século XIV (SILVA,1986).

O poder econômico e político da igreja, nesse período histórico, trouxe à tona os

princípios do conformismo, da disciplina e da obediência, que foram incorporados pelas

monjas enfermeiras, pelas ordens seculares e, posteriormente, pelo sistema Nightingale.

Isto expressa, então, a importante influência da religião cristã no alicerce cultural e

ideológico da organização da enfermagem e da medicina (SILVA, 1986).

O século XVI é marcado pela reforma protestante, movimento liderado por

Lutero, que separa a Igreja Católica ocidental e estabelece as igrejas nacionais em lugar

da igreja universal e única (MELO, 1986).

Esse período traz grandes conseqüências para a enfermagem, que passa por uma

acentuada crise, em decorrência do fechamento de hospitais e expulsão dos religiosos

que lá atuavam, sendo substituídos por pessoal leigo e mulheres marginalizadas,

remuneradas com baixos salários para prestar o cuidado aos doentes. Esta é, no entanto,
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uma época de importantes conquistas no campo da filosofia e da ciência, conhecida

como revolução intelectual (SILVA, 1986).

No século XVII, a invenção do microscópio propicia o surgimento da histologia,

ocorrem avanços na anatomia e fisiologia, seguidas de outras descobertas que

enriquecem o saber médico.

No século XVIII, em virtude da revolução industrial, ocorre o aumento da

concentração de pessoas nas cidades, alterando o perfil nosológico da população e

ocasionando o agravamento dos casos de doenças infectocontagiosas (KANTORSKI,

1997).

Tal situação imprime a necessidade de institucionalizar o hospital, que se torna

um importante espaço terapêutico, no qual o médico, que antes desenvolvia sozinho

todo o processo de trabalho, necessita de outros profissionais, acentuando-se o

parcelamento do trabalho em saúde e a relação de interdependência de seus agentes e

implicando na fragmentação entre as ações de concepção e execução.

A reestruturação do hospital ocorre no contexto da decadência da ordem feudal e

emergência do modo de produção capitalista, no qual o paciente é visto como um ser

produtivo,  que ao adoecer, além de deixar de produzir, impede que familiares também

o façam. O hospital passa, então, a assumir o papel de recuperar, quando possível, a

saúde do doente e devolvê-lo à sua condição anterior  (PITTA, 1999).

De acordo com Silva (1986), neste modo de produção, a medicina perde o seu

caráter religioso e o objetivo de suas atividades e da enfermagem, que antes era a

salvação das almas, passa a ser a conservação e adaptação da força de trabalho, em

consonância com os interesses do setor produtivo. Ocorre, então, a crescente

medicalização e o processo saúde/doença se torna fonte de lucro, produzindo mais valia.
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Assim, frente ao surgimento de outras necessidades sociais, como o controle de

escassez de mão-de-obra, o trabalho em saúde se reorganiza e as práticas assistenciais

sofrem contínuas transformações, tornando-se agora resultado de um trabalho realizado

por diversos agentes. Neste, o médico assume o seu controle, por meio da apropriação

do saber da clínica que permite manipular, conhecer e restaurar o objeto de trabalho em

saúde, ou seja, o corpo doente (ALMEIDA; ROCHA, 1997).

No século XIX, ocorre um grande avanço na medicina científica e o

conhecimento acerca da saúde se amplia; surgem, então, equipamentos que auxiliam no

diagnóstico e estudo das doenças, tornando as intervenções cada vez mais complexas. A

concepção individualizante e biológica da assistência à saúde se desenvolve, a doença

passa a ter sede exclusiva no corpo humano, resultando no parcelamento do homem que

passa a ser visto e atendido segundo os órgãos doentes (PIRES, 1998; MENDES-

GONÇALVES, 1992).

Já no século XX, o setor de serviços passa por transformações, mediante a

coletivização do trabalho, crescente absorção de máquinas e tecnologias e

assalariamento dos trabalhadores.

Dois modelos abstratos e complementares de atenção à saúde são, então,

desenvolvidos nas sociedades capitalistas: o modelo coletivo que tem como objetivo o

controle das doenças em escala social, cujos instrumentos são constituídos,

fundamentalmente, pelo saneamento ambiental e a educação em saúde; e o modelo

clínico, que visa à recuperação da saúde dos doentes (MENDES-GONÇALVES, 1992).

Todavia, segundo Mendes-Gonçalves (1992), um fenômeno típico desse século

para o trabalho em saúde é o desenvolvimento de instrumentos com base no arsenal

terapêutico farmacológico e nas técnicas de cirurgia, permitindo a efetivação de um
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processo de trabalho correspondente à concepção individualizante e biológica da

doença.

Este fato ocasionou um processo de especialização, que fraciona a assistência

médica, de enfermagem e de todas a profissões da área de saúde, se contrapondo à

concepção globalizadora do indivíduo, conseqüência imediata da forma como ocorreu o

desenvolvimento técnico/científico que impossibilita os profissionais de dominarem

todas as informações relacionadas ao conhecimento médico (SILVA, 1986;

DONANGELO, 1975).

Conseqüentemente, ocorre uma acentuada fragmentação na prestação da

assistência à saúde, na qual o usuário, para ter suas necessidades atendidas, precisa

percorrer diversos setores dentro de uma mesma unidade produtiva ou entre instituições

distintas. Assim, a direcionalidade técnica do trabalho, característica marcante deste

processo, se divide, gerando uma incompreensão, tanto do ponto de vista do trabalhador

como do usuário em relação à finalidade dessa multiplicidade de atos (NOGUEIRA,

1995).

Uma singularidade do trabalho em saúde advém do fato de se realizar sobre

pessoas e não sobre coisas ou objetos e, principalmente, por se constituir em uma

profunda inter-relação entre quem consome o serviço e quem o presta, o que torna o

usuário um co-partícipe do processo, co-responsável pelo êxito da ação terapêutica

(NOGUEIRA, 1995).

Neste sentido, Peduzzi (2003, p.82) entende o trabalho em saúde como

[...] um processo de transformação no qual o agente, através de suas ações,
faz a finalidade do próprio trabalho realizar-se. Configurando-se em um
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trabalho reflexivo destinado à prevenção, manutenção ou restauração de
“algo” (a saúde), [...] cujo objeto de trabalho são as necessidades sentidas e
trazidas pelos sujeitos/usuários e apreendidas e interpretadas tecnicamente
pelos agentes de trabalho.

Em face desses aspectos, o trabalho em saúde apresenta especificidades que o

diferencia dos demais processos produtivos da sociedade, especialmente pelo seu objeto

de intervenção, identificado como o processo saúde/doença nas dimensões individual e

coletiva. Ao mesmo tempo se torna semelhante a outros processos de trabalho por se

apresentar fragmentado, desenvolvido por um conjunto de agentes, marcado por uma

intensa divisão técnica e social.

Os profissionais de saúde exercem, então, o seu trabalho com relativa

autonomia, mas sob o gerenciamento do médico, que detém o controle do processo

assistencial e interfere no trabalho das demais categorias, tornando-as dependentes em

maior ou menor grau de suas decisões (PIRES, 1998).

A enfermagem, compreendida como prática social historicamente estruturada e

socialmente articulada, parte integrante do trabalho coletivo em saúde, vivencia

internamente o parcelamento de tarefas, conseqüência da divisão técnica e social,

característica histórica desta categoria.
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2.3  O TRABALHO DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DOS

SERVIÇOS DE SAÚDE

O desenvolvimento da enfermagem moderna, segundo Almeida e Rocha (1986),

parte da sua institucionalização, na Inglaterra, na segunda metade do século XIX, por

Florence Nightingale, a qual fundou uma escola destinada a preparar pessoal para

exercer os serviços da enfermagem hospitalar, mediante a formação de diferentes

profissionais para executar o trabalho do tipo manual (nurses) e intelectual (lady-

nurses).

Assim, as nurses, oriundas da camada pobre da sociedade, realizariam as

atividades práticas, enquanto as lady-nurses, advindas de uma classe social mais

privilegiada, exerceriam o comando, o poder e o saber da profissão, caracterizando a

divisão técnica e social do trabalho na enfermagem, resultante do modo de produção

capitalista.

As alunas eram, então, submetidas a uma rigorosa disciplina com a finalidade de

desenvolver uma formação de caráter, correspondente aos princípios de lealdade,

honestidade, seriedade e sobriedade (SILVA, 1986).

   Segundo Liberalino (2004), ao institucionalizar a enfermagem, Florence

Nightingale a define como a mais bela das artes, a arte de curar, tornando-a uma prática

instrumentalizadora da medicina, ou seja, a dimensão manual do trabalho médico,

assumindo os mesmos objetos, meios e finalidades do seu processo de trabalho.

Deste modo, a enfermagem moderna se caracteriza pelo disciplinamento dos

seus agentes, tendo em vista a mudança do modelo religioso para o vocacional, porém,
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sem espaço para elaboração de um saber próprio e nem preocupação com instrumentos

de trabalho que possibilitassem o cuidado da enfermagem, visto que, o seu objetivo era

atender ao projeto de cura (ALMEIDA; ROCHA, 1986).

Para Geovanini et al (2002, p. 292), Florence

[...] adaptou a prática da enfermagem ao modelo doméstico burguês. Fez da
enfermeira a dona-de-casa do hospital, mandona e controlada pela imagem
machista do médico da época. Instituiu a ambigüidade da prática quando
propôs a divisão social do fazer na enfermagem.

Mesmo sendo Florence a precursora da relação dominação/subordinação da

profissão, é inegável a sua grande contribuição para a organização da enfermagem, que

emerge influenciada pelo modelo econômico e valores sociais da época, marcando

intensamente o seu desenvolvimento.

A organização do trabalho da enfermagem é também fortemente influenciada

pelos princípios do taylorismo, tendo em vista a separação das funções de coordenação

e execução e o parcelamento das atividades. Deste modo, no século XX, a divisão de

trabalho na enfermagem se intensifica e assenta-se nos princípios da racionalidade

científica do trabalho para atender à estrutura hospitalar e à racionalidade econômica.

Conforme relatam Almeida e Rocha (1986), a organização da prática da

enfermagem se desenvolve nos Estados Unidos em uma modalidade funcional, tendo

como foco de atenção as tarefas e os procedimentos, mediante a pormenorizada divisão

entre os integrantes da equipe de enfermagem. Nela, cada profissional se responsabiliza

por determinadas tarefas, levando-os a um alto grau de especialização e a perda da

noção geral do seu processo de trabalho.
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Na década de 40, do século XX, no entanto, há mudanças no discurso da

enfermagem, influenciado pela organização do trabalho que se automatizava nas

fábricas, passando a criticar a divisão por tarefas e a introduzir a modalidade de equipe.

Esta forma de organização da assistência tem como foco de atenção o paciente e é

fundamentada nos princípios da Escola de Relações Humanas, que tem como um dos

precursores Elton Mayo (ALMEIDA; ROCHA, 1986).

Nos anos 50 e 60, a enfermagem busca autonomia e especificidade, tentando

fundamentar o seu saber em bases científicas por meio da construção de teorias,

modelos assistenciais e marcos teóricos de referência.

No entanto, Liberalino (2004) ressalta que esta iniciativa é desenvolvida com

base no modelo biomédico, em um contexto de compreensão idealizada da prática da

enfermagem e ausência de consciência crítica, o que, possivelmente, foi um dos motivos

pelo qual a enfermagem não conseguiu avançar e obter êxito na conquista de sua

relativa autonomia.

Geovanini et al (2000) enfatizam a divisão do trabalho na enfermagem como

uma das causas dos graves problemas da profissão, refletindo, atualmente, no

comportamento dos enfermeiros e iniciantes do curso de graduação, que apresentam

rejeição às tarefas mais simples relacionadas ao preparo do ambiente e outras que não

lhe conferem status diante do cliente e sua família.

Todavia, é válido ressaltar que a presença de múltiplos agentes, na constituição

da força de trabalho da enfermagem, traz características específicas na forma de

apreensão dos seus objetos de trabalho e instrumentos, dando origem a processos de

trabalho específicos para os diferentes níveis profissionais.
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Assim, Peduzzi e Anselmi (2002) concebem o cuidado como objeto de

intervenção central da enfermagem, realizado, majoritariamente, pelos auxiliares e

técnicos de enfermagem, cuja participação do enfermeiro é eventual, visto que se ocupa

em realizar ações centradas no planejamento da assistência e em oferecer condições

adequadas para o desenvolvimento das atividades dos auxiliares e demais profissionais

da saúde.

No estudo acerca do processo de trabalho da enfermagem, as autoras

identificam, nos depoimentos dos pesquisados, o reconhecimento do gerenciamento do

cuidado como atividade nuclear do enfermeiro, estando, muitas vezes, mesclado com

ações burocráticas relacionadas à gerência da unidade, o que ocasiona constantes

interrupções em seu trabalho e torna o gerenciamento deslocado do processo de cuidar.

Almeida e Rocha (1997), por sua vez, explicam que, no modelo clínico, há

basicamente duas ações da enfermagem, o cuidar e o administrar, sendo esta última,

atividade específica do enfermeiro. Para tal, utiliza-se dos instrumentos que são: os

modelos e métodos de administração, normas e rotinas; equipamentos, materiais

permanentes e outros utilizados na manipulação e administração de drogas e soluções;

como também a força de trabalho em enfermagem.

Na visão de Liberalino (2004), o cuidar é o processo de trabalho da enfermagem,

cujo objeto é o estado, perfil ou situação de saúde. O enfermeiro, neste contexto,

desenvolve quatro ações, que apresentam distintos objetos e instrumentos de trabalho: o

gerenciar, o educar, o investigar e o cuidar.

Já Queiroz e Salum (1996b, p. 204), explica que “a enfermagem ao compor a

parcela do trabalho coletivo em saúde não tem um processo próprio de trabalho,

tampouco, um objeto que lhe é específico”. Apresenta, assim, o mesmo objeto e
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finalidade do processo de produção de serviços de saúde, ou seja, os perfis

epidemiológicos do coletivo, enquanto totalidade e enquanto singularidade; deste modo,

o que lhe confere especificidade são os instrumentos utilizados em sua prática.

As autoras enfatizam a necessidade de uma trajetória comum para os

trabalhadores da enfermagem, mediante a participação de todos os integrantes da equipe

na elaboração de um projeto político próprio e, em relação ao enfermeiro, ressalta a

responsabilidade em desenvolver sua especificidade nos processos de trabalho:

assistência, gerenciamento, investigação e ensino, nos quais as demais práticas também

se conectam com suas especificidades.

Evidenciam-se, então,  diferentes concepções em relação ao processo de trabalho

da enfermagem e do enfermeiro. Alguns autores acreditam possuir objeto, meio e

finalidade própria, enquanto outros defendem que os trabalhadores da enfermagem

compartilham com os demais profissionais de saúde o mesmo objeto e finalidade de

trabalho.

A segunda abordagem, no entanto, avança no sentido da interdisciplinaridade e

converge com os princípios do SUS à medida que defende o compartilhamento do

objeto e finalidade do trabalho entre os distintos profissionais da saúde, preservando as

especificidades das diferentes práticas profissionais.

Por esta razão, foi considerada, neste estudo, a mais adequada para compreensão

do processo de trabalho do enfermeiro. Assim, entende-se, que a especificidade do

trabalho do enfermeiro depende da clara compreensão desses profissionais acerca do

objeto, da finalidade do trabalho, do modelo que norteia a produção dos serviços de

saúde e da identificação de instrumentos adequados à sua prática.



44

Para Cianciarullo (2005, p. 1), “instrumentos são recursos empregados para se

alcançar objetivos ou conseguir um resultado”. Segundo a autora, na enfermagem

utiliza-se o termo Instrumento Básico para se referir aos conhecimentos e habilidades

específicos da atividade profissional. Assim, classifica como Instrumentos Básicos da

Enfermagem: a observação, o método científico, os princípios científicos, a criatividade,

a comunicação, o trabalho em equipe, o planejamento, a avaliação, a destreza manual e

habilidade psicomotora.

Desse modo, reconhecendo o gerenciamento do cuidar como ação específica do

enfermeiro, optou-se em descrever, sucintamente, algumas considerações acerca do

planejamento, da supervisão e da avaliação, instrumentos específicos do referido

processo de trabalho.

Kurckgant (1991) destaca a relevância do planejamento nas funções

administrativas, posto que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais os

objetivos que devem ser atingidos, constituindo um modelo teórico para a ação futura.

Ressalta, ainda, a sua importância no desenvolvimento de qualquer trabalho,

independente da natureza, pois, envolve raciocínio, reflexão e análise na execução de

determinada tarefa.

Já Santos (1995) enfatiza que o planejamento aumenta a probabilidade de

alcance dos objetivos, pois ajuda a definir a melhor estratégia de ação, tornando-se pré-

requisito básico nos serviços de enfermagem. Para o autor, o planejamento se

caracteriza principalmente por ser um processo permanente e contínuo, uma técnica

cíclica e direcionada para o futuro, sistêmica e interativa, que se inicia a partir da

definição de objetivos claros guiados por uma política organizacional, com definição de
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prioridades e formulação de ações convergentes com a realidade presente e definição de

métodos adequados para atingir os objetivos estabelecidos.

 Castilho e Gaidzinsk (1991) citam três tipos de planejamento: o estratégico,

caracterizado por envolver a organização como um todo, estabelecido em nível mais

global; o tático, considerado um plano de médio alcance, que corresponde à adaptação

do método da assistência para cada unidade do serviço de enfermagem; e o operacional,

que apresenta curto alcance e pode ser utilizado no planejamento da assistência.

A supervisão, por sua vez, tem recebido uma variedade de definições, desde a

concepção de função de controle, fiscalização e garantia de cumprimentos de ordem e

regulamentos impostos até a visão de um processo educativo e contínuo, no qual o

supervisor assume o papel de orientador e facilitador no ambiente de trabalho (CUNHA,

1991).

O desenvolvimento da supervisão, como processo educativo, abrange três

etapas: o planejamento, etapa essencial, realizado, preferencialmente, com a

participação de todos os envolvidos; a execução e a avaliação que devem permear todo

o processo para permitir o replanejamento das atividades.

A avaliação também assume uma fundamental importância no processo de

gerenciamento quando utilizada como estratégia de desenvolvimento de pessoal,

apresentando grande relevância para o avaliando, ao fornecer informações que orientem

o seu autodesenvolvimento, e para o avaliador, ao utilizá-la como retroalimentação no

conhecimento do desempenho humano. A sua efetivação prescinde do diagnóstico

situacional da organização, mediante o conhecimento da filosofia, da dinâmica

organizacional e das características dos recursos humanos (KURCKGANT, 1991).
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A avaliação adotada nestes moldes tem a possibilidade de superar a simples

função burocrática de averiguação do desempenho pessoal e institucional para subsidiar

o desenvolvimento do potencial humano.

O conhecimento acerca dos referidos instrumentos é fundamental para a prática

do enfermeiro, independente da função hierárquica ocupada na instituição, pois tais

instrumentos são utilizados na ação gerencial e possibilitam a qualificação da

assistência de enfermagem.

Portanto, a forma como o enfermeiro desenvolve o gerenciamento do cuidar e

utiliza os instrumentos específicos desse processo de trabalho depende de sua visão,

preparo e habilidade, podendo assumir o papel de facilitador e possibilitar à equipe a

realização da auto-análise e autogestão do seu próprio trabalho ou se restringir à função

de controle, fiscalização e garantia de cumprimentos de ordem e regulamentos.
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2.4  O TRABALHO DO ENFERMEIRO NO BRASIL, DA ORIGEM DA

FORMAÇÃO À CONFORMAÇÃO DE UM NOVO MODELO DE ATENÇÃO

Contextualizando o Brasil quanto às ações de enfermagem, é oportuno destacar

os vínculos iniciais desta prática em relação às atividades domésticas desenvolvidas por

mulheres índias no cuidado das crianças, velhos e enfermos (GEOVANINI et al, 2002).

No período colonial, no entanto, a introdução de novos hábitos trazidos por

colonos, que aqui chegaram, provocou o aparecimento de doenças, principalmente, a

disseminação de epidemias e conseqüentemente a instalação da mortalidade infantil.

Neste contexto, surgem novos agentes para assumir as tarefas dos cuidados aos que

adoeciam, no caso os jesuítas que aqui vieram em caráter missionário, seguidos

posteriormente por religiosos, voluntários leigos e escravos.

Assim, a enfermagem surge, com uma finalidade mais curativa que preventiva e

constituída, ao contrário de hoje, predominantemente por elementos do sexo masculino.

A institucionalização de sua prática ocorre com a fundação da Santa Casa de

Misericórdia, que realizava um atendimento puramente assistencial, destinado,

principalmente, aos enfermos miseráveis (GERMANO, 1983).

No que se refere à organização do ensino da enfermagem no Brasil, seu início se

dá em 1890, associada à criação da Escola Alfredo Pinto, no Rio de Janeiro, em

decorrência de uma crise de pessoal que ocorre no Hospício Pedro II, ocasionada pela

saída das irmãs de caridade (GERMANO, 1983).

Todavia, somente em 1923, o ensino de enfermagem é sistematizado, a partir da

criação da Escola Ana Néri, cujas orientação e organização administrativa são
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realizadas, exclusivamente, por enfermeiras e tinha como objetivo formar profissionais

para contribuir com a garantia do saneamento dos portos, tendo em vista os novos surtos

de febre amarela que ameaçavam as relações comerciais do Brasil com outros países.

Por esta razão, é criado o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP),

dirigido por Carlos Chagas, responsável pela vinda de nove enfermeiras americanas ao

Brasil, mediante o convênio com a Fundação Rockfeller. A finalidade era estruturar o

ensino de enfermagem em saúde pública, marcando a influência do ensino americano

sob o ensino brasileiro, pautado nos princípios do modelo nightingaliano.

Contudo, Timóteo (2000, p. 43) enfatiza que “o surgimento desta categoria

profissional no país não se dá pelo processo de renovação e modernização da saúde,

mas, em conseqüência de medidas emergenciais do governo, no atendimento dos

interesses de pequeno segmento da sociedade”.

Segundo a autora, a enfermagem foi modificando o seu foco de ação, do social e

preventivo para o enfoque biológico e curativo, para apoiar as modificações infra-

estruturais do país, corroborando os interesses do Estado e das classes dominantes.

Deste modo, torna-se necessário destacar importantes acontecimentos históricos,

relacionados ao cenário político e social do país, para situar a enfermagem nos

diferentes momentos.

Na década de 50, contexto da industrialização do país, os movimentos dos

trabalhadores em defesas de seus direitos e as exigências de proteção da força de

trabalho para atender à acumulação do capital, ocasionam a expansão e modificação do

sistema de saúde.
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Este período é marcado pela valorização e intensificação das atividades curativas

como resposta às queixas e problemas de saúde da população, em detrimento das

atividades de promoção e prevenção da saúde, estimulando a expansão do mercado de

trabalho do campo hospitalar (FONSECA et al, 1996).

Na emergência da atenção médica individual, a saúde pública é relegada a uma

posição secundária, redirecionando a necessidade de pessoal de enfermagem para a

assistência hospitalar. Assim, no ano de 1950, 49,4% dos enfermeiros passam a

trabalhar em hospitais, enquanto que, em 1943, 66% trabalhavam na saúde pública  e

apenas 9,5% atuavam em hospitais (GERMANO, 1993).

O período de 1964 a 1974 é a época do milagre econômico, que caracteriza a

lógica centralista da Ditadura Militar brasileira e ausência de participação social na

busca de alternativas políticas.

No que concerne ao setor saúde, na década citada, houve forte expansão do

mercado de trabalho nesta área, relacionado ao crescimento das atividades terciárias na

economia brasileira e o privilegiamento das intervenções curativas e especializadas. A

enfermagem, nesse período, vivencia o aceleramento do ritmo da pós-graduação, com a

criação de cursos de especialização e aumento progressivo da produção científica em

enfermagem (FONSECA et al, 1996).

Durante a década de 80, iniciou-se a fase de redemocratização da sociedade com

a eleição presidencial de Tancredo Neves. O Estado brasileiro, neste contexto,

encontrava-se em processo de dilapidação, marcado por uma desestabilização

econômica, alto índice de inflação e dívidas internas e externas astronômicas, que

favoreceram a instalação da ideologia neoliberal, processo esse que já se encontrava

avassalador nos países desenvolvidos (ANDERSON, 1995).
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 Paradoxalmente, a sociedade civil se organiza através de movimentos sociais

articulados, na tentativa de impedir os avanços neoliberais.  No setor saúde, emerge

intensas discussões, buscando novas formas de organização da assistência.

Este período é, então, marcado pela Reforma Sanitária, definida pela

Organização Pan-Americana de Saúde como um processo orientado a introduzir

mudanças substanciais nas diversas instâncias e funções do setor, com o objetivo de

aumentar a eqüidade, eficiência na gestão e a efetividade de suas ações.

Tal projeto, resultante da pressão social de grupos de intelectuais, sanitaristas,

movimentos populares e de trabalhadores, se concretiza, juridicamente, com a criação

do SUS, mediante a Constituição Federal de 1988 e as Leis Orgânicas da Saúde, nº

8.080, de 19 de setembro de 1990 e a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990

(MENDES, 1999).

O SUS, ao ser promulgado pela Constituição Brasileira de 1988, estabelece

novos padrões para organização de saúde no país, em face aos princípios de

universalidade, descentralização da gestão para estados e municípios, controle social e a

integralidade da assistência (ANTUNES, 1996) .

Neste contexto, a enfermagem repensa a formação profissional mediante a

elaboração de um novo currículo de graduação, norteado por uma visão crítica acerca

das condições de vida e do perfil epidemiológico da população, das diretrizes políticas

definidas para o setor saúde, da demanda e das funções dos profissionais (ROCHA et al,

1996).

Há, então, a necessidade de transformação da metodologia educacional, tendo

em vista a multiplicidade de exigência direcionada ao enfermeiro, o qual solicita um

processo de formação que lhe proporcione as competências necessárias ao
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desenvolvimento de uma intervenção sistematizada, científica e ampla, mas também

crítica e consciente (TIMOTEO, 2000).

Assim, Moretto (2001) enfatiza que as mudanças propostas pelo SUS afetam o

perfil dos trabalhadores da saúde, principalmente da enfermagem, que atualmente

tentam superar o modelo hospitalocêntrico, mediante uma formação profissional

fundamentada na promoção, prevenção e recuperação da saúde. No entanto, na prática,

não conseguiu ainda se afastar do hegemônico modelo de educação iniciado pela Escola

Anna Néri.

Percebe-se, então, que a implantação do SUS possibilita mudanças na prática

dos profissionais da enfermagem, na perspectiva de redirecionar suas ações para os

princípios da Reforma Sanitária.

Nos anos 90, o cenário político do país caracteriza-se pela adoção do

neoliberalismo, no governo de Fernando Collor de Mello, que se revela como uma

dificuldade para o avanço e consolidação do SUS, em razão do seu predomínio político

e ideológico no campo da saúde, estimulando a formação de valores sociais com base na

competição e na individualidade em detrimento da cooperação.

Este fato é acentuado pela lógica dominante da economia e do mercado,

provocando um permanente desgaste nas relações sociais que tendem a priorizar os

interesses particulares em detrimento do coletivo (BOFF, 2003).

A sociedade brasileira convive, então, com duas formas de produção de saúde: a

atenção médica individual, cujo paradigma sanitário tem como base o modelo

flexneriano e como ordem governativa a gestão médica; e a vigilância à saúde,

fundamentada no paradigma sanitário da produção social em saúde, regida pela ordem

governativa da gestão social (MENDES, 1999).
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A atenção médica individual continua sendo a forma de produção em saúde

predominante, tendo em vista os interesses políticos, econômicos e ideológicos da

mercantilização da saúde.

Para Campos (1992), a construção de uma nova consciência sanitária e política,

no país, passa pelo rompimento com o neoliberalismo e melhoria das condições de vida

da população. O grande desafio é, portanto, a conquista da hegemonia do SUS.

Para sua viabilização são necessários integração e esforço dos trabalhadores da

saúde, necessitando da inclusão de elementos ao projeto que atendam às demandas

desses profissionais, tornando-os sujeitos do processo de mudança, sem invalidar, no

entanto, a essência do SUS (CAMPOS, 1992).

Com efeito, Merhy, Campos e Cecílio (1997) enfatizam a importância da

mobilização dos profissionais, como redefinir os seus papéis e dos serviços de saúde e

retomar a discussão sobre o significado do cuidado em saúde e o sentido do processo de

cura.

Consideram, ainda, a possibilidade de pensar em um novo hospital e novos

processos de trabalho em saúde voltados tanto para a promoção das necessidades de

saúde da população, quanto para a realização profissional e pessoal dos trabalhadores da

saúde, propiciando o desenvolvimento de novas relações com os cidadãos e com a

tecnologia.

Os autores alertam também para o preparo e conhecimento dos trabalhadores do

setor em relação à complexidade do atual modelo de saúde, fator considerado essencial

para garantia do comprometimento dos integrantes da equipe com a sua efetivação.
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Nesta perspectiva, Moretto (2001) explica que o SUS tem proporcionado um

crescente aumento no número de vagas na área de saúde pública aos trabalhadores da

enfermagem e ressalta a necessidade de compromisso das instituições públicas de saúde

em estarem preparadas para oferecer subsídios específicos ao desenvolvimento das

atividades desses profissionais, implementando treinamentos que explicitem os

objetivos da instituição, os princípios do SUS e suas diretrizes norteadoras.

No entanto, a autora observa a oferta de treinamentos introdutórios e superficiais

aos recém-admitidos nas instituições públicas que não abrangem a complexidade do

referido modelo de atenção (MORETTO, 2001).

Neste sentido, Antunes (1996), em seu estudo acerca do redirecionamento da

assistência de enfermagem de uma unidade básica de saúde com vistas aos princípios do

SUS, evidenciou diversos fatores que dificultam esta transformação, tais como: a

manutenção de execução de múltiplas operações no processo de trabalho em saúde

pelos enfermeiros, o multiemprego, a neutralidade social, o predomínio da percepção do

exercício profissional voltado para as ações burocráticas de organização de espaço

físico, de controle de pessoal, de atendimento à demanda espontânea e o reduzido

acesso à atualização profissional.

No dizer de Merhy, Campos e Cecilio (1997), a ocorrência de grandes

transformações depende sempre de uma dimensão subjetiva, ou seja, de superar o status

quo. Assim, qualquer movimento transformador deve ser iniciado não só pelas

alterações no funcionamento das instituições, mas também pelas mudanças das pessoas,

dos seus valores, de sua cultura e ideologia.

Portanto, aliado a outros fatores, as possíveis mudanças do modelo assistencial e

a efetivação do SUS dependem da conscientização dos trabalhadores do setor, que
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devem possuir formação e qualificação para atuar na perspectiva da assistência integral

à saúde.

Neste contexto, a qualificação dos enfermeiros e demais integrantes da

enfermagem necessita ir além da capacitação técnica, e o engajamento social e político é

fundamental para possibilitar uma prática transformadora, no sentido de extrapolar o

modelo biológico do cuidado de enfermagem e superar a dicotomia entre as práticas de

prevenção e promoção da saúde.

2.5 O TRABALHO DA ENFERMAGEM PEDIÁTRICA NO CONTEXTO DO SUS

Para compreender a prática da enfermagem pediátrica no Brasil, torna-se

necessário, inicialmente, conhecer as características da assistência à saúde da criança

desde a sua gênese.

Segundo Rocha e Almeida (1993), a assistência à saúde da criança teve início na

França, se propagando a outros países, com base em conhecimentos acerca do

crescimento e desenvolvimento normal, englobando higiene corporal e do ambiente,

alimentação e cuidados pré-natais e pós-natais imediatos.

A enfermagem, no entanto, desenvolvia suas ações baseadas nas regras e

técnicas rigorosas de isolamento, mantendo as crianças confinadas e desestimulando as

visitas, por considerá-las um risco para as infecções cruzadas, tendo em vista a falta de

auxílio de antibióticos.
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Waechter e Blake (1979) registram, como marco inicial da assistência à criança,

a  construção do primeiro hospital infantil em Paris, com data de 1802, o que gerou a

necessidade de treinamento específico em pediatria. Porém, a origem da enfermagem

pediátrica moderna, segundo Rocha e Almeida (1993, p. 32),  “aparece associada à

pediatria como especialidade médica por volta de 1888, com a criação de departamento

de pediatria nas escolas médicas” .

Deste modo, ressalta-se que o programa de ensino norteador da formação da

enfermagem pediátrica no período de 1830 a 1840 era centrado no conhecimento da

doença, preocupando-se mais com os aspectos técnicos e menos com o crescimento e

desenvolvimento normal da criança, o que evidencia uma formação calcada

prioritariamente na doença e na cura (ROCHA; ALMEIDA, 1993).

Assim, os registros de enfermagem pediátrica, até a década de 30, do século XX,

se restringiam às descrições de técnicas referenciadas pela bacteriologia, em razão das

doenças transmissíveis serem prevalentemente as causas de hospitalização da criança.

No entanto, ao final daquela década, as enfermeiras pediátricas passam a

identificar a criança como um ser em crescimento e desenvolvimento, separado de sua

família no momento da hospitalização, e, a partir dos anos 40, repensam o seu processo

de trabalho e tentam reorientar a sua prática (ROCHA; ALMEIDA, 1993).        .

Neste sentido, Collet e Oliveira (1998) relatam que após a publicação do

documento da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1951, acerca da privação

materna como causa de perturbação da saúde mental da criança, transformações

importantes ocorrem na assistência hospitalar pediátrica. Uma delas ocorreu na

Inglaterra, em 1959, mediante a publicação do relatório Platt - O bem-estar da criança
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no hospital -, que trouxe grandes questionamentos acerca do processo de hospitalização

da criança.

No Brasil, a implementação de políticas públicas e sociais voltadas para a

criança e o adolescente se dá a partir de projetos de caráter higienista que se

direcionaram para ações programáticas, mas que a família foi convocada a ser co-

participante na promoção de saúde da criança (MIRANDA; FERRIANI, 2001).

Malveira e Souza (1998) destacam o Programa de Assistência Integral à Saúde

da Criança (PAISC) como o grande marco assistencial de uma política de

universalização da assistência em saúde nos últimos vinte anos, objetivando a

diminuição da morbidade e mortalidade infantil no país. A participação comunitária é

percebida como um aspecto importante desse programa, que ocorre através da utilização

dos conhecimentos populares e da incorporação dos conhecimentos técnicos/científicos

pela população.

Todavia, evidencia-se, em relação ao atendimento infantil, a permanência do

modelo tradicional de assistência com ênfase na consulta médica pediátrica,

contrapondo-se à perspectiva interdisciplinar do PAISC.

Um significativo avanço na assistência à criança ocorreu na década de 90, por

meio da regulamentação do ECA pela Lei 8.069/90 (BRASIL, 1990a) que assegura, à

criança hospitalizada, o direito de acompanhamento por um familiar em tempo integral.

No que concerne aos estabelecimentos de saúde, estes devem proporcionar condições

para a efetivação deste direito.

Surge ainda nesta década, a Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na

Infância (AIDPI) como uma nova estratégia assistencial em pediatria, que visa a uma

atenção global mediante a identificação dos problemas que mais afetam a criança.
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Nesta perspectiva, inicia-se o processo de humanização em pediatria que vem se

instalando desde a criação do ECA e, atualmente, tem o incentivo do Ministério da

Saúde, o qual se propõe a desenvolver projetos no campo da humanização.

A discussão de programas voltados para a humanização na atenção à saúde se

inicia no ano 2000, mediante o Programa Nacional de Humanização da Assistência

Hospitalar (PNAH), cujos objetivos são: difundir uma cultura de humanização na rede

hospitalar pública brasileira, melhorar a qualidade de atendimento à saúde do usuário e

capacitar os profissionais dos hospitais para um novo conceito de assistência à saúde

(BRASIL, 2002).

A adoção da humanização é, então, defendida não apenas como um simples

programa, mas como política transversal, compreendida como um conjunto de

princípios e diretrizes que se refletem em ações nos diversos serviços, nas práticas de

saúde e nas instâncias dos sistemas (BRASIL, 2004).

Inseridos neste contexto, encontram-se os Hospitais Universitários

caracterizados pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) como unidades de saúde

capazes de prestar serviços altamente especializados, com qualidade de tecnologia de

ponta e condições para garantir o suporte técnico necessário aos programas mantidos

por diversos centros de referências Estaduais ou Regionais, além de oferecer formação

de recursos humanos e desenvolvimento da tecnologia para a área de saúde (BRASIL,

2005).

Para tal, necessitam apresentar em seus programas de educação continuada a

oportunidade de atualização técnica aos profissionais de todo o Sistema de Saúde,

destacando-se a abrangência e complexidade de sua função, que, além de prestar
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assistência à saúde da população nos níveis de promoção, prevenção, reabilitação e

recuperação, tem um importante papel na formação de recursos humanos.

Esta constatação aponta para a necessidade de investimentos nessa área, tendo

em vista a composição de recursos humanos quantitativa e qualitativamente preparados

para lidarem com as características de hospital-escola e a adequação física e estrutural

relativa ao suporte tecnológico.

Ao refletir sobre a humanização, compreende-se que esta é a oferta de um

atendimento de qualidade, no qual se articulam avanços tecnológicos com acolhimento,

melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais

(BRASIL, 2004).

Relacionando tal conceito com a realidade dos serviços públicos de saúde,

especificamente dos hospitais universitários, a qual se confronta, atualmente, com a

escassez de recursos materiais, obsolescência tecnológica, insuficiência e pouca

qualificação de recursos humanos, verifica-se, a partir de tais deficiências, uma

realidade inadequada aos princípios do SUS, à proposta do PNAH e à idealização de

Hospital Universitário pelo MEC.

No que concerne à presença do familiar durante a hospitalização da criança, que

atende ao Artigo 12 do ECA, verificam-se mudanças na dinâmica do hospital,

especificamente do trabalho da enfermagem, e o desencadeamento de uma nova forma

de organização do trabalho, a qual possibilita a ampliação do foco de atenção e

intervenções  para além do atendimento clínico.

Contudo, Collet e Rocha (2004) constatam em sua pesquisa, acerca da

participação da família no processo terapêutico da criança, a pouca habilidade da equipe

de enfermagem em conviver com a família no ambiente terapêutico. Ao contrário de
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incluí-la como co-partícipe no cuidar da criança, passa a delegar tarefas e

responsabilidades referentes à higiene, alimentação e conforto, antes da competência da

enfermagem, acentuando a fragmentação da assistência.

Assim, os acompanhantes assumem os cuidados considerados elementares,

enquanto a enfermagem preserva as ações direcionadas ao processo terapêutico,

configurando uma subdivisão do trabalho manual.

Deste modo, observa-se, ainda, uma prática assistencial pediátrica arraigada no

modelo biomédico, mesmo diante da possibilidade de transformação da organização da

assistência, em face ao modelo de atenção da promoção à saúde, proposto pelo SUS, na

perspectiva de humanizar a assistência.

Portanto, embora a humanização da assistência configure um importante avanço

nas políticas de saúde, necessita superar as precárias condições de trabalho dos

profissionais de saúde, a verticalização das relações de trabalho entre os diferentes

agentes e o pouco investimento na qualificação profissional, dentre outros fatores que

dificultam a sua real efetivação nos serviços.
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“Dançam estrelas, põe o Sol tudo a mover: Não pertences ao todo se fixo é teu ser”.

                                                                                                                 Angelus Silesius

              CAPÍTULO III

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Objetivando analisar a visão dos enfermeiros em um hospital pediátrico de

ensino, acerca do seu processo de trabalho, na perspectiva do SUS e os fatores que

interferem na sua efetivação, desenvolveu-se um estudo descritivo/analítico com

abordagem qualitativa.

Para Minayo (1999, p. 10), a pesquisa qualitativa é

[...] aquela capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade
como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo estas
últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como
construções humanas significativas.

Este conceito evidencia a aplicabilidade desse tipo de estudo à complexidade em

que configura o setor saúde, que, não se constituindo em um campo isolado, demanda

conhecimentos distintos e integrados, pois está inserido em uma realidade social que

sofre influência histórico-cultural, econômica, política e ideológica.

3.1 CONTEXTO DO ESTUDO

A coleta de informações foi realizada entre os dias 29 de novembro e 06 de

dezembro de 2005, no Hospital de Pediatria Prof. Heriberto Ferreira Bezerra, instituição

integrante do SUS.
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A escolha do campo de estudo deveu-se ao fato de se tratar de um hospital

universitário responsável pela formação profissional. Outro motivo referiu-se à

especialidade pediátrica, a qual vem apresentando perspectivas de mudanças na

assistência à criança em face ao SUS.

O referido hospital, oficializado em 28 de Abril de 1995 pela resolução 02/95 do

Conselho Universitário (CONSUNI), tem como missão: constituir-se como espaço

complementar da formação acadêmica e capacitação multiprofissional, colocar-se como

campo de produção de conhecimentos científicos e tecnológicos em saúde e garantir-se

como espaço assistencial diferenciado no atendimento à saúde da criança,

comprometido com a justiça e cidadania.

No que concerne à formação acadêmica, a instituição é campo de estágio para os

alunos de graduação, pós-graduação e nível médio em cursos da área de saúde e afins e

mantém, atualmente, o programa de residência médica em pediatria.

No plano assistencial, funciona como referência no atendimento especializado à

criança e ao adolescente para o Estado do Rio Grande do Norte, sendo considerado um

hospital de pequeno porte, por possuir apenas 50 leitos, organizados em 10 enfermarias

dispostas de acordo com as especialidades. O andar térreo comporta um centro

cirúrgico, no qual são realizados procedimentos de média e alta complexidade, e a

enfermaria cirúrgica, composta por 8 leitos.

No primeiro andar se localizam as enfermarias de neurologia,

oncologia/hematologia, neonatologia, pediatria geral, gastroenterologia, nefrologia,

reumatologia, e cardiologia. O hospital dispõe também da unidade de atendimento

ambulatorial, que envolve consultas em pediatria geral e especialidades pediátricas. As
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áreas físicas destinadas ao ambulatório e setor administrativo se localizam em prédios

anexos ao setor de internação.

 O hospital possui um quadro de cerca de 234 profissionais, admitidos através de

concursos públicos, seleção para bolsas de trabalho e seleção pela Consolidação das

Leis de Trabalho (CLT).

É válido salientar que os bolsistas são alunos regulares dos cursos de nível

médio ou superior que desenvolvem suas atividades específicas em forma de estágio

remunerado; atualmente, correspondem à substituição da força de trabalho, em razão da

falta de contratação de pessoal por concurso público.

 Neste contexto, a equipe de enfermagem é formada por profissionais de

diferentes níveis (enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem). Na unidade de

internação pediátrica (clínica médica e clínica cirúrgica), especificamente, existem 10

enfermeiras assistenciais e 1 gerente de enfermagem, que também acumula a função de

coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

 Conta-se, atualmente, também com 2 bolsistas de graduação que foram

requisitadas com a finalidade de integrar o ensino/assistência e oferecer às acadêmicas

uma oportunidade de aprendizado, dando apoio ao enfermeiro no desenvolvimento de

atividades assistencial e administrativa sob a sua orientação e supervisão.

Já o nível médio de enfermagem, do respectivo setor, é composto por 29

técnicos e auxiliares de enfermagem, formados por instituições públicas ou privadas da

capital. Do total, 15 são funcionários do quadro permanente da UFRN, e 14 são

bolsistas, que atuam nos turnos matutino, vespertino e noturno.



64

Os profissionais de enfermagem são distribuídos nos três turnos, mantendo-se,

geralmente, 2 enfermeiras, 1 bolsista de graduação e em média 5 técnicos e auxiliares de

enfermagem nos turnos matutino e vespertino. No serviço noturno e final de semana,

permanece apenas 1 enfermeira no setor, com 5 técnicos e auxiliares de enfermagem.

Diariamente, os enfermeiros procedem à divisão de pacientes entre os técnicos e

auxiliares de enfermagem, no sentido de prestar a assistência integral às crianças sob

sua responsabilidade. Não há equipe fixa por enfermaria, de forma que os profissionais

desenvolvem suas atividades em todas as especialidades, possibilitando um

conhecimento geral da assistência à criança hospitalizada.

3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA

Participaram do estudo 9 enfermeiras que exercem atividades profissionais na

unidade de internação do Hospital de Pediatria Prof. Heriberto Ferreira Bezerra, nos 3

turnos, perfazendo cerca de 90% dos enfermeiros do referido setor.

Elas foram convidadas a participar do estudo através de contatos telefônicos e

pessoais, sendo-lhes explicados, na ocasião, os objetivos e a importância da pesquisa.

Foram encaminhados ofícios à direção geral e gerência da enfermaria do respectivo

Hospital, com o objetivo de informá-los sobre a pesquisa e solicitar a devida autorização

para realização do estudo e utilização do nome da Instituição.  Em seguida, o projeto foi

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN para aprovação.

Após a autorização deste Comitê, com parecer emitido em 17 de novembro de

2005 sob o registro 117/2005, foi encaminhado o Termo de Consentimento Livre e
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Esclarecido aos participantes da pesquisa, constando de todas as informações referentes

ao estudo e o comprometimento do pesquisador em manter o anonimato das

participantes e sigilo das informações. As mesmas se dispuseram espontaneamente a

colaborar, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

3.3 A EXPERIÊNCIA DO GRUPO FOCAL

A técnica de coleta de informações empregada foi o grupo focal, que “tem como

objetivo a identificação de percepções, sentimentos, atitudes e idéias dos participantes”

(DIAS, 2003, p. 3).

Segundo Dall’ Agnol e Trench (1999), a abordagem grupal pode ser

desenvolvida em duas perspectivas: uma pautada na concepção linear-tradicional, na

qual a dinâmica é prevista por meio de fórmulas de condução, seguindo um protocolo

de perfis desejáveis de cada participante e comportamentos ensaiados. E outra, na

concepção dialética, que constitui em uma modalidade de pesquisa/ação e apresenta a

intencionalidade de operar a transformação da realidade de forma crítica, buscando

romper com a alienação.

A opção pela perspectiva dialética se deu por entender que tal procedimento é o

mais adequado para alcançar os objetivos propostos e possibilitar a reflexão crítica das

enfermeiras em relação à sua prática, com vistas à reestruturação da organização do seu

trabalho, tomando como referência os princípios do SUS.

Foram realizadas duas reuniões de grupo focal, marcadas de acordo com a

conveniência das participantes, portanto, em horários distintos das suas atividades na



66

instituição e realizadas em uma sala com ar condicionado, localizada em prédio

pertencente ao Departamento de Pediatria, com o objetivo de proporcionar conforto,

tranqüilidade, privacidade e segurança aos integrantes do estudo.

Utilizou-se um tempo máximo de 90 minutos para cada sessão, com tolerância

de mais 15 minutos, evitando, assim, o cansaço das enfermeiras.

O grupo focal foi precedido do preenchimento do questionário de perfil

profissional pelas participantes da pesquisa, que teve como objetivo caracterizar os

pesquisados e dar subsídio à análise do estudo. A coleta foi, portanto, realizada

utilizando-se, simultaneamente, dois instrumentos: o questionário do perfil profissional,

constituído por questões fechadas, e o roteiro de entrevista anteriormente formulado em

consonância com os objetivos do estudo, contendo perguntas abertas para possibilitar

uma exploração mais ampla do tema.

Tais instrumentos foram previamente testados através de entrevista individual

com uma enfermeira que se encontrava afastada, por licença gestante, no período da

coleta de informações, realizada no dia 22 de novembro de 2005, com a finalidade de

validá-lo e verificar sua adequação aos objetivos do estudo.

Realizou-se o primeiro grupo focal no dia 29 de novembro de 2005, às 17:30

horas, no auditório do Departamento de Pediatria da UFRN, programado com a devida

antecedência, após contato com todas as enfermeiras do setor e em conformidade com

as suas disponibilidades.

O ambiente destinado para o estudo propiciou um clima de tranqüilidade e

harmonia, por se localizar, distante do setor de trabalho, em local reservado e apresentar

os requisitos mínimos, tais como a existência de mesa, cadeiras confortáveis para as

participantes e ar condicionado, o que permitiu o fechamento da sala.
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 Houve também a participação de uma observadora que colaborou com as

anotações acerca do ambiente, o controle do tempo disponibilizado para discussão e o

uso do gravador que foi permitido pelas participantes.

Inicialmente, as enfermeiras responderam ao questionário referentes ao perfil

profissional, o qual abordou, dentre outros aspectos, a idade, sexo, formação

profissional, instituição de formação de graduação e pós-graduação, tempo de profissão

e tipo de vínculo com a instituição.

Quanto ao grupo focal, este foi orientado pelo roteiro de entrevista contendo as

seguintes questões: 1) Como você vê o processo de trabalho do enfermeiro em um

Hospital Pediátrico de ensino, no contexto do Sistema Único de Saúde? 2) Como você

desenvolve o seu trabalho, qual o seu objeto, finalidade e quais instrumentos utilizados?

3) De um modo geral , o que é o Sistema Único de Saúde? 4) Quais os fatores que

interferem na efetivação do seu processo de trabalho em um Hospital Pediátrico de

ensino, no contexto do Sistema Único de Saúde? 5) Como se dão as relações de trabalho

dos enfermeiros com os demais membros da equipe de Saúde? 6) Que Sugestões você

daria para melhorar o trabalho do enfermeiro e a qualidade da assistência de

enfermagem?

A reunião transcorreu sem interrupções, com a participação de todos. No início,

houve um momento de silêncio e logo que a primeira pessoa se pronunciou, o clima se

tornou mais tranqüilo e o grupo passou a participar com naturalidade e espontaneidade.

Observou-se uma grande necessidade de abordagem das questões pelas enfermeiras,

que, em alguns momentos, o fizeram como um desabafo.
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A intervenção do entrevistador foi mínima e se restringiu à realização de novas

perguntas ou quando havia necessidade de redirecionar o assunto, considerado

pertinente durante a exposição de fatos que se desviavam dos objetivos da pesquisa.

As reflexões das participantes trouxeram grande contribuição, pois revelaram as

oportunidades de melhoria do seu processo de trabalho, sugerindo propostas de

reestruturação de sua práxis, e se comprometendo com este processo.

O grupo focal durou em torno de 1 hora e 45 minutos, no qual considerou-se

conveniente interromper, em razão do cansaço e respeito aos compromissos das

enfermeiras. O encontro foi encerrado com agradecimentos pelo comparecimento de

todos os presentes, confirmando-se o segundo momento para a semana seguinte, dia 06

de dezembro, no mesmo horário e local.

 No segundo encontro, esteve ausente apenas uma enfermeira que, por motivos

particulares, não pôde participar da reunião. Com o número de 8 participantes e a

presença da pesquisadora deu-se início à discussão, com o aprofundamento das questões

antes abordadas: Quais as perspectivas de mudanças possibilitadas pelo SUS ao

processo de trabalho do enfermeiro? Como se dão as relações de trabalho entre os

profissionais da equipe de saúde?

Reforçou-se, inicialmente, a importância de todas exporem suas opiniões para a

construção do estudo, não havendo respostas corretas para as questões propostas. Os

temas foram discutidos com muito entusiasmo, sem interrupções e com a efetiva

participação dos presentes. Mais uma vez a pesquisadora evitou interferências, deixando

as participantes à vontade durante suas colocações.
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A discussão transcorreu tranqüilamente e, a partir do aprofundamento e

exploração das questões, surgiu do próprio grupo outras reflexões, como as relações de

poder e o distanciamento dos trabalhadores da enfermagem do processo de cuidar.

Discutiu-se também a influência dos múltiplos vínculos de trabalho do

enfermeiro e a participação do familiar no processo terapêutico da criança hospitalizada,

característica do hospital pediátrico em face às solicitações do ECA.

3.4 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES

O tratamento das informações coletadas foi realizado, mediante a abordagem

metodológica de análise de conteúdo, com base em Minayo (1999).  A autora ressalta

que a análise do conteúdo trata-se de um conceito historicamente construído que busca

relacionar teoria e prática no campo de investigações sociais, sendo mais usada na

pesquisa qualitativa.

Dentre as várias técnicas de análise de conteúdo, escolheu-se a análise temática,

entendida como a mais adequada para esse estudo. Esta técnica, segundo a autora, deve

evidenciar os núcleos de sentido integrantes de uma comunicação cuja presença ou

freqüência traga significado ao objetivo analítico visado e se constitui de três etapas:

pré-análise – fase inicial que consiste na seleção dos documentos a serem analisados;

exploração do material – trata-se da operação de codificação; e o tratamento dos

resultados – através da interpretação e análise das informações obtidas.

Após as reuniões de grupo focal, realizou-se a transcrição das fitas na íntegra.

Procedeu-se, então, a uma leitura exaustiva e minuciosa dos discursos para seleção das
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idéias centrais e palavras-chave, em consonância com os objetivos da pesquisa; em

seguida, foram definidas as categorias analítica e empírica e as informações foram

organizadas de acordo com a categoria a que pertenciam.

Definiu-se, então, como dimensão analítica: o processo de trabalho do

enfermeiro e enquanto categorias empíricas: o trabalho do enfermeiro no Hospital

Pediátrico de ensino com a subcategoria o acompanhante e o processo de cuidar, e, por

último, o SUS e o trabalho do enfermeiro, no qual revelou o conhecimento do

enfermeiro acerca deste modelo de atenção à saúde e as perspectivas trazidas para o seu

trabalho. Estas foram analisadas mediante referenciais teóricos advindos de

documentos, artigos e livros.
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“Para superar nossa ansiedade cartesiana, precisamos pensar sistematicamente,
mudando nosso foco conceitual de objetos para relações. Somente então poderemos
compreender que a identidade, a individualidade e a autonomia não implica
separatividade e independência”.

                                                                                                                   Fritjof Capra

CAPÍTULO IV

 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo, procedeu-se à interpretação e análise dos conteúdos das

informações obtidas por meio das falas das participantes, utilizando-se da literatura

existente. Para subsidiá-la e atingir os objetivos propostos pelo estudo, inicia-se o

capítulo com o perfil das participantes da pesquisa, seguido do resultado da análise

qualitativa das categorias.

A primeira categoria abordada é o processo de trabalho, com vistas a identificar

o reconhecimento do enfermeiro acerca do seu trabalho e dos elementos que o

compõem: objeto, instrumentos e finalidade. Em seguida, discorre-se sobre o trabalho

do enfermeiro em um hospital pediátrico de ensino. Por último, o conhecimento do

enfermeiro acerca do SUS.

4.1 PERFIL DAS PARTICIPANTES DO ESTUDO

Como forma de preservar a identidade das participantes e pelo fato de o estudo

ter se realizado em um hospital pediátrico, utilizou-se os pseudônimos de brincadeiras

infantis: ciranda, amarelinha, esconde-esconde, passa-anel, pega-pega, cai no poço,

pedrinhas, tica-cola e queimada.

O preenchimento de um instrumento específico, contendo questões fechadas

relacionadas à vida profissional das enfermeiras, permitiu a caracterização das

participantes do estudo.
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Deste modo, verificou-se que as 9 enfermeiras possuem idades que variam entre

25 a 51 anos, com uma média aproximada de 32 anos, evidenciando o perfil jovem

destas profissionais, podendo ser considerado um fator significativamente positivo na

receptividade de mudanças da sua prática assistencial.

As pesquisadas possuem um tempo de formação profissional que varia de 4

meses a 24 anos, com uma média aproximada de 8 anos. Este dado mostra a presença de

enfermeiras oriundas de uma formação mais antiga, como também profissionais com

uma formação mais recente, contempladas com as discussões acerca das mudanças

curriculares, pelas quais passou a enfermagem na década de 80, em face à reorientação

das práticas de saúde pelo modelo sanitário. Pressupõe-se que esta é uma característica

positiva, pois pode refletir nas discussões e impulsionar um repensar da prática atual das

enfermeiras.

Em relação ao nível de formação, constatou-se, a partir do questionário, 1

enfermeira com o título de mestre, 2 especialistas em pediatria e educação em

enfermagem e 4 cursando, atualmente, especialização em Unidade de Terapia Intensiva.

Nota-se, com base nestas informações, a crescente preocupação das enfermeiras

com a qualificação profissional, tendo em vista, que quatro delas estão, atualmente, em

processo de pós-graduação lato sensu, duas já são especialistas e uma tem mestrado.

Ressalta-se, ainda, que uma das pós-graduandas é formada há apenas quatro meses, o

que reafirma a progressiva busca pela contínua qualificação.

Observa-se também uma prevalência da especialização na área de Unidade de

Terapia Intensiva, atribuída, possivelmente, às exigências do mercado de trabalho e aos

avanços tecnológicos em saúde.
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Em relação ao vínculo com a instituição, constata-se que 8 das enfermeiras são

concursadas e apenas 1 é funcionária recém-contratada em regime de CLT, fato que se

deve à escassez de pessoal, em razão da grande limitação de concurso público nas

universidades federais e conseqüente não reposição de vagas ocasionadas por

aposentadorias.

A prevalência de profissionais com vínculo empregatício estável na instituição

pode ser um fator favorável ao processo de mudança na prática assistencial das

enfermeiras e na própria cultura da instituição, pois se trata de profissionais que ainda

vivenciam o pleno emprego, em meio a uma realidade de reestruturação produtiva, no

qual se fala constantemente em trabalho informal e terceirização.

Dos cursos de atualização realizados pelas enfermeiras, foram citados:

oncologia, interpretação de exames laboratoriais para enfermeiros, suporte básico e

avançado de vida, informática, liderança em saúde e reanimação neonatal, apontando

para o aperfeiçoamento técnico especializado, voltado ao modelo curativo e às

exigências do mercado de trabalho.

Uma característica peculiar ao grupo é o prolongamento das jornadas de

trabalho, assim, das 9 participantes, 6 declararam ter outros vínculos, entre as quais, 1

em instituição pública, 2 em instituição filantrópica e 3 no setor privado, refletindo a

realidade do multiemprego vivenciado, atualmente, por estas profissionais. A isto

somam-se, ainda, as atividades domésticas inerentes culturalmente à mulher,

dependendo da condição civil da mesma.

 Este fato pode comprometer a disponibilidade dessas profissionais na

participação de reuniões, discussões e processo de qualificação e implicar em

dificuldade para reestruturação da atual prática do enfermeiro.



75

Contudo, convém destacar que este estudo contou com a participação integral

das enfermeiras do setor de internação do referido hospital, levando-se em consideração

que a única ausente no grupo focal participou da pré-testagem dos instrumentos da

pesquisa, o que demonstra o interesse despertado pelo tema e se constitui em um

aspecto positivo  para a efetivação das mudanças sugeridas por elas próprias durante as

discussões.

4.2 O PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO

A especificidade do trabalho do enfermeiro no processo de produção dos

serviços de saúde passa, necessariamente, pela identificação do objeto e finalidade do

seu trabalho, elementos essenciais na definição de instrumentos adequados à sua

realização.

Entende-se que o preparo ético e político do enfermeiro é uma condição

essencial para a realização do seu fazer profissional, o qual permitirá construir, em

conjunto com as outras práticas sociais, um projeto assistencial com base no

reconhecimento da complexidade e multidimensionalidade das necessidades de saúde.

Esta compreensão poderá favorecer a reorientação da prática da enfermagem na

produção dos serviços de saúde e a conquista da relativa autonomia profissional do

enfermeiro junto à equipe multidisciplinar, na perspectiva de um trabalho cooperativo e

interdependente. Assim, esta categoria expressa o reconhecimento do enfermeiro acerca

do seu processo de trabalho e dos elementos que o constituem.
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Eu acho que nós enfermeiros reconhecemos muito bem o nosso processo de
trabalho. Agora, as outras profissões não. [...] da direção do hospital, eles
têm que saber como o processo de trabalho da enfermagem funciona. Eles
induzem que assumamos outras atividades para que o hospital funcione [...]
Eu acho que a maioria de nós tem pelo menos uma noção geral do que seria
o processo de trabalho do enfermeiro, voltado para o cuidar, educação,
assistência, formação técnica (CIRANDA).

[...] Nós sabemos a nossa função exata, aprendemos na faculdade que o
enfermeiro tem função de educação, assistência, gerenciamento, supervisão.
Mas na prática não sabemos definir o nosso papel [...] (PASSA-ANEL).

Nota-se, nestas falas, que o enfermeiro diz identificar o seu processo de trabalho,

o qual foi apreendido no processo de formação. Entretanto, as expectativas da

instituição, para manter o adequado funcionamento do hospital, o induzem a assumir

diversas atividades que conduzem a uma indefinição do seu papel, o que passa a ser

corroborado nas falas:

Eu acho que o enfermeiro na realidade não sabe qual é a sua função. O que
acontece na prática real, é que nos sentimos responsáveis e irresponsáveis e
incompetentes por situações que, muitas vezes, não são nossas. [...] porque
nos sentimos responsáveis? porque o serviço não anda, se não formos atrás
[...]  (PASSA-ANEL)

.

[...] Eu não sei nem qual é a minha função muitas vezes porque eu faço o
que tem que fazer. Se naquele dia eu tiver que ir atrás de uma xerox, eu vou,
porque afinal de contas a prioridade é essa, a assistência à criança
(CIRANDA).

Nós supervisionamos, realizamos educação, não sistematicamente, mas
realizamos, talvez falte que planejemos, que a gente discuta, que saibamos
que aquilo é o nosso processo de trabalho. A supervisão faz parte, o nosso
conhecimento, a educação, o treinamento dos técnicos, com um objetivo.
Tudo isso é administrar a assistência de enfermagem, é esse o nosso papel
[...] (AMARELINHA).
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Algumas falas mostram, claramente, o reconhecimento do enfermeiro em

relação ao seu processo de trabalho e advertem para a falta de sistematização,

planejamento e discussões sobre a temática. Outras apontam para o desconhecimento de

suas funções, à medida que incorporam uma grande diversidade de atividades, que lhe

são atribuídas no seu dia-a-dia, gerando acúmulos e desvios de responsabilidades.

Deste modo, o enfermeiro permanece desenvolvendo papéis impostos pela

estrutura organizacional e pelo modelo de atenção hegemônico e, embora considere

conhecer o seu processo de trabalho, afasta-se dos objetivos específicos da enfermagem

para assumir outros, fora do seu âmbito, implicando perda de sua identidade.

Assim, estes profissionais demonstram uma grande capacidade de adaptação à

realidade dos serviços de saúde, na qual assumem variadas atribuições e se afastam do

gerenciamento do cuidar, tornando o seu trabalho tarefeiro.

Nesta perspectiva, um estudo realizado em um hospital de ensino por Lunardi;

Lunardi Filho e Borba2, com o objetivo de identificar como as enfermeiras ocupavam o

seu tempo no desenvolvimento de diferentes atividades, revelou o uso de 39,43% na

realização de ações não específicas do enfermeiro e 42,92% nas atividades

administrativas/burocráticas, restando apenas 17,65% de tempo para o processo do

cuidar.

Estes dados reafirmam o desvio do enfermeiro do seu processo de cuidar e

gerenciar a assistência de enfermagem para assumir atividades

administrativas/burocráticas gerais e da unidade. Observa-se, no entanto, que a equipe

espera do enfermeiro a função de gerente de serviço, nos moldes da administração

2 LUNARDI, Valéria Lerch. Responsabilidade profissional da enfermeira. Revista texto e contexto
Enfermagem, v. 3, n. 2, p. 47 – 57 , jul./dez. 1994.
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burocrática, cobrando-lhe compromisso com a elucidação de problemas administrativos

e a realização de funções indefinidas na equipe de saúde.

Desta forma, o enfermeiro é percebido por Lunardi Filho (1994) como

facilitador dos demais membros da equipe de enfermagem e de saúde ao ser solicitado

pelo pessoal auxiliar, apenas em situações decorrentes de problemas que o impedem de

executar as prescrições médicas, e por outros profissionais da equipe de saúde, para

resolver os mais variados tipos de problemas, mesmo aqueles que não apresentam

nenhuma relação com o trabalho da enfermagem.

A dificuldade de circunscrição das ações do enfermeiro, em razão das

imposições institucionais implica sobrecarga de atividades, que podem estar

relacionadas com a indefinição de papéis na equipe e ausência de um trabalho

interdisciplinar, o que pode ser confirmado nos depoimentos:

 [...] O nosso processo de trabalho está atropelado por outros profissionais.
Eu me questiono muitas vezes, porque o hospital tem profissionais
suficientes para exercer cada um o seu papel. O problema é que eles não
estão exercendo (CIRANDA).

[...] às vezes as pessoas vão jogando para o enfermeiro e ele vai
absorvendo, porque se acha na obrigação [...], você não vai deixar o
paciente esperando uma semana por um exame. Então age só [...] (TICA-
COLA).

Agora eu acho que a culpa é nossa, é culpa da enfermeira, pois eu sou aqui
tachada como isso e aquilo porque tem muita coisa que eu não aceito. Isso
não é função minha, eu fico sendo mal vista, mas eu assumo, que,
realmente, tem coisas que não é obrigação nossa e não vou absorver de
forma alguma [...] (ESCONDE-ESCONDE).
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Verbaliza-se, mais uma vez, o envolvimento do enfermeiro com múltiplas

operações no processo de trabalho em saúde, decorrente da indefinição das atividades

específicas de cada profissional e falta de articulação entre os diversos saberes. O que

resulta na fragmentação dos processos, isolamento dos integrantes da equipe e

sobrecarga do enfermeiro.

As atribuições que não são aceitas por nenhum profissional da equipe são

automaticamente vinculadas ao trabalho do enfermeiro, que acredita ser o principal

responsável pelo funcionamento do serviço, tornando-se facilmente refém da autoridade

administrativa da instituição.

Assim, por estar mais próximo ao cliente se vê como “mediador” nas relações

entre o paciente e outros profissionais de saúde. A sua constante presença junto a esse

cliente propicia a detecção de problemas relacionados a outros setores; desse modo, na

falta de um profissional envolvido, o enfermeiro sente-se responsável pela resolução

desses problemas e absorve-os como seus, desenvolvendo ações que o distanciam do

seu real papel.

A auto-imposição a diversas atividades e responsabilidades é considerada por

Lunardi Filho (1997), em seu estudo acerca do prazer e sofrimento no trabalho, como

causadora de intenso sofrimento para o trabalhador da enfermagem, em razão de afastá-

lo dos cuidados diretos ao cliente, ocasionando um acúmulo de atividades

administrativas e burocráticas.

Neste sentido, Lunardi (1994) alerta para os riscos de danos que o envolvimento

do enfermeiro, com múltiplas funções, pode trazer para o cliente, pois, ao se

comprometer com outras atividades, dispõe de um tempo reduzido para ver as
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necessidades do cliente, supervisionar os funcionários e realizar os cuidados de

enfermagem mais complexos.

Concordamos com Meier (1992), quando refere que a aquisição ou recuperação

da identidade do enfermeiro passa necessariamente pela sua compreensão em relação ao

seu processo de trabalho. Assim, torna-se essencial a identificação dos elementos que o

compõem: objeto, finalidade e instrumentos.

O objeto de trabalho é aquele que sofre o processo de transformação através da

atividade humana, sendo identificado por um olhar que contém um projeto, ou seja, a

finalidade do trabalho. É a partir da clareza desses elementos que se define a adequação

dos instrumentos específicos à efetivação do processo de trabalho (LIBERALINO,

2004).

Eu vejo que o nosso objeto de trabalho é o estado de saúde da criança, que
veio para um nível de recuperação e nós realizamos todas as atividades com
a função de melhorar esse estado de saúde [...] (AMARELINHA).

Observa-se, então, o reconhecimento do enfermeiro quanto ao seu objeto de

trabalho no processo cuidar, inserido em uma visão assistencial; no entanto, ressalta-se

que apenas uma enfermeira se pronunciou sobre esta questão durante o grupo focal,

gerando dúvidas quanto à clareza dessas profissionais em relação ao seu objeto de

trabalho.

Nesta perspectiva, destacam-se alguns autores que estudam o processo de

trabalho da enfermagem e apresentam diferentes concepções acerca do objeto de

trabalho do enfermeiro.
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Queiroz e Salum (1996b), entendem que o enfermeiro não tem um objeto de

trabalho próprio, pois está inserido na produção social em saúde, compartilhando com

os outros profissionais da equipe o mesmo objeto e finalidade do trabalho. O que lhe

confere especificidade, portanto, são os instrumentos utilizados no desenvolvimento de

suas ações.

Lunardi Filho (1994), no entanto, aponta para a variedade de objetos de trabalho

do enfermeiro em face da diversidade de funções desempenhadas por ele, tais quais:

gerenciais, educativas e prestação de cuidados.

Liberalino (2004), por sua vez, explica que o enfermeiro apresenta objetos,

meios e finalidades próprias de trabalho no que concerne ao desenvolvimento das

atividades específicas: o gerenciar, o cuidar, o educar e o pesquisar.  A autora enfatiza

que o gerenciamento do cuidar é um momento específico do trabalho do enfermeiro e

funciona como elemento integrador e qualificador de todo o trabalho que se realiza na

saúde individual ou coletiva.

Para assumi-lo, o enfermeiro necessita estar preparado técnica e politicamente, o

que implica na identificação dos instrumentos utilizados no exercício das atividades

relacionadas ao gerenciamento do cuidar, o que possibilitará optar por modelos

holísticos do cuidar, envolvendo a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da

saúde, passando a deter a direcionalidade técnica do seu trabalho.

Eu acho que um fator que interfere no nosso processo de trabalho é a falta
do planejamento, da nossa equipe planejar, inclusive o processo de
enfermagem que é um instrumento utilizado pela enfermeira para realização
do processo. E isso depende de cada um, de termos disponibilidade de
querer nos reunir e planejar a assistência de enfermagem
(AMARELINHA).



82

O nosso grupo é muito voltado para a assistência, então, é bem interino
nisso aí. [...] mas a gente está tão sobrecarregada que poderia fazer a
assistência e desenvolver outras atividades, só que  a gente não consegue
[...]. O hospital não oferece condições para que a gente execute esse
processo de trabalho. Não oferece condições para executarmos atividades
técnicas, trabalho científico, pois somos sobrecarregadas de outras
atividades [...] (CIRANDA).

As falas enfatizam os instrumentos utilizados em sua prática, concebendo-os

como a falta de condições de trabalho oferecidos pelo hospital e o reconhecimento de

um processo de trabalho assistemático, expressando a necessidade de adoção de uma

metodologia de trabalho envolvendo planejamento, supervisão e avaliação no

gerenciamento do cuidar.

A realização de um trabalho sem planejamento e finalidade definida reduz a

atividade humana a uma prática tarefeira. Conforme explica Vazquez (1977, p. 189), ao

conceituar a práxis enquanto “uma atividade que se desenvolve de acordo com

finalidades, na qual só existem através do homem, como produto de sua consciência.”

O planejamento é um instrumento inerente a qualquer atividade humana, que

deverá ser dirigido por um carecimento, ou seja, uma necessidade, lhe conferindo

especificidade e teleologia. Esta característica diferencia o trabalho do homem da

atividade não humana (MENDES-GONÇALVES, 1992).

Miranda (2000), em seu estudo acerca do enfermeiro e o gerenciamento da

assistência, realizado em um hospital universitário no ano 2000, observou que os

enfermeiros, embora considerem o planejamento importante, não o utilizam em sua

prática gerencial.

Em consonância, Melo (2003), ao analisar a visão dos enfermeiros de diferentes

hospitais, acerca dos instrumentos de gerência - planejamento, supervisão e avaliação -,

constata os seus usos aleatórios e mais direcionados para normas e rotinas pré-
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estabelecidas.  Para a autora, “o planejamento é um instrumento que busca o

conhecimento de uma realidade, de forma a permitir intervenções mais seguras voltadas

para as metas desejadas” (MELO, 2003, p. 36).

Entende-se, portanto, que a qualidade do gerenciamento depende do

planejamento das ações de enfermagem e o uso da supervisão como instrumento para

qualificação da assistência, pois ajuda a equipe a identificar necessidades e efetuar

mudanças para melhoria de sua prática.

No entanto, verifica-se, que a realização de atividades sem planejamento, ou o

seu uso aleatório, é uma prática comum dos enfermeiros, se estendendo a diversas

realidades e diferentes épocas, levando-se em conta o tempo transcorrido entre a

pesquisa realizada por Miranda no ano 2000 e este estudo, no qual se evidencia

fenômeno semelhante.

Um outro fator que também contribui para a perda da noção geral do processo de

trabalho do enfermeiro é a falta de definição de uma metodologia da assistência. A

sistematização da assistência é um meio necessário para viabilizar o processo de

trabalho do enfermeiro, posto que a realização de atividades assistemáticas torna o

enfermeiro um executor de tarefas e gera sobrecarga de atividades, parecendo que nada

se faz e ao mesmo tempo tudo se faz.

Observa-se também que a falta de clareza do objeto de trabalho do enfermeiro,

tampouco do seu papel nesse contexto, influencia e compromete a definição de

instrumentos adequados para o alcance da finalidade do seu trabalho.

Portanto, percebe-se, a necessidade de compreender a produção dos serviços de

saúde em sua amplitude, para que o enfermeiro, em conjunto com a equipe de

enfermagem, possa desenvolver um projeto de trabalho diferente do proposto pelo
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modelo biomédico, com a finalidade de melhorar os perfis epidemiológicos de saúde,

em nível coletivo ou em sua singularidade, conforme afirmam Queiroz e Salum

(1996b).

4.3 O TRABALHO DO ENFERMEIRO EM UM HOSPITAL PEDIÁTRICO DE

ENSINO

A atuação em uma instituição de ensino exige um perfil profissional

diferenciado, voltado não somente para assistência e sua gerência, mas que integre o

ensino e a pesquisa. No entanto, a instituição deve estar preparada para oferecer

condições material e cultural que propiciem o desenvolvimento dessas habilidades.

Faz-se necessário uma cultura institucional transformadora que contemple uma

concepção global dos profissionais, da educação e da saúde, permitindo a integralidade

entre a ação assistencial, o ensino e a pesquisa.  Neste sentido, busca-se apreender, nas

falas dos integrantes deste estudo, a sua concepção enquanto profissionais de um

hospital de ensino em relação ao processo de cuidar e educar.

 [...] O enfermeiro é um educador pelo hospital ter a característica de ser
um hospital de ensino. E um cuidador porque tentamos prestar a assistência
direta às nossas crianças [...] (AMARELINHA).

Com relação a ser educador, me vejo muito aquém, muito distante da minha
função, porque estou inserida em uma instituição universitária, que tem a
função de ensino, no entanto, recebo auxiliares para trabalhar e não os
treino. [...] somos obrigados a responder tecnicamente por eles, então se eu
treinar um auxiliar para trabalhar sob as minhas exigências, terei que
orientá-lo sobre todos os aspectos, não só o aspecto de puncionar um
acesso [...] é pelo compromisso de oferecer conforto ao paciente, de
identificar as suas necessidades, não só a curativa (PASSA-ANEL).
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Observa-se o reconhecimento do papel de educador e cuidador inerente ao

trabalho do enfermeiro, considerando a sua inserção em um hospital universitário, que,

segundo Moura (1992), se caracteriza pelo desenvolvimento de atividades assistenciais,

acrescido pela pesquisa, ensino e extensão, servindo como laboratório de ensino, campo

de prática e de aperfeiçoamento para acadêmicos e profissionais da área de saúde.

Entretanto, as falas expressam também o distanciamento do enfermeiro de seu

papel de educador e gerenciador, levando-o a receber auxiliares de enfermagem sem o

oferecimento de um treinamento prévio.

A perspectiva educativa do gerenciamento traz a possibilidade de diagnosticar as

necessidades de qualificação da equipe, permitindo ao profissional uma visão crítica do

seu trabalho, como ações reflexivas, interativas, participativas e a identificação de

limitações pessoais e estruturais no desenvolvimento de suas ações. Em meio a uma

diversidade de tarefas desempenhadas pelo enfermeiro, deixa-se, muitas vezes, de

realizar essas atividades.

Villa e Cadete (2000), em seu estudo acerca da cultura institucional como

determinante da prática educativa do enfermeiro, apontam para o seu envolvimento com

múltiplas funções e o conseqüente afastamento do seu papel de educador.

Ao analisar o trabalho do enfermeiro em um hospital universitário, imagina-se

que a cultura institucional lhe concederia um maior incentivo e direcionamento para o

desempenho dessas atividades, em virtude de sua inerente característica de órgão

formador.
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Todavia, os hospitais universitários e os serviços de saúde vêm sendo

gravemente atingidos pela reforma de Estado, pautada em uma agenda neoliberal, que

começa a fazer parte da política brasileira no início da década de 1990. Esta configura o

ajuste fiscal, redução de investimentos nas políticas públicas sociais, minimização das

responsabilidades estatais e maximização das regras do mercado.

Em conseqüência, observam-se inadequadas condições de trabalho, adoção e

incremento do modelo desregulamentador/flexibilizador, incentivo ao desenvolvimento

do terceiro setor e da terceirização de vínculos, geradores de sobrecarga, múltiplos

empregos, baixo compromisso profissional e baixa qualidade na prestação dos serviços,

o que pode ser observado nos depoimentos a seguir.

[...] temos muitos bolsistas, aos quais relaciono ao projeto neoliberal.
Passamos um longo período sem concurso público, principalmente no
governo de Fernando Henrique, onde a universidade sofreu bastante e
assim convivemos com uma grande quantidade de pessoas que não são
concursadas [...]. Essa questão de pessoal está interferindo nas nossas
atividades, nos sobrecarregando e nos estressando [...] (AMARELINHA).

[...] eu estou em um hospital universitário que não está me dando
condições para desempenhar um bom papel [...] (PASSA-ANEL).

Recebemos pacientes graves, que precisam de oxímetro de pulso e só temos
um funcionando, que está sendo usado [...] queremos oferecer uma
assistência melhor e não conseguimos, por falta de equipamentos
(ESCONDE-ESCONDE).

Nestas falas, tornam-se nítidas as difíceis condições de trabalho, o incremento do

trabalho precarizado através da composição da força de trabalho por meio de bolsas,

subcontratos e terceirizações, fatores que vêm repercutindo na qualidade da assistência

de enfermagem e no desempenho profissional da equipe.
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As condições inadequadas de trabalho, tanto humanas quanto materiais, podem

ser desencadeadoras de desumanização e relações desrespeitosas, impessoais e

agressivas entre os profissionais e usuários (BRASIL, 2002).

Deste modo, a equipe de enfermagem tem sido atingida pelo processo de

reestruturação produtiva que vem caracterizando o mundo do trabalho, afetando

também o setor de serviços. Assim, são percebidas as implicações que tais deficiências

podem trazer para a assistência, usuário/cliente e para equipe de saúde.

De acordo com Antunes (2000), a precarização do trabalho, mediante, a

flexibilização dos trabalhadores, iniciou-se na indústria e, atualmente, atinge o setor dos

serviços, que vem utilizando horas extras, contratos temporários ou subcontratos para

superar a deficiência do quadro, tendo em vista a redução do contingente de

trabalhadores necessários ao processo produtivo.

Neste sentido, Medeiros (2000), ao analisar as transformações ocorridas na força

de trabalho em saúde, entre 1987 até 1997, na Secretaria Municipal de Saúde da cidade

de Natal/RN, no que se refere às formas de contratação de pessoal, observou que,

naquele período, embora, já se tenha adotado o concurso público, se buscava outras

formas para compor a sua força de trabalho, principalmente para médicos, enfermeiros e

auxiliares de enfermagem, estabelecendo a contratação temporária destes profissionais,

em caráter emergencial, sem garantia de vínculo definitivo.

Segundo a autora, tal iniciativa abriu precedentes que fragilizaram as relações

trabalhistas e apontaram para a flexibilização do emprego sob a justificativa de suprir às

demandas da assistência.

Percebe-se, então, que esta situação não é nova no setor público. Processo que

toma forma no governo de Fernando Collor de Melo e tem continuidade no governo de
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Fernando Henrique Cardoso, tomando proporções maiores devido à redução gradativa

dos concursos públicos e aumento dos subcontratos e terceirização dos serviços.

Nos hospitais universitários, a estratégia que tem sido utilizada é a subcontratação

de bolsistas, estagiários oriundos de escolas públicas ou privadas, que, embora já

apresentem o requisito mínimo para o trabalho, ainda se encontram em processo de

formação.

A iniciativa que originariamente surge, sob a justificativa de possibilitar à

instituição o exercício efetivo do seu papel de formador, configura um projeto social de

qualificação profissional, abrindo oportunidades de experiência para os iniciantes na

profissão de enfermagem e de outros cursos. Desvia-se dos objetivos iniciais para

atender aos interesses do projeto neoliberal, no que tange à flexibilização e precarização

das relações de trabalho.

Assim, esses estudantes, sem nenhuma experiência, são treinados nos serviços de

saúde, assumindo as mesmas responsabilidades dos profissionais com contratos formais,

tendo, entretanto, os mesmos deveres, a mesma carga horária, porém não os mesmos

direitos de proteção social, como: a licença médica, licença gestante, férias e outros.

Deste modo, são utilizados como força de trabalho barata, atendendo,

parcialmente, às necessidades institucionais, tendo em vista, a falta de oferta de vagas

para concursos públicos.

[...] Quando cheguei no hospital trabalhávamos com técnicos de
enfermagem efetivos da Universidade, eram àquelas mesmas pessoas, havia
um relacionamento bom, agora como estamos com quase 50% de bolsistas,
[...] devido à rotatividade desses profissionais, observo interferências nas
relações do enfermeiro com a equipe (AMARELINHA).
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[...] a necessidade de auxiliar de enfermagem é muito grande e o processo
de trabalho o absorve sem ele estar preparado para a função, executando
suas atividades sem a supervisão de nenhum de nós. Mas somos
responsáveis por eles (PASSA-ANEL).

Estas falas explicitam a grande necessidade de profissionais de nível médio

(técnico e auxiliares de enfermagem) na instituição, que, conseqüentemente, tem

absorvido trabalhadores despreparados e sem o devido acompanhamento do enfermeiro.

O ingresso de bolsistas, substituindo esta força de trabalho e sua alta

rotatividade, dificulta o estabelecimento de vínculos com a equipe, com o usuário e com

o hospital, tornando-se um fator dificultador no desenvolvimento de uma prática

interdisciplinar. As desigualdades das relações trabalhistas também refletem no

relacionamento interpessoal, pois levam a sentimentos de revolta, poder,

competitividade e individualismo.

Notamos conflitos na categoria dos técnicos de enfermagem, bolsistas e
funcionários efetivos, há um conflito entre eles, como se os bolsistas
quisessem provar que são bons para permanecer naquela vaga em
detrimento do trabalho do outro, [...], os funcionários (técnicos de
enfermagem) acham que o bolsista tem a obrigação de cobrir todos os
horários que eles decidirem. Por que é bolsista, tem que além de cobrir o
seu horário, cobrir a carga horária do outro? [...] (PEDRINHAS).

Explicitam-se, então, as dificuldades de relacionamentos vivenciadas na equipe

de enfermagem, agravadas pela presença dos bolsistas, que se constitui em uma nova

categoria, em face de sua desregulamentação e condição na equipe, ora identificado

como aluno em processo de formação, ora cobrado como profissional. A desigualdade

de direitos e igualdade de deveres têm desencadeado co-relações de força e mecanismos

de poder, desumanizando e fragilizando as relações de trabalho.
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Os depoimentos das enfermeiras, durante o estudo, revelaram variadas

manifestações de relações de poder entre os profissionais da saúde, caracterizadas pela

estratificação de papéis, assimetria e relações de autoridade, que dificultam o

desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar.

As dificuldades de relacionamento precisam ser superadas na própria equipe de

enfermagem, conforme observada no discurso:

As relações com os técnicos de enfermagem precisam melhorar.
Deveríamos planejar as atividades juntamente com eles. [...] um ponto
muito positivo, aqui no hospital, são as reuniões de enfermagem, é um meio
de nos comunicarmos, de mantermos uma relação mais próxima, de
sabermos o que está acontecendo em todos os turnos (AMARELINHA).

Expõe-se, portanto, a necessidade de um planejamento participativo na equipe

de enfermagem para melhorar a qualidade das relações de trabalho, tornando-se

explícita a significativa contribuição das reuniões de enfermagem nesse processo, por

configurar um importante canal de comunicação entre profissionais de diferentes turnos.

Partindo da realidade de um hospital pediátrico de ensino e da compreensão de

que todo ambiente de trabalho precisa ser constituído de um bom relacionamento entre

os profissionais, que devem ser valorizados e respeitados na construção e

desenvolvimento de seus processos de trabalho, considerou-se importante identificar a

forma como se estabelecem as relações entre os enfermeiros e demais profissionais da

saúde.

Acho que o hospital de pediatria, por ser um hospital escola, apresenta
dificuldades no relacionamento entre os profissionais, devido a sua
diversidade [...] temos docentes, residentes, doutorandos e outros
estudantes, o que dificulta muito o processo [...] (CIRANDA).
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Quando chegamos aqui, vimos a grande diferença no relacionamento do
enfermeiro e o médico-residente, é um relacionamento bem mais próximo,
você fala na mesma linguagem, até mesmo porque eles estão em um
processo de formação [...] o relacionamento que eu mantinha com o
médico, em outra instituição, era muito distante [...] (PEDRINHAS).

Eu ainda acho que as relações são conflitantes com alguns profissionais,
com alguns técnicos de enfermagem, médicos, nutricionista, psicóloga,
assistente social e até mesmo residentes, devido ao nosso processo de
trabalho não estar bem definido (AMARELINHA)

.

[...] percebo que não existe um trabalho multiprofissional, há um conflito.
Todos querem trabalhar, mas ninguém se reúne para traçar metas [...]
então cada um quer fazer sua parte [...] (TICA-COLA).

Estes discursos demonstram relações conflitantes entre a equipe multidisciplinar

em face de uma prática compartimentalizada e fragmentada, na qual cada profissional

executa ações isoladas e independentes, sem a pré-definição de objetivos e metas,

gerando dificuldades relacionadas à comunicação e ao desenvolvimento de um trabalho

interdisciplinar e compartilhamento de saberes.

A presença do médico-residente em pediatria pode ser um fator favorável ao

desenvolvimento de boas relações de trabalho, na instituição, pois, estando em processo

de formação, aproxima-se mais da equipe multidisciplinar para manter a sua

colaboração e apoio.

Em conformidade com as tipologias de equipe classificada por Peduzzi (2001),

as falas dos participantes revelam a denominada equipe/agrupamento, que se caracteriza

pela justaposição das ações e agrupamento dos seus agentes, mantendo-se, todavia, a

ausência de conexões entre as diferentes atividades e falhas na prática comunicativa.
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 A peculiaridade de um hospital universitário é, também, vista como uma

dificuldade no desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar, em razão da grande

demanda e do freqüente rodízio de estudantes de diversas áreas.

Corrobora-se, assim, a significativa necessidade de oportunizar melhorias no

sentido de construir uma prática mais articulada entre ensino, serviço e usuário e de

reflexão e preparo desses profissionais em lidar com a característica de um hospital

pediátrico de ensino, que possibilite uma maior integração.

Com isso, observa-se a importância da criação de espaços de discussões

coletivas dos profissionais da saúde, especificamente os da enfermagem, sobre os

fatores que interferem e dificultam a organização de um trabalho dirigido à atenção

integral.

Neste aspecto, o atual envolvimento dos profissionais com múltiplos empregos

também se revela fator de destaque nesta discussão, por entender que esta condição

pode causar sobrecarga e desgaste físico e mental ao trabalhador, implicando na

qualidade das ações desenvolvidas e no envolvimento com projetos de mudanças.

O prolongamento das jornadas de trabalho é uma realidade vivenciada pelos

enfermeiros deste estudo, detectacando-se em suas falas que a grande maioria convive,

atualmente, com mais de um vínculo empregatício.

Estou com 04 escalas, em cada instituição eu trabalho com coisas
diferentes, [...], estas múltiplas escalas interferem na minha vida pessoal,
meu lazer é quase zero, já o meu desempenho profissional até o momento
não interferiu, poderá interferir com o cansaço, com o tempo [...] (TICA-
COLA).
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Acho bom trabalhar em instituições diferentes porque aprendo várias outras
coisas e não fico limitado, [...] o ponto negativo é o cansaço. A correria do
dia-a-dia, faz o profissional não fazer tão bem o que  é acostumado a fazer
se estivesse em um emprego só (QUEIMADA).

[...] acho que a questão dos dois vínculos compromete mais o profissional
na vida pessoal, porque a qualidade de vida cai muito, nos distanciamos da
família, dos amigos e não tem mais estímulo para estudar porque chegamos
em casa cansados. Compromete também o relacionamento, o casamento,
etc... (PASSA-ANEL).

Nestas falas, os enfermeiros relatam as possibilidades de contribuição que os

múltiplos vínculos podem trazer para o seu processo de trabalho, citando o aprendizado

proporcionado por meio da experiência com diferentes realidades. Ao mesmo tempo,

demonstram os aspectos negativos, à medida que compromete a sua qualidade de vida,

o processo de educação permanente e as possíveis implicações que estas múltiplas

jornadas poderão ocasionar à qualidade do trabalho.

Nesse sentido, Veras (2003), mediante o resultado de seu estudo acerca do

aumento da jornada de trabalho, evidenciou que a exposição a longas jornadas, a

desvalorização salarial, a grave deficiência nas condições de trabalho desencadeiam,

além de processos físicos e emocionais, sentimentos que revelam trabalhadores com a

auto-estima em queda e cita a atual cultura de consumo estimulada pelo capital como

um dos fatores que favorece o multiemprego. Desta forma, na tentativa de melhorar a

sua qualidade de vida, aumentando a fonte de renda, o enfermeiro sacrifica a sua vida

pessoal e intensifica a piora na sua qualidade de vida.

[...] Hoje infelizmente o enfermeiro não tem uma remuneração que lhe
permita realizar tudo o que deseja, ter uma qualidade de vida, isso pesa
muito na opção por dois empregos [...] (PASSA-ANEL).
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Percebe-se, claramente, a associação que se faz do multiemprego à necessidade

do enfermeiro em complementar sua renda para alcançar uma qualidade de vida digna,

tendo em vista a falta de valorização salarial.

Tal situação é corroborada por Timoteo e Medeiros (2003, p. 16) quando

afirmam que

O mundo do trabalho atual exige um perfil de trabalhador
qualificado, polivalente, com habilidades para trabalhar em equipe e flexível
em suas relações de trabalho. Exige um trabalhador cada vez mais
qualificado, capaz de desenvolver sozinho mais funções e/ou atividades, na
perspectiva da reestruturação produtiva. Porém a oferta de salários para esse
novo trabalhador é igual ou inferior aos ofertados anteriormente. Soma-se a
isso o fato de que essa complementação da formação na realidade atual, vem
sendo bancada em grande parte pelos próprios trabalhadores, ao constatarem
a necessidade de qualificarem-se visando melhores oportunidades no
mercado de trabalho. No entanto, esse esforço não vem se traduzindo por
garantias de progressão financeira e/ou profissional para eles.

Assim, as enfermeiras que, majoritariamente, são do sexo feminino, além de

vivenciarem duas ou mais jornadas de trabalho, ocupando, inclusive, o horário noturno

para desenvolver suas atividades, acumulam também a função de administradoras do

lar.

Com isto, percebem-se possíveis dificuldades enfrentadas por esses profissionais

no processo de qualificação permanente, constituindo-se em um desafio para

recomposição de sua prática profissional, em face da pouca disponibilidade de tempo

para discussões e reflexões coletivas em relação ao seu processo de trabalho.
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4.3.1 O acompanhante e o processo de cuidar

O ECA, visando assegurar uma atenção mais humanizada e integral, em seu

Artigo 12, exige que todas as instituições de saúde ofereçam condições básicas para a

permanência dos pais ou responsável durante o período de internação da criança.

Tal fato traz para a instituição e, especialmente, para o trabalho da enfermagem,

mudanças, não só estruturais, mas também de valores, de atitudes, proporcionando à

equipe uma visão multidimensional e uma prática não mais centrada na patologia, mas

na criança e sua família, oportunizando a colaboração familiar no processo de

recuperação da saúde da criança, por meio do apoio emocional e segurança.

Esta perspectiva de mudança, no entanto, não foi evidenciada nos diversos

depoimentos dos enfermeiros, nos quais revelaram uma outra realidade no seu processo

de trabalho.

[...] Nós delegamos o cuidado de enfermagem para a mãe. [...] ela não tem
informações para o cuidar, sou eu que tenho, ela pode fazer, mas ela
poderia fazer orientada por mim, coisa que eu não faço. Eu não ensino a
mãe a higienizar o paciente, e talvez ela esteja fazendo errado. [...], mas
este é o processo do cuidar. Então é isso que está acontecendo, estamos nos
isentando totalmente do processo de cuidar e deixando a critério da mãe
[...] (CIRANDA).

[...] vemos que o técnico de enfermagem pega a prescrição e vai segui-la, a
prioridade é medicação, o cuidar na visão holística, não está sendo
direcionado [...] o menino pode estar do jeito que estiver, mas a medicação
não vai deixar de ser feita (AMARELINHA).

Observa-se, a partir destes depoimentos, o direcionamento das ações de

enfermagem para o processo terapêutico, em detrimento da realização dos
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procedimentos básicos referentes à higiene, conforto e outros, integrantes do processo

de cuidar, que são repassados ao familiar sem as devidas orientações.

Constata-se, então, não apenas a manutenção da assistência de enfermagem

centrada na doença, condizente com o modelo biomédico, mas, sobretudo, a distorção

acerca do papel do acompanhante durante a hospitalização da criança, que passa a ser

visto como um prolongamento da força de trabalho da enfermagem, compartilhando

com a equipe não o conhecimento, mas as tarefas.

Collet e Rocha (2004), em seu estudo acerca da participação da mãe na

assistência à criança hospitalizada, verificaram relações de subordinação/dominação

entre mãe e enfermagem, respectivamente em detrimento da colaboração e co-

participação nos cuidados com a criança, e alertam para a necessidade de definição do

papel do acompanhante no processo terapêutico.

O depoimento seguinte evidencia essa relação de poder que se estabelece entre a

enfermagem e os acompanhantes.

[...] uma vez fiquei chocada ao observar uma conversa entre dois técnicos
de enfermagem que relatavam o seguinte: fulana foi administrar uma
dipirona em uma criança, a qual estava prescrita 40 gotas, ao entregar ao
pai, ele perguntou que medicação era e a quantidade, ela respondeu que
eram 35 gotas de dipirona, o pai questionou se não estava prescrito 40
gotas e ela respondeu que a criança iria tomar 35 porque assim ela queria.
Então, eu não sei o que falta, não sei se é porque é uma funcionária antiga e
teve a liberdade de fazer isso [...] (TICA-COLA).

Trata-se, portanto, de profissionais que usam do conhecimento de sua prática e

de seus postos de trabalho para exercer o poder sobre os acompanhantes que se

encontram em uma posição de dependência e fragilidade, gerando relações

desumanizantes com os clientes/usuários, pois estes profissionais entendem que o seu

conhecimento técnico é autônomo e superior ao desejo e à opinião do acompanhante.
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Esta dimensão desumanizante se dá à medida que se trata a pessoa como simples

objeto de intervenção técnica, sem ser ouvida em suas angústias, dúvidas e expectativas.

Assim, a humanização depende da capacidade que se tem de ouvir e falar e do diálogo

com os semelhantes  (BRASIL, 2002).

Neste sentido, Adorno et al (1987) afirmam que a relação de poder exercida por

meio do conhecimento reproduz um padrão prevalente na sociedade, sendo aceita, pelo

senso comum, a relação existente entre o possuir conhecimento e o poder, tornando-se

muito presente no cotidiano, na esfera das relações entre as pessoas e das instituições, e

é exercido, muitas vezes, no saber acadêmico dos pesquisadores, ou no “saber fazer” da

equipe técnica de uma unidade de saúde .

A formação é biomédica, por mais que a gente tente trazer a questão da
promoção, prevenção, até pelo próprio currículo é mais curativa. o
currículo é direcionado [...] (AMARELINHA).

[...] o nosso processo de trabalho não está sendo instrumentalizado, se eu
peço a um técnico para dar um banho no paciente, ele fica horrorizado, se
eu mandar trocar uma fralda, ele acha que está querendo diminuí-lo, mas
esse é o processo de trabalho da enfermagem. Agora, é culpa de quem? Da
formação! A escola é deficiente! (CIRANDA).

Reafirma-se o pouco envolvimento da enfermagem nas ações do cuidar e atribui-

se tal responsabilidade à formação profissional, em conseqüência da vinculação do

currículo dos profissionais de saúde/enfermagem ao modelo biomédico.

Neste sentido, Germano (1983) assinala que, mesmo os problemas de saúde

estando centrados no âmbito da saúde pública, os currículos dos profissionais dessa

área, no Brasil, estiveram direcionados para a medicina curativa, mediante uma grande

concentração de carga horária nas disciplinas especializadas.



98

 Neste contexto, os trabalhadores de enfermagem foram incorporando os valores

fomentados pelo modelo biomédico, processo iniciado na formação e continuado no

mercado de trabalho, que favorece a manutenção de sua prática nesta perspectiva.

Timoteo (2000, p.161) ao estudar a realidade da formação do enfermeiro no Rio

Grande do Norte afirma que

O processo de qualificação não se dá desvinculado do processo de
desenvolvimento global, o que implica dizer que o processo de formação em
saúde também ocorre de forma atrelada ao processo de desenvolvimento das
práticas e políticas sanitárias e de educação. Acontece que a prática sanitária,
hoje, sente as dificuldades resultantes de um processo de desregulamentação
e desestatização, que vem ocorrendo no país, bem como a educação e as
universidades experimentam o reflexo disso, permanecendo imóveis,
impotentes e acuadas. E isso provoca um retrocesso também na
implementação de projetos pedagógicos, como os de Enfermagem, que não
estão dissociados da realidade e que terão que ser concretizados a partir dela.

Desse modo, este se constitui em mais um, dentre os tantos dilemas e desafios

do SUS e da formação profissional, ou seja, a busca de melhoria da eficácia no

atendimento à saúde que precisa ser acompanhada por princípios e valores, como a

solidariedade, o respeito e a ética na relação entre gestores, profissionais e usuários

(BRASIL, 2002).

Para alcançar mudanças e superar tais desafios se faz necessário construir uma

cultura organizacional com base nestes valores, por meio do estabelecimento de troca de

saberes entre profissionais e familiares e o desenvolvimento de um trabalho em equipe,

que supere as dissonâncias estabelecidas entre os distintos processos de trabalho em

saúde/enfermagem.
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4.4 O SUS E O TRABALHO DO ENFERMEIRO

O conhecimento dos profissionais de saúde, em relação aos modelos de atenção

vigentes no setor, é fundamental para a redefinição de sua prática na produção de

serviços, destacando-se, assim, a importância de se identificar, neste estudo, a forma

como o enfermeiro compreende o SUS.

Na verdade essa questão de SUS não deixa de ser uma coisa nova, não tem
cinco anos direito. Na época da faculdade, foi uma época de transição, de
implantação. O SUS é uma coisa muito ampla e eu vejo o meu papel muito
aquém, muito longe desse funcionamento [...] (CAI NO POÇO).

O SUS é muito importante. Eu não o conheço a fundo, mas pelo tempo que
eu trabalho já noto que existem dificuldades, principalmente burocrática e,
além disso, quando o paciente precisa fazer o exame marca com muito
tempo depois e fica internado esperando que esse exame se realize
(ESCONDE-ESCONDE).

O que conhecemos do SUS é muito teórico. Todo mundo sabe definir, os
princípios que regem, a questão do organograma [...] A teoria é belíssima,
mas será que está adequado ao Brasil? As condições de trabalho que
temos? Ele está pouco aplicado, por isso não o conhecemos em prática [...]
(CIRANDA).

Para uns, o SUS é ainda muito novo, relacionando a sua implantação ao período

em que tiveram contato com a filosofia que o orienta, ocorrido no período médio de 5

anos, durante a sua formação na graduação. Para outros, embora admitam a importância

do SUS, declaram em suas falas, o restrito conhecimento acerca do mesmo e mostram

as dificuldades enfrentadas em sua prática profissional para lidar com este sistema de

saúde.
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O que se pode depreender é que as falas, de uma maneira geral, e, em particular,

as apresentadas anteriormente demonstram a fragilidade do conhecimento do

enfermeiro acerca do SUS, implicando em dificuldades de operar mudanças na sua

prática.

Convém lembrar que as discussões e questionamentos acerca dos Sistemas de

Saúde tiveram início, no Brasil, ainda na segunda metade da década de 70, o que

culminou com o projeto de Reforma Sanitária, fortalecido a partir dos anos 80.

Esse movimento de luta pela democratização da saúde consolida-se em 1986, na

8ª Conferência Nacional de Saúde, através da discussão acerca do redirecionamento do

modelo assistencial, a partir de uma nova concepção do processo saúde/doença, que

evolui de uma compreensão vinculada à doença e morte para uma visão de saúde mais

abrangente, articulada com a qualidade de vida (MENDES, 1999).

Segundo Mendes (1999), esta conferência gerou dois desdobramentos imediatos.

Um, referente à implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS);

outro, no Congresso Nacional, na elaboração da nova Constituição Federal. De fato, a

Constituição aprovada em 1988 incorporou o conjunto de conceitos, princípios e

diretrizes orientadores da lógica da Reforma Sanitária.

Em 1990, formaliza-se o SUS por meio da aprovação das Leis 8.080/90 e

8.142/90, perfazendo, portanto, cerca de 15 anos de sua oficialização. Em 1993,

começam as iniciativas de reorientação do modelo assistencial em vários Estados e

Municípios. Desse modo, constata-se um equívoco temporal das falas em relação ao

processo de criação e implantação do SUS.

Entretanto, esse processo vem ocorrendo em um contexto desfavorável, em

razão da crise financeira do sistema e conflito de interesses políticos/intitucionais em
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torno das opções política-gerencial, organizativa e operacional, implicando na

configuração de distintos SUS (TEIXEIRA; PAIM, 1996).

Assim, Paim (1995) apresenta quatro tipos de concepções vigentes sobre o SUS:

o SUS democrático, desenhado pelo projeto da Reforma Sanitária; o SUS formal

juridicamente, estabelecido pela Constituição Federal de 1988; o SUS real, refém da

área econômica do governo; e o SUS para pobre, uma medicina simplificada para gente

simples e uma saúde pública focalizada, o que também foi identificado nas

verbalizações de alguns participantes.

[...] talvez outro sistema que não o SUS, fosse muito mais funcional. Eu não
vi o SUS funcionar em nenhum lugar até hoje [...]. Eu esperaria que o SUS
viesse a melhorar a condição geral de saúde da população, o SUS no
interior é péssimo.Todos os pacientes não são absorvidos em suas cidades.
O SUS como era para ser um Sistema Único e Integral [...] o paciente não
tinha que vir de Mossoró correndo para chegar até aqui. (CIRANDA).

Esta fala aponta para o contraste entre o SUS formal e o SUS real, que, embora

tenha sido estabelecido com base nos princípios de universalidade, eqüidade e

integralidade, vivencia na prática a sua pouca aplicabilidade. Contudo, a sua não

efetivação pode não estar relacionada à sua inadequação às características do país, mas

sim por conseqüência de uma política econômica restritiva e pelas opções adotadas nas

instâncias de poder em saúde.

Este quadro implica no descrédito da sociedade e dos próprios profissionais em

relação a esse sistema de saúde. O sentimento de descrença impede o esforço para

concretização de mudanças, corroborando a afirmação de Merhy; Campos e Cecílio

(1997) de que a adesão dos trabalhadores a um novo projeto social ou de saúde depende

do reconhecimento de que esse novo estilo de vida já é possível hoje e que o trabalho
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em um Centro de Saúde ou em qualquer outra instituição pública pode ser também um

espaço para a realização profissional e para o exercício da criatividade.

Desta forma, as falas dos participantes evidenciaram a necessidade de maiores

discussões sobre a questão ora por demonstrar pouco conhecimento acerca do SUS, ora

por tornar explícito um sentimento de descrença.

 [...] o SUS é muito importante, e eu sempre digo [...] é um dos melhores
convênios. A gente já teve crianças que os pais esconderam que tinham
outro convênio porque ele teria que ir atrás de autorização disso e daquilo.
Internando no hospital, não precisava de nada, o médico prescrevia e a
instituição providenciava, para o paciente era muito mais prático. O SUS,
estando muito bem justificado, é o convênio que não atrasa, que paga em
dia e não limita procedimentos [...] (PEGA-PEGA).

 [...] o SUS que o povo critica, o SUSMED dá direito a tudo, angiografia,
que é um exame caríssimo, cateterismo, internamento em UTI, cirurgias
caras [...] (PASSA-ANEL).

Estes discursos expressam a visão economicista, mercantilista do SUS,

comparando-o aos planos de saúde e enfatizam a supervalorização da incorporação

tecnológica em face da centralização no modelo biomédico, que caracteriza a assistência

médica individual, na qual o enfermeiro está inserido.

Ressaltam também a importância do SUS, no que tange a assegurar a assistência

de alta complexidade, o que, na maioria das vezes, é garantido através da compra de

serviços do setor privado. Apresentam, assim, uma versão positiva deste sistema,

enfatizando, portanto, a sua viabilidade.
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Todavia, o confronto das falas mostra as dificuldades de efetivação no que se

refere à integralidade da atenção, ora se apresentando ineficaz, insuficiente e

burocrática, ora se configurando acessível e resolutiva.

Isto posto, cabe ressaltar que a Norma Operacional da Assistência a Saúde

NOAS/SUS 01/2001, em seu Artigo 1 , define as responsabilidades dos municípios na

atenção básica; o processo de regionalização da assistência; os mecanismos para

fortalecimento da capacidade de gestão do SUS;  e atualiza os critérios de habilitação de

Estados e Municípios.

Desse modo, esta norma referenda a promoção da integração de ações nas 3

esferas de governo e a descentralização da gestão, transferindo para os Municípios e

Estados um conjunto de responsabilidades e recursos para a operacionalização do SUS

(BRASIL, 2001), o que não foi constatado nos depoimentos anteriores.

[...] não é fácil trabalhar no Sistema Único de Saúde, que o nome único é
para ser uma coisa fácil, retilínea, tranqüila e comum a todos, mas não é,
então o papel de facilitador é muito importante até porque não temos a
ajuda de outros profissionais [...] (CAÍ NO POÇO).

O SUS não capacitou os profissionais para atuarem, o problema dele é esse.
Muitas pessoas não o conhecem, como é que vão atuar? (CIRANDA).

 [...] a nossa formação ainda é muito voltada para o modelo biomédico,
[...], não trabalhamos a promoção e a prevenção, dentro da recuperação e
reabilitação [...] (AMARELINHA).

Mais uma vez os discursos demonstram a pouca apreensão acerca do SUS,

alertando para a necessidade de conhecimento e capacitação dos profissionais de saúde
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para atuarem em consonância com os seus princípios, bem como para a formação

acadêmica ser direcionada ao modelo biomédico.

Não há dúvidas de que a formação e a capacitação de recursos humanos são

questões fundamentais na viabilização deste sistema, tornando-se o seu ponto crítico.

Diversos autores ressaltam, no entanto, que as necessidades de mudanças na educação e

nas práticas das profissões de saúde vêm sendo discutidas desde os anos 60 e 70, com

questionamentos acerca dos modelos acadêmicos e assistenciais predominantes e

tentativas de processos articulados de reorganização dos serviços de saúde e redefinição

das práticas de ensino (BELACIANO, 1996; FEUERWERKER; MARSIGLIA, 1996;

TEIXEIRA; PAIM ,1996).

Neste sentido, observam que a legislação e as propostas relacionadas ao sistema

de saúde obtiveram bem mais avanços nos anos 80 do que as próprias propostas e

normas no campo da formação, em razão da resistência das universidades de enfrentar a

matriz flexneriana e reformular o seu ensino.

Ceccim e Feuerwerker (2004, p. 1402) referem que “o modelo pedagógico

hegemônico de ensino é centrado em conteúdos, organizado de maneira

compartimentalizada e isolada, fragmentando os indivíduos em especialidades da

clínica, dissociando conhecimentos das áreas básicas e conhecimento da área clínica”.

Nota-se, então, que as discussões e críticas acerca da formação das profissões de

saúde e a tentativa de buscar estratégias para transformar a orientação e a organização

dos cursos, nesta área, vêm se acumulando ao longo dos anos, de modo a superar a

tendência de uma formação e capacitação de recursos humanos, no Brasil, embasada no

modelo biomédico e na valorização da incorporação tecnológica.
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Neste sentido, concorda-se com Teixeira e Paim (1996) quando dizem que para a

recomposição das práticas de saúde torna-se necessário formar um perfil de trabalhador

e equipe de saúde com as seguintes características: capacidade de análise em relação às

práticas que realizam; compreensão da organização e gestão do processo de trabalho em

saúde; exercício de um agir comunicativo; tolerância para situações conflitivas; atenção

a problemas e necessidades de saúde; senso crítico, quanto à efetividade e ética das

intervenções propostas; e permanente questionamento sobre o significado e sentido do

seu trabalho.

Acerca desses aspectos, Ceccim e Feuerwerker (2004) enfatizam que as

Diretrizes Curriculares e as Diretrizes do SUS se constituem em referência para propor

o perfil profissional a ser formado, bem como o projeto político pedagógico, a

organização e a orientação do currículo e das práticas de ensino, a produção do

conhecimento e as relações estabelecidas pela escola e o sistema de saúde local.

[...] o perfil biomédico é muito voltado para um profissional só, o médico.
Agora, a visão do SUS traz essa coletividade maior, essa interação entre os
profissionais e está mudando. É porque toda mudança é demorada, [...]
Sempre que se fala em SUS e trabalho do enfermeiro associado, a primeira
coisa que me vem a cabeça, chama-se PSF [...] Acho que isso foi até um
equívoco acadêmico, uma coisa que ficou mal esclarecida na minha cabeça
[...] (CAÍ NO POÇO).

[...] na minha vida acadêmica sempre se falou muito no SUS, por eu não
gostar do PSF, infelizmente, nunca tive interesse em me aprofundar no
assunto. Vejo que agora devo me aprofundar mais. No hospital, percebo que
já está havendo uma mudança, nós estamos educando mais, estamos
promovendo mais a saúde [...] (QUEIMADA).

Estes depoimentos expressam, então, a perspectiva do trabalho em equipe

trazida pelo SUS, que o diferencia do modelo biomédico. Assim, nota-se que os

profissionais já identificam características do modelo de atenção proposto pelo SUS,

que o distingue do modelo biomédico, sobretudo, por trazer uma concepção de trabalho
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coletivo, em que as diversas práticas se interagem por meio da troca de saberes para

construir coletivamente um projeto de trabalho.

Todavia, verifica-se também a idéia do SUS vinculada, prioritariamente, à

imagem do Programa de Saúde da Família (PSF), o que expõe um equívoco produzido

no espaço da academia, durante o processo da formação do enfermeiro. Ao mesmo

tempo, as falas exprimem um despertar para a necessidade de aprofundar mais sobre

este modelo de atenção e para as mudanças na prática assistencial que indicam a

realização de ações de promoção à saúde no próprio hospital.

Estas falas denotam uma visão fragmentada entre as ações de promoção,

prevenção, reabilitação e recuperação e revelam a necessidade de maiores discussões,

no que concerne à formação acadêmica, a qual, embora contemple amplos conteúdos

acerca do SUS, precisa empreender esforços para superar essa tendência à fragmentação

entre a atenção individual e a atenção coletiva.

Mattos (2001, p. 61) afirma que “o princípio da integralidade implica em superar

reducionismos. As necessidades não se reduzem àquelas apreensíveis por uma única

disciplina como a epidemiologia ou como a clínica”.

Para o autor, esse princípio deve ser tomado a partir de 3 grandes conjuntos de

sentidos, os quais incidem sobre diferentes aspectos, ou seja, como orientador das

práticas dos profissionais de saúde; da organização dos serviços; e da organização das

políticas, como respostas governamentais aos problemas de saúde. Assim sendo, supera-

se fronteiras e limites dimensionais, numa recusa à objetivação dos sujeitos e na

possibilidade do reestabelecimento do diálogo.

Tal pensamento é corroborado por Silva e Tavares (2004), que enfatizam a

pedagogia da integralidade como constituinte de estratégia para superar as fronteiras



107

atuais entre trabalho/ensino/serviço/sociedade e se romper com a dissociação das ações

de saúde.

Neste sentido, os autores defendem o princípio da integralidade, como eixo

orientador da formação dos profissionais de saúde por meio do desenvolvimento de uma

práxis pedagógica capaz de contemplar a complexidade do processo de trabalho em

saúde e a integração entre os diferentes serviços e profissionais, possibilitando uma

prática integradora.

 Entende-se, portanto, que a formação dos agentes das práticas de saúde depende

de uma incursão ampliada na esfera do político e mudanças nas relações de poder entre

instituições de ensino, serviços de saúde, Estado e sociedade.

É preciso estabelecer parcerias entre órgão formador, serviços de saúde e

organizações comunitárias capazes de promover nos profissionais uma consciência

crítica da realidade; e na educação é imprescindível o compromisso com a construção

do saber para a melhoria da qualidade de vida e de saúde da população (SILVA;

TAVARES, 2004).

Deste modo, Ceccim (2005) vislumbra a educação permanente em saúde como o

espaço orientador das iniciativas de desenvolvimento dos profissionais e das estratégias

de transformação da prática de saúde.

Para o autor,

A condição indispensável  para uma pessoa ou uma organização decidir mudar ou
incorporar novos elementos a sua prática e a seus conceitos é a detecção e contato
com os desconfortos experimentados no cotidiano do trabalho, a percepção de
que a maneira vigente de fazer ou de pensar é insuficiente ou insatisfatória para
dar conta dos desafios do trabalho. Esse desconforto ou percepção de abertura
(incerteza) tem de ser intensamente admitido, vivido, percebido. Não se contata
desconforto mediante aproximações discursivas externas. A vivência e/ou a
reflexão sobre as práticas vividas é que podem produzir alternativas de práticas e
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de conceitos, para enfrentar os desafios de produzir transformações (CECCIM,
2005, p. 165).

Nota-se, então, o papel decisivo dos trabalhadores, enquanto protagonistas das

transformações do trabalho e do direito à saúde, com vistas ao redirecionamento das

práticas acolhedoras, resolutivas e integralizadas de gestão e de atenção à saúde.  Desta

forma, o enfermeiro, enquanto integrante da equipe de saúde, deve estar consciente de

sua co-responsabilidade na construção e consolidação do SUS.

Eu vejo o enfermeiro como um participante, um elemento importante para
que o SUS funcione. Eu acredito que cada um de nós deva ser consciente,
saber o que seja o SUS, ter consciência do nosso papel e colaborar com o
Sistema Único (AMARELINHA).

Esta fala reforça a importância do enfermeiro na efetivação do SUS, destacando

a necessidade deste profissional conhecê-lo e ser consciente de sua co-responsabilidade

na consolidação deste sistema.

Para Merhy (2005, p.173)

Aí está o cerne de um grande novo desafio: produzir auto-interrogação de si
mesmo no agir produtor do cuidado; colocar-se ético-politicamente em discussão,
no plano individual e coletivo, do trabalho. E isso não é nada óbvio e
transparente.

Segundo o autor, para gerar a autogestão dos coletivos não bastam as

consultorias, os apoios e as assessorias, é preciso que o trabalho e os trabalhadores

tenham força em si mesmo, que sejam capazes de atingir a essência do operar
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ético/político dos trabalhadores e dos coletivos na construção do cuidado e do agir em

saúde.

Além de trazer mudanças nas relações de trabalho, o SUS também possibilita

transformações no saber/fazer dos profissionais da saúde; assim, torna-se relevante

conhecer como os enfermeiros vêem a influência deste modelo de atenção em sua

prática.

[...] o SUS trouxe uma coisa boa ao processo de trabalho de enfermagem,
ele abriu os horizontes do enfermeiro em uma nova perspectiva, em uma
nova forma de trabalho. [...] como era uma coisa nova (o Programa Saúde
da Família) houve o incentivo do salário melhor e não trabalhar nos finais
de semanas, conduzindo os profissionais para a área de saúde pública o que
valorizou, de certa forma, a mão-de-obra [...] (CAÍ NO POÇO).

Eu vejo o SUS em uma perspectiva de mudança na forma de trabalho da
enfermagem. No ambiente hospitalar ainda falta o enfermeiro trabalhar a
promoção e a prevenção, porque falta o conhecimento de como trabalhar.
[...] que façamos cursos para tentar conhecer mais o SUS, para vermos
como o enfermeiro enquanto coordenador de uma equipe, pode trabalhar
com os técnicos e outros profissionais da saúde, que estão também mudando
seu currículo dentro de uma perspectiva de trabalho com o SUS.
(AMARELINHA).

Neste sentido, observa-se a compreensão de que o SUS trouxe mudanças ao

processo de trabalho do enfermeiro, propiciando novas perspectivas e ampliando

horizontes, inclusive no que tange ao mercado pela valorização da força de trabalho,

traduzida em melhores salários proporcionados pelo aumento de vagas na área de saúde

coletiva. Todavia, não está evidenciada nas falas a precarização do vínculo que esse

modelo instituiu.

Mais uma vez, explicita-se a falta de conhecimento do enfermeiro, que atua na

instituição hospitalar, de como exercer as ações assistenciais com base na promoção e

prevenção, necessitando maior qualificação para trabalhar em uma visão mais
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abrangente, vislumbrando, no SUS, a possibilidade de redirecionar a atuação dos

trabalhadores da saúde, no sentido da integralidade das ações.

Nesta perspectiva, tomando como referência Pinheiro e Mattos3, constata-se que

o princípio da integralidade emerge como eixo estruturante e contínuo da reorganização

do processo de trabalho dos profissionais de saúde e, em particular, dos trabalhadores da

enfermagem e das necessárias transformações da formação profissional em saúde, as

quais devem estar em sintonia com a realidade Nacional e local, as políticas públicas e a

produção dos serviços de saúde.

3 MATTOS, Ruben Araújo. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores que
merecem ser defendidos. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. Os sentidos da integralidade: na atenção
e no cuidado à saúde. Rio de Janeiro, ABRASCO, 2001.
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“Ainda é possível existir e viver. Ainda é possível contrapor um dique à corrente,
inverter-lhe o curso. Com a condição de manter os olhos abertos. De ficar de pé.
De defender cada parcela de vida”.

                                                                                                                Roger Garaudy

CAPÍTULO V

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O resultado da análise do presente estudo evidenciou uma ambigüidade no

reconhecimento do enfermeiro acerca do seu processo de trabalho, pois, apesar de

reconhecê-lo, mantém-se, ainda, executando múltiplas funções nos serviços de saúde,

implicando sobrecarga de atividades e distanciamento do seu objeto de trabalho.

O enfermeiro desenvolve, rotineiramente, tarefas desconectadas e assistemáticas,

sem um projeto político definido, adequando-se ao modelo curativo, reafirmando o que

já foi constatado, por alguns autores, de que sua prática se situa mais no nível de

execução dos projetos de saúde pré-existentes do que nos níveis de co-participação de

sua construção.

Por esta razão, e decorrente do pouco preparo político no que concerne à

produção de serviços de saúde e à integração de seu trabalho a esse processo, submete-

se facilmente à autoridade técnica médica e à autoridade administrativa das instituições,

assumindo funções que deveriam ser desenvolvidas por outros membros da equipe de

saúde ou de setores administrativos.

Verificou-se também a dificuldade de o enfermeiro identificar o seu objeto de

trabalho, tornando-se explícita a necessidade de maiores discussões sobre a questão,

considerando as diversas atividades desenvolvidas por ele na instituição hospitalar

(gerenciar, cuidar, educar e o pesquisar), que implicam variados objetos de intervenção.

Esta compreensão poderá permitir a adoção de instrumentos adequados na efetivação do

seu trabalho.
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Assim, observou-se também o uso inadequado dos instrumentos específicos do

trabalho do enfermeiro no processo gerenciar, no que concerne ao planejamento,

supervisão e avaliação, refletindo na qualidade das ações de enfermagem.

Contudo, as falas das participantes demonstraram desejo e disposição para a

mudança, ao expressarem a necessidade de reestruturação de sua prática e do serviço de

enfermagem por meio da utilização de instrumentos que direcionem suas ações, tais

como: planejamento da assistência, protocolos e o processo de enfermagem.

A realização do estudo em um hospital pediátrico de ensino permitiu a revelação

de fatores que vêm interferindo no fazer desses profissionais, dentre os quais foram

citadas a deficiência de recursos materiais e a excessiva contratação de bolsistas de

nível médio de enfermagem, contratação esta utilizada como alternativa para a

recomposição do quadro profissional, em razão da falta de concurso público.

As diferentes formas de contratação de pessoal, na instituição em estudo, têm

gerado desigualdades de direitos entre os trabalhadores da enfermagem e acentuado os

conflitos na equipe. A pouca qualificação dos bolsistas de enfermagem é motivo de

preocupação e insegurança para as enfermeiras que, embora admitam ser o seu

responsável técnico, referem pouca disponibilidade para treiná-los e acompanhá-los em

suas atividades, refletindo na descontinuidade do processo de educação permanente e na

qualidade da assistência de enfermagem.

Evidenciam-se, portanto, os desafios que o enfermeiro necessita enfrentar em

sua prática profissional em razão das difíceis condições de trabalho, da precarização do

vínculo, das relações de trabalho verticalizadas e do envolvimento com múltiplos

empregos, que tem dificultado o processo de educação permanente.



114

Assim, os enfermeiros reconhecem o seu papel de educador e cuidador inserido

em um hospital de ensino, todavia, apontam para as dificuldades em desenvolver tais

funções, em virtude das deficiências relacionadas à força de trabalho, aos recursos

materiais e ao envolvimento com outras atividades.

Convergindo com os resultados de outros estudos, revelou-se também, nesta

pesquisa, o afastamento dos profissionais de enfermagem de procedimentos

relacionados à higiene, alimentação e conforto que, embora configurem atividades

inerentes ao processo cuidar, são delegados aos acompanhantes, sem a devida

orientação.

Este fato alerta para a necessidade de reflexão dos profissionais de enfermagem

e demais trabalhadores da saúde sobre a presença do acompanhante durante a

hospitalização da criança e a oportunidade de mudar a modalidade da assistência por

meio da ampliação do foco de atenção, no sentido de incluir a família como objeto de

intervenção.

Estes profissionais precisam estar preparados para a convivência com o familiar,

definindo papéis e desenvolvendo estratégias que promovam a interação com a família

para conhecer as suas necessidades e realizar intervenções, em conformidade com essas

demandas.

Desta forma, observa-se que a relação de trabalho estabelecida pela equipe

multidisciplinar tem uma grande importância, interferindo na efetivação do processo de

trabalho do enfermeiro, que, como parte integrante do trabalho em saúde, se funde em

uma interdependência com os outros profissionais.

Assim, os depoimentos mostraram dificuldades de relacionamentos na própria

equipe de enfermagem e apontaram, como causas, a indefinição de papel e a ausência de
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um planejamento participativo que inclua todos os níveis profissionais. Estas relações

conflitantes se estendem à equipe multidisciplinar que desenvolve um trabalho isolado e

independente.

Observou-se, então, a falta de integração multiprofissional e a evidente

necessidade de compartilhamento de conhecimentos e informações, posto que o

trabalho em equipe é um dos pressupostos mais importantes para a reorganização do

processo de trabalho, com base nos princípios do SUS.

As enfermeiras, todavia, reconhecendo as suas responsabilidades com as

dificuldades relacionadas à efetivação de sua práxis, entenderam que o processo de

mudança deve começar por elas próprias. Assim, sugeriram a realização de encontros

para discussão e delimitação do seu processo de trabalho, seguidos de reuniões

multidisciplinares, onde a presença da direção geral da instituição hospitalar ganha

importância fundamental, uma vez que a participação do gestor, no processo de

redirecionamento das práticas de saúde, é essencial para a construção de uma cultura

institucional com base em um trabalho interdisciplinar.

Neste sentido, nota-se a possibilidade de superação do formato de

equipe/agrupamento, atualmente existente nas relações de trabalho do hospital de

pediatria, para o alcance do caráter de equipe/integração, possibilitando as conexões

comunicativas e de saberes no desenvolvimento do processo de trabalho coletivo em

saúde.

Em relação ao SUS, que traz em sua proposta um novo paradigma sanitário e a

possibilidade de recompor as práticas de saúde, com base nos princípios da

integralidade, equidade e universalidade, apesar de os depoimentos terem demonstrado

um restrito conhecimento acerca desse sistema, revelaram a insatisfação com este
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modelo de atenção, tendo em vista a pouca aplicabilidade prática da proposta

formalizada pela Constituição Federal de 1988.

Algumas enfermeiras deixaram explícito que a efetivação do SUS depende

também da qualificação dos trabalhadores da saúde nesta área de conhecimento, os quais

necessitam se capacitar para trabalhar em consonância com os seus princípios, admitindo

a sua responsabilidade, enquanto profissional da saúde, na viabilização do SUS.

Durante as discussões, os pesquisados identificaram também as novas

perspectivas possibilitadas pelo SUS, tanto no sentido de ampliação do mercado e

valorização da força de trabalho, como também na reorientação do seu fazer

profissional com vistas ao desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar e integral.

  No campo da formação profissional, constatou-se uma dicotomia na

compreensão das ações de promoção, prevenção e recuperação e a necessidade de se

romper com a concepção fragmentária da disciplina. Sugere-se, então, o

estabelecimento da interdisciplinaridade, como uma alternativa para substituir a forma

como se transmite o conhecimento, e a integralidade, como eixo norteador da prática

pedagógica e profissional.

Deste modo, o enfermeiro poderá exercitar a interdisciplinaridade durante a

formação e, para além dela, a partir da incorporação do sentido pedagógico na

intervenção do cuidar, o que poderá proporcionar atitudes semelhantes nas relações

profissionais dos demais integrantes da equipe de saúde e enfermagem.

Observou-se, também, a inexistência de articulação entre o ensino e serviço,

considerando que a pesquisa foi realizada em um hospital universitário, portanto, um

espaço formador. É necessário, então, a implementação de mudanças no sentido de

integrar o ensino e o serviço, por meio do estreitamento das relações entre os docentes e
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profissionais, que devem participar ativamente da elaboração dos programas das

práticas assistenciais dos acadêmicos e não permanecer como meros espectadores.

Neste contexto, o hospital necessita constituir-se de valores e recursos para

proporcionar um ambiente de aprendizado, estabelecendo uma cultura acadêmica no espaço

da prestação do serviço, mediante a criação de grupos de pesquisa e estudos temáticos,

ampliando o processo de investigação e produção científica, assegurando meios para a

divulgação dos produtos resultantes do trabalho (patentes, metodologias e serviços).

Esta cultura acadêmica deve estar fundamentada nos pressupostos e princípios

que regem o SUS, o que favorecerá a renovação da produção do conhecimento da lógica

cientificista para a socialmente aplicada, bem como o estabelecimento de vínculos e

compromisso institucional com este modelo de atenção.

Os profissionais dos hospitais universitários, por sua vez, precisam estar

preparados política, ética e tecnicamente para atuar em uma instituição com estas

características, reconstruindo o seu perfil profissional convergente com os desafios da

interdisciplinaridade, da integralidade da atenção e da indissociabilidade da dimensão

educativa e cuidadora.

Quando o enfermeiro opta para ser um profissional de um hospital de ensino, ele

assume a dupla missão de cuidar e educar e precisa aflorar as competências necessárias

para o exercício deste duplo processo de trabalho. Este perfil profissional é

indispensável ao enfermeiro de um hospital pediátrico de ensino, posto que, além de ser

potencialmente formador de competências no saber/fazer e ser do acadêmico, ele dá

direcionalidade ao processo cuidar/educar para a criança e sua família.

 Neste sentido, é preciso que ele esteja antenado com o projeto político

pedagógico da enfermagem nos diversos níveis de formação profissional, participando
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integral e ativamente da sua construção, desenvolvimento e avaliação, com vistas a

gerar uma formação e uma reorganização dos serviços orientados pela máxima

competência técnica/científica com o máximo compromisso político e ético.

Nesta perspectiva, percebe-se a grande contribuição que este estudo traz para a

atual prática do enfermeiro, colaborando com o repensar do seu fazer profissional e dos

modelos de atenção à saúde, de uma maneira geral, e do hospital de pediatria,

particularmente.

Este estudo não finaliza aqui; ao contrário, impõe a necessidade de realização de

outros encontros para a sua continuidade, através da reflexão do processo de trabalho do

enfermeiro e de outros níveis profissionais, com vistas a promover uma cultura de

integração, de educação e de realização de um trabalho coletivo para a construção de um

novo projeto assistencial para a saúde e enfermagem pediátrica do Rio Grande do Norte.
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“Assim como o pássaro necessita de duas asas para voar, também o ser humano
necessita dos seus dois hemisférios, o ocidental e o oriental, para evoluir e
enfrentar o colossal desafio do nosso tempo”.

                                                                                                                        Roberto
Crema
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“Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas
um hábito”.

Aristóteles

ANEXO
______________________________________________________________________
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ANEXO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Campus Universitário sn – Lagoa Nova, Natal/RN

Cep. 59072-970, Fone 215 3196



131

As coisas que queremos e parecem impossíveis só podem ser conseguidas com uma
teimosia pacífica.
                                                                                                           Mahatma Gandhi

APÊNDICES
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APÊNDICE  A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Campus Universitário sn – Lagoa Nova, Natal/RN

Cep. 59072-970, Fone 215 3196

Ilma. Sra. Jozana do Rosário de Moura Caetano

Diretora do Hospital Professor Heriberto Ferreira Bezerra

O Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da UFRN

conta atualmente, no seu Programa de Pós-Graduação, com o Curso de Mestrado em

Enfermagem. Deste modo, a mestranda DEBORAH DINORAH DE SÁ MORORÓ está

realizando uma pesquisa sobre “O processo de trabalho do Enfermeiro no contexto do

Sistema Único de Saúde: visão do Enfermeiro de um Hospital pediátrico de ensino”,

necessitando, portanto, coletar dados que subsidiem este estudo junto a essa instituição

de ensino.

Assim, solicitamos de V.Sa. a valiosa colaboração, no sentido de autorizar tanto

o acesso da referida mestranda para a realização da coleta de dados, como a utilização

do nome da instituição no relatório final da investigação e apresentação dos resultados

na instituição. Salientamos que os dados coletados serão mantidos em sigilo e utilizados

somente para a realização deste estudo.

Na certeza de contarmos com a compreensão e empenho da Direção Geral,

agradecemos antecipadamente.

Natal, _____de _________ de 2005

___________________________

Profª Drª. Rosalba Pessoa de Souza Timoteo (orientadora)
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APÊNDICE  B

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Campus Universitário sn – Lagoa Nova, Natal/RN

Cep. 59072-970, Fone 215 3196

Ilma. Sra. Jussara Cerqueira Maia

Gerente de Enfermaria  do Hospital Professor Heriberto Bezerra

O Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da UFRN

conta atualmente, no seu Programa de Pós-Graduação, com o Curso de Mestrado em

Enfermagem. Deste modo, a mestranda DEBORAH DINORAH DE SÁ MORORÓ

está realizando uma pesquisa sobre o “Processo de trabalho do Enfermeiro no contexto

do Sistema Único de Saúde: visão do Enfermeiro de um Hospital pediátrico de ensino”,

necessitando, portanto, coletar dados que subsidiem este estudo junto a essa instituição

de ensino.

Assim, solicitamos de V.Sa. a valiosa colaboração, no sentido de autorizar tanto

o acesso da referida mestranda para a realização da coleta de dados, como a utilização

do nome da instituição no relatório final da investigação e apresentação dos resultados

na instituição. Salientamos que os dados coletados serão mantidos em sigilo e utilizados

somente para a realização deste estudo.

Na certeza de contarmos com a compreensão e empenho da Gerência da

Enfermaria, agradecemos antecipadamente.

Natal, ____de ________de 2004

________________________________

Profª Dra. Rosalba Pessoa de Souza Timoteo (orientadora)

APÊNDICE  C

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Campus Universitário sn – Lagoa Nova, Natal/RN

Cep. 59072-970, Fone 215 3196

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

                                                                                         Natal, ___de_________ de 2004

Caríssimo(a) colega,

Estamos desenvolvendo a dissertação de mestrado em Enfermagem, com o título

“O processo de trabalho do Enfermeiro no contexto do Sistema Único de Saúde: visão

do Enfermeiro de um hospital pediátrico de ensino”.

O Objetivo da pesquisa é promover entre os Enfermeiros de um Hospital

pediátrico de ensino uma reflexão acerca do seu processo de trabalho no contexto do

Sistema Único de Saúde, a fim de identificar os fatores que interferem na efetivação

deste processo.

Deste modo, gostaríamos de contar com sua valiosa colaboração na participação

dessa pesquisa, por entender que o resultado poderá contribuir para a melhoria da

qualidade da assistência de Enfermagem.
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APÊNDICE C

Enfatizamos a importância de sua participação e esclarecemos que a pesquisa

não implicará em gastos ou prejuízos financeiros e pessoais, pois será realizada no

próprio Hospital. Os resultados obtidos serão utilizados para fins científicos,

reafirmando o compromisso em manter o sigilo e o anonimato de todos os participantes.

Lembramos ainda que você poderá desistir da pesquisa em qualquer momento,

sem que lhe seja imputada penalidades ou prejuízos.

Agradecemos a sua atenção, e caso aceite participar, solicito a sua confirmação

neste documento.

Atenciosamente,

                                                                    Deborah Dinorah de Sá Mororó

R. das Algarobas, sn Itatiaia, torre

Azul clara, 901

Cidade Verde, Natal/RN Fone: 3216

9626

___________________________________________________________________

Eu, _____________________________________, aceito participar da pesquisa “O

processo de trabalho do Enfermeiro no contexto do Sistema Único de Saúde: visão do

enfermeiro de um hospital pediátrico de ensino”. Estou ciente que os resultados obtidos

serão tratados de forma sigilosa e anonimamente.

 Natal, ____ de _____ de 2004                  ____________________________________

                                                                                        Enfermeiro / COREN
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APÊNDICE D

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Campus Universitário sn – Lagoa Nova, Natal/RN

Cep. 59072-970, Fone 215 3196

TERMO DE COMPROMISSO

Declaramos que conhecemos e cumpriremos os requisitos da Resolução do

Conselho Nacional de Saúde n° 196/96 de 10 de outubro de 1996 e suas

complementares. Nós nos comprometemos a utilizar os materiais e dados coletados

exclusivamente para fins previstos no protocolo.

Natal, ____ de _________ de 2004

________________________________

Enfª Deborah Dinorah de Sá Mororó

(Mestranda)

_________________________

Profª Drª Rosalba Pessoa de Souza Timoteo

(Orientadora)
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APÊNDICE E

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Campus Universitário sn – Lagoa Nova, Natal/RN

Cep. 59072-970, Fone 215 3196

PERFIL DO PESQUISADO

Este instrumento tem como objetivo definir o perfil do entrevistado para

subsidiar o estudo “O processo de trabalho do Enfermeiro no contexto do Sistema

Único de Saúde: visão do Enfermeiro de um Hospital Pediátrico de ensino”.

Mestranda: Deborah Dinorah de Sá Mororó Orientadora: Rosalba Pessoa de Souza

Timoteo

Data :______/______/______ Local:______________________________________

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 Idade:____________

1.2 Sexo: (   )masculino          (   ) feminino

1.3 Formação: (   ) graduação  Tempo de formação:_________________

1.4 Instituição de formação: (   )pública      (   )privada

 1.5 Pós-graduação (   ) especialização

                               (   ) mestrado

                               (   ) doutorado

1.6 Instituição de formação: (   )pública      (   )privada

1.7 Tempo na instituição: ____________ Vínculo empregatício:  (   ) sim     (   )não

1.8 Carga horária semanal: __________________

1.9 Principais cursos de atualização que realizou, em que ano?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________

2. Outros Vínculos (   ) sim (   ) não

2.1 Em caso afirmativo (  ) Instituição privada (  ) Instituição pública
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APÊNDICE F

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Campus Universitário sn – Lagoa Nova, Natal/RN

Cep. 59072-970, Fone 215 3196

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Pesquisa:  “O processo de trabalho do Enfermeiro no contexto do Sistema Único de

Saúde: visão do Enfermeiro de um Hospital Pediátrico de ensino”.

Mestranda: Deborah Dinorah de Sá Mororó Orientadora: Rosalba Pessoa de Souza

Timoteo

1) Como você vê o processo de trabalho do enfermeiro em um Hospital Pediátrico de

ensino, no contexto do Sistema Único de Saúde?

2) Como você desenvolve o seu trabalho, qual o seu objeto, finalidade e quais

instrumentos utilizados?

3) De um modo geral , o que é o Sistema Único de Saúde?

4) Quais os fatores que interferem na efetivação do seu processo de trabalho em um

Hospital Pediátrico de ensino, no contexto do Sistema Único de Saúde?

 5) Como se dão as relações de trabalho dos enfermeiros com os demais membros da

equipe de Saúde?

6) Estas relações interferem no trabalho da enfermagem, de que forma?

7) Que sugestão você daria para melhorar o trabalho do enfermeiro e a qualidade da

assistência de enfermagem?


