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RESUMO 

 

O presente estudo pretende abordar as relações interpessoais da equipe de 
enfermagem sob a ótica da ação comunicativa, contribuindo para o processo de 
trabalho em saúde. Tem como objetivo analisar as relações interpessoais da equipe 
de enfermagem em seu ambiente de trabalho. Trata-se de um estudo descritivo com 
abordagem qualitativa.  A coleta das informações ocorreu a partir de entrevistas 
individuais, guiadas por um roteiro com questões abertas. O estudo foi realizado em 
um hospital estadual no município de Natal/RN. Os sujeitos da pesquisa foram os 
trabalhadores da equipe de enfermagem, incluindo enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem, totalizando 16 sujeitos. A captação das informações ocorreu no mês 
de Abril de 2012. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob 
protocolo CEP/UFRN 262/11 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº 
0289.0.051.000-11. A análise foi realizada a partir das categorias que emergiram da 
pesquisa através de um diálogo com os autores estudados no referencial teórico da 
“Teoria da ação comunicativa”, de Jürgen Habermas, como também as 
“Transformações do mundo do trabalho”, de Ricardo Antunes, e a “Caracterização 
de equipe”, de Marina Peduzzi. Os resultados apontam que o relacionamento 
interpessoal da equipe de enfermagem é bastante conflituoso, não havendo 
interação entre os sujeitos envolvidos neste processo, entre si e com os demais 
profissionais da saúde. Elaborou-se um conceito próprio de equipe, composto por 
três elementos essenciais: multiplicidade de indivíduos, objetivo comum e 
heterogeneidade. No ambiente estudado, percebeu-se a formação de equipes 
agrupamentos. O relacionamento interpessoal da enfermagem pode ser um fator 
facilitador ou conturbador do ambiente laboral, de tal forma que cause 
consequências positivas ou negativas, tanto nos trabalhadores da saúde, quanto nos 
doentes. Nesse contexto, as entrevistadas intensificaram suas observações em 
relação às fragilidades que permeiam as relações da Enfermagem, por apontá-las 
de modo mais constante em relação às fortalezas. As condições de trabalho 
sinalizaram para uma precarização evidenciada pelo constante processo de 
improvisação diante da falta de recursos humanos e materiais, baixa remuneração 
salarial, déficit no reconhecimento do trabalhador de enfermagem e desgaste físico e 
emocional, gerando um esgotamento do profissional. A desvalorização do 
trabalhador tornou-se também um fator marcante para esse estudo, por se 
caracterizar em um motivo de insatisfação profissional, devido à falta de políticas de 
valorização elaboradas pela instituição ou, até mesmo, desconhecidas pelo próprio 
trabalhador. A participação do trabalhador na elaboração dessas políticas despontou 
como relevante. As condições precárias de trabalho levam o trabalhador a um 
processo de insatisfação e desmotivação profissional, ocasionando o sentimento de 
desvalorização em seu ambiente de trabalho. Assim, constatou-se na presente 
pesquisa que a ausência da comunicação conduz a situações de relacionamentos 
interpessoais inadequados, criadores de um ambiente impróprio ao trabalho da 
equipe de enfermagem. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Relações Interpessoais; Saúde do trabalhador; 
Comunicação. 

 

 



    

ABSTRACT 

 

The current study strives to address the interpersonal relationships of the nursing 
team from the perspective of the communicative action, by contributing to the health 
work process. It aims to analyze the interpersonal relationships of the nursing team in 
its work environment. This is a descriptive study with a qualitative approach. Data 
collection wal held from interviews, guided by a script with open questions. The study 
was conducted at a state hospital in the city of Natal/RN/Brazil. The research 
subjects were the workers of the nursing team, including nurses, nursing technicians 
and nursing assistants, totaling 16 subjects. The capture of information was 
performed in April 2012. The project was approved by the Ethics Research 
Committee, under CEP/UFRN protocol n. º 262/11 and Certificate of Presentation for 
Ethical Consideration n. º 0289.0.051.000-11. The analysis was performed from the 
categories that emerged from the research through a dialogue with the authors 
studied in the theoretical framework of the “Theory of communicative action”, by 
Jürgen Habermas, as well as “The changing in the world of work, by Ricardo 
Antunes, and “Characterization of the team”, by Marina Peduzzi. The outocomes 
point out that the interpersonal relationship of the nursing team is very troubled, with 
no interaction among the individuals involved in this process, among themselves and 
with other health professionals. We have developed a particular concept about team, 
which is comprised of three essential elements: multiplicity of individuals, common 
objective and heterogeneity. In the studied environment, it was realized the existence 
of grouping teams. The interpersonal relationship of the nursing can be a facilitator or 
an obstacle in the workplace in such a way that causes positive or negative 
consequences, both to the health workers, and to the sicks. In this context, the 
interviewees have intensified their viewpoints with regard to the weaknesses that 
permeate the nursing relationship, by pointing them more frequently than the 
strengths. The work conditions have signaled a failing situation, which is evidenced 
by the constant improvisation process before the lack of human and material 
resources, low wages, deficit in recognizing the nursing worker, and physical and 
emotional wear, by creating a professional exhaustion. The devaluation of the worker 
also became a strong factor for this study, because it was characterized a reason of 
job dissatisfaction, due to the lack of valuation policies, which should be prepared by 
the institution or, even, they are unknown by the worker itself. The worker 
participation in the design of these policies has emerged as a relevant factor. The 
poor work conditions lead the worker to a process of professional demotivation and 
dissatisfaction, by causing the feeling of devaluation within its work environment. 
Hence, it was found in this research that the lack of communication leads to 
situations of inadequate interpersonal relationships, which are creators of an 
unsuitable environment for the performance of the nursing team. 

  
KEYWORDS: Nursing; Interpersonal; Relationships; Worker’s Health; 

Communication. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
  

 O presente estudo pretende abordar as relações interpessoais da equipe de 

enfermagem sob a ótica da ação comunicativa, contribuindo para o processo de 

trabalho em saúde.  

Na perspectiva de compreender melhor o relacionamento interpessoal dos 

profissionais de enfermagem, serão utilizados aspectos da “Teoria da ação 

comunicativa”, de Jürgen Habermas, como também as “Transformações do mundo 

do trabalho”, de Ricardo Antunes, e a “Caracterização de equipe”, de Marina 

Peduzzi.   

A Enfermagem é reconhecida como uma prática social caracterizada por 

atividades elaboradas por uma equipe, proporcionando uma teia de relações 

interpessoais e grupais de caráter complexo para si e para os demais envolvidos no 

processo de trabalho. (URBANETTO; CAPELLA, 2004).  

Compreender o significado de equipe é essencial para um atendimento 

adequado em saúde. Por conseguinte, para ter qualidade na assistência prestada, 

deve haver um trabalho coletivo. Para isso, a equipe pode tornar-se um instrumento 

facilitador do cuidado, pois se espera um desempenho maior em relação ao trabalho 

individualizado. (SESSA et al; 2008; PANNIZON et al; 2010).  

Equipe, segundo a visão de Peduzzi (2001), tem duas noções distintas: a 

equipe como agrupamento de agentes e a equipe como integração de trabalhos. A 

primeira noção é caracterizada pela fragmentação, e a segunda, pela articulação 

consoante à proposta da integralidade das ações de saúde. Com base nessa 

distinção, construiu-se uma tipologia referente a duas modalidades de trabalho em 

equipe: equipe agrupamento, em que ocorre a justaposição das ações e o 

agrupamento dos agentes, e equipe integração, em que ocorre a articulação das 

ações e a interação dos agentes. 

Uma equipe só funciona com perfeição se seus integrantes estiverem 

articulados entre si, assim denominando-os realmente de equipe. Dentro desse 

contexto, destacam-se as relações interpessoais, que, no ambiente de trabalho, 

devem ser compreendidas, a fim de otimizar o vínculo pessoal entre os membros da 

equipe, estabelecendo relações éticas e de respeito. (URBANETTO; CAPELLA, 
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2004). Essa otimização favorece a realização do próprio trabalho da equipe de 

enfermagem. 

Dentro desse contexto de trabalho deve haver uma coordenação nas 

atividades exercidas pelos profissionais, não só no ambiente hospitalar, mas em 

toda instituição de trabalho. Isso é favorecido quando os indivíduos conhecem e 

reconhecem a importância de suas atividades, estabelecendo laços de respeito 

entre si e amenizando as relações de poder estabelecidas. 

Foucault (1987) elucida a relação poder-saber ao retratar que o saber produz 

poder e ambos estão diretamente implicados, ou seja, não há relação de poder sem 

a constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não 

constitua ao mesmo tempo relações de poder.  

Essa relação de poder-saber é identificada no ambiente de trabalho da 

Enfermagem, em que o enfermeiro (profissional de nível superior) supervisiona as 

ações dos técnicos de enfermagem (profissionais de nível médio), e estes, por sua 

vez, devem realizar as atividades que lhe são atribuídas. 

Destacando-se como um dos maiores desafios no campo da Enfermagem, a 

relação de trabalho entre os profissionais pode dificultar ou facilitar as ações de 

trabalho, salientando-se nesse contexto o diálogo, o qual permeará uma 

comunicação eficaz ou não entre seus membros.  

Para Habermas (2003), a ação comunicativa é uma interação na qual os 

participantes recorrem à linguagem para reivindicar as pretensões de validade dos 

seus respectivos argumentos. Enfatiza-se ainda a diferença entre comportamento e 

ação, sendo o comportamento algo que pode ser observado como um fato da 

natureza, e a ação considerada um comportamento intencional normatizado por 

regras. 

Para a interação entre os sujeitos, os recursos necessários são fornecidos 

para o entendimento mútuo. A conexão interativa depende tanto da competência 

comunicativa dos agentes quanto dos grupos aos quais eles pertencem, assim como 

dos processos de socialização que esses agentes participaram. (HABERMAS, 

2003).  

A teoria da ação comunicativa compreende que interação é a solução para o 

problema da coordenação que surge quando diferentes atores envolvidos no 

processo comunicativo estabelecem alternativas para um plano de ação conjunta. 

Tal teoria retrata também que as atividades orientadas para um fim, dos 
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participantes da interação, estão integradas umas às outras através de um meio: a 

linguagem. (HABERMAS, 2003). 

Essas variantes do processo de comunicação podem ser observadas em 

qualquer relação comunicativa. Assim, uma vez que já se apresentou a equipe de 

enfermagem como uma atividade comunicativa, também podem ser nela 

encontradas e analisadas. 

A Enfermagem é uma profissão dedicada ao cuidar. No desempenho dessa 

função, a linguagem é elemento essencial, já que envolve sujeitos dessa relação. No 

âmbito da Enfermagem, identificam-se diversas relações comunicativas entre os 

vários profissionais da saúde; entre os profissionais de enfermagem e o paciente; e 

entre os membros da própria equipe de enfermagem, sendo esta última o alvo da 

investigação deste trabalho.  

A comunicação é a base para essa relação, de forma que o indivíduo 

compreenda a característica do outro para assim estabelecer um agir comunicativo. 

Esse processo nada mais é do que o elo principal para um relacionamento 

interpessoal eficaz e efetivo no qual os sujeitos devem agir com um mesmo intuito, 

compartilhando uma mesma linguagem e possibilitando o entendimento recíproco. 

Essa base para a comunicação possibilita a formação de uma equipe que atua 

integrando suas ações com o mesmo objetivo e de forma articulada. 

Segundo Peduzzi (2001), o que caracteriza uma equipe é a comunicação 

entre seus componentes, observando-se a ação racional, ação estratégica e a 

interação social, referindo-se à ação comunicativa como uma fusão da 

intersubjetividade na busca pelo reconhecimento mútuo.  

Outro aspecto a ser ressaltado neste projeto é a precarização do trabalho 

que acompanha as relações trabalhistas desde os primórdios da origem da 

organização do trabalho até os dias atuais, interferindo no relacionamento 

interpessoal da equipe de enfermagem. 

A evolução histórica do trabalho no mundo tem como destaque a origem de 

grandes fábricas, as jornadas de trabalho excessivas, mão de obra barata e forças 

de trabalho inexperientes. Esse conjunto de fatores desencadeou um despertar nos 

empresários e empregados acerca da importância da grande massa trabalhadora 

para o sistema capitalista. Com efeito, torna-se extremamente importante a saúde 

do trabalhador no contexto da produção e a precarização das relações de trabalho. 

Antunes (2004) retrata bem a precarização do trabalho e enfatiza que, em 
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plena era da globalização, a classe trabalhadora destaca-se como mais 

fragmentada, mais heterogênea e diversificada.  Para Antunes (2009), é importante 

entender a forma de trabalho atual, devendo-se compreender a nova composição da 

classe trabalhadora que envolve a totalidade dos assalariados, homens e mulheres 

que vivem da venda de sua força de trabalho; trabalhadores produtivos, os quais 

participam diretamente do processo de criação da mais-valia; trabalhadores 

improdutivos, cujos trabalhos são utilizados como serviços, tanto para uso público 

como privado; o proletariado rural, composto pelos assalariados das regiões 

agroindustriais; o proletariado moderno, caracterizado pelo trabalho precarizado e 

moderno; e, por último, a totalidade dos desempregados. 

Nesse contexto mundial de trabalho, além do trabalhador ser obrigado a 

vender sua força de trabalho em condições mais adversas, há outras características 

encontradas, tais como: a divisão sexual do trabalho, preferindo o trabalho feminino 

pelo seu menor salário; a inclusão do “terceiro setor”, empresas de perfil comunitário 

e trabalho voluntário; e exclusão dos mais jovens e mais velhos do mundo do 

trabalho. (ANTUNES, 2009). 

Essa heterogeneidade, fragmentação e diversificação é também encontrada 

no setor saúde, inclusive na Enfermagem. Trezza (2008) correlaciona a realidade do 

trabalho mundial com a Enfermagem ao afirmar que essa atividade tem sido 

exercida em instituições na forma de um trabalho parcelado, dividido parcialmente, 

onde as tarefas mais elementares são executadas pelos membros menos 

qualificados e as tarefas de supervisão e comando por aqueles que detêm o saber. 

Essa realidade traduz a tradição capitalista da organização do trabalho. 

Diante disso, o presente estudo parte da observação da autora em uma 

instituição hospitalar de referência em urgência e emergência do estado do Rio 

Grande do Norte, desde o início de suas atividades nessa instituição. Observaram-

se na vivência hospitalar as relações conflituosas dentro da equipe de enfermagem, 

bem como suas consequências para o ambiente de trabalho e também para a 

assitência ao paciente. Outro fator importante foi o déficit na articulação entre as 

equipes de enfermagem e os outros integrantes da equipe de saúde.  

A motivação para esse estudo é a necessidade do profissional de 

enfermagem compreender seu ambiente de trabalho, seus conflitos, suas 

adversidades, suas condições de trabalho, mas também seus fatores facilitadores do 

processo de enfermagem.  
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Nesse contexto, as relações interpessoais - assunto já abordado 

anteriormente por outros autores - foram escolhidas por serem consideradas de 

grande importância para o progresso das condições de trabalho dos envolvidos, 

pois, a partir de boas relações entre os membros, desenvolve-se realmente uma 

equipe e, como consequência, uma boa assistência ao paciente e uma qualidade 

laboral melhor para todos. 

Observou-se no ambiente escolhido que as relações interpessoais da equipe 

de enfermagem são bastante conflituosas, envolvendo o processo de trabalho da 

Enfermagem e seus respectivos sujeitos, em suas dimensões coletivas e individuais. 

Nesta perspectiva, sentiu-se a necessidade de estudar que motivos desencadeiam o 

fenômeno observado: relações interpessoais da equipe de enfermagem.  

A escolha por esse grupo específico como foco de uma pesquisa ocorreu pela 

necessidade de conhecer esse conjunto complexo e importante para o trabalho em 

saúde e de retratar e identificar os conflitos que permeiam essa interação 

profissional. 

O relacionamento interpessoal entre a equipe de enfermagem foi o mais 

significativo para a autora, tornando-se o objeto de estudo desta pesquisa, fator 

primordial para promover uma prática educativa, uma vez que essa interação 

conflituosa resulta em subversões diárias e persistentes, prejudicando o ambiente de 

trabalho.  

 Nesse sentido, a autora do presente estudo observou na sua prática 

cotidiana as relações interpessoais no seu ambiente de trabalho, em que as equipes 

se caracterizam como ações apenas justapostas, e os sujeitos das ações estão no 

mesmo local, mas distanciados dos demais trabalhadores.  

De acordo com Peduzzi (2001), a realidade encontrada comprova que as 

relações são hierárquicas e em diferentes graus de subordinação, ao lado da 

flexibilidade da divisão de trabalho com interdependência, compartilhando um 

horizonte ético por meio do agir comunicativo. O trabalho em equipe deveria ter 

como base a prática comunicativa, pois esta possibilita construir um projeto 

assistencial comum, adequado às necessidades dos usuários, e não apenas reiterar 

o projeto institucional. 

Segundo Cunha (2006), as relações interpessoais são aspectos significantes 

no ambiente de trabalho onde se presta o cuidado, desencadeando frequentes 

encontros entre subjetividades socialmente conformadas. Nesse relacionamento de 
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indivíduos distintos, há a necessidade de acionar e fazer reproduzir formas de 

identificação, mobilização e negociação para que as ações necessárias sejam 

visibilizadas e, além disso, efetivadas para o bem-estar de todos os envolvidos.  

Essas atitudes proporcionam maior respeito entre os sujeitos, concretizando o 

ambiente em redes de trabalho afetivo, ou seja, são imprescindíveis para o sucesso 

das ações cuidativas.  

A temática das relações que envolvem a equipe de enfermagem vem sendo 

bastante estudada atualmente, englobando diversos aspectos, tais como: questões 

salariais, mercado de trabalho, recursos humanos deficientes e conflitos dentro da 

equipe de enfermagem. 

 É de grande relevância estudar um assunto que envolve uma profissão tão 

importante na área da saúde, compreendendo grande parte do corpo trabalhista de 

uma instituição hospitalar. O conhecimento dessa realidade e o efeito mobilizador 

que influenciará na Enfermagem poderão proporcionar a elaboração de medidas 

futuras que promovam melhores condições de trabalho para os profissionais da 

área. Dentre os autores que estudam a temática, destacam-se: PEDUZZI (2001); 

TRAVERSO-YÉPEZ (2009); AMESTOY (2010); URBANETO (2004). 

Os conflitos que ocorrem na área da Enfermagem são constantes e, apesar 

de serem aspectos que ocorrem corriqueiramente no cotidiano da prática, há poucos 

estudos publicados sobre esse assunto na área da saúde. Este estudo não só traz 

mais conhecimento acerca desse tema à autora da pesquisa, como também, 

proporcionará a elaboração de medidas para a instituição/campo da pesquisa, assim 

como para todos que o utilizarem como aporte teórico para outras pesquisas futuras. 

O presente estudo se propõe a trazer novos elementos na discussão das 

relações interpessoais, tais como: aspectos em relação à precarização, as 

condições de trabalho e do trabalhador, investigando, a partir disso, novas 

problemáticas que envolvem as relações interpessoais da equipe de enfermagem. 

Diante disso, elaboraram-se os seguintes questionamentos: Quais as 

concepções dos profissionais de enfermagem sobre o relacionamento 

interpessoal dentro da sua equipe? Como os profissionais de enfermagem 

identificam o seu relacionamento interpessoal dentro da equipe? Quais os 

fatores que desencadeiam os conflitos no relacionamento interpessoal da 

equipe de enfermagem?  
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Partindo dessas observações apresentadas e dos questionamentos 

realizados, este estudo buscou analisar as relações interpessoais da equipe de 

enfermagem no seu ambiente de trabalho diante da importância desse 

relacionamento para o funcionamento do serviço de saúde e da assistência ao 

usuário. 

Para a melhor compreensão desta pesquisa, foram elencados aspectos 

significativos para estudo, os quais foram divididos em dois eixos: 

 EIXO I: Compreende a Revisão de Literatura, a qual está dividida em três 

capítulos nos quais foram destacados os principais estudiosos que serviram de 

aporte teórico para esta pesquisa; e o Caminhar Metodológico, tratando-se da 

abordagem metodológica escolhida para o estudo, onde estão estabelecidos os 

aspectos relevantes para o decurso deste processo. 

 EIXO II: Aborda a Análise e os Resultados desta pesquisa, os quais estão 

divididos em categorias de análises que permeiam uma interação dinâmica entre 

as falas dos entrevistados, a autora da pesquisa e o referencial teórico escolhido. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as relações interpessoais da equipe de enfermagem em seu 

ambiente de trabalho. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever as atividades e as formas de organização do trabalho da equipe de 

enfermagem; 

 Discutir as concepções da equipe de enfermagem sobre as relações 

interpessoais em seu ambiente de trabalho; 

 Relacionar as formas de conflitos mais comuns ao processo de trabalho da 

Enfermagem com as relações de poder; 

 Identificar as formas de gestão do trabalho utilizadas na instituição estudada 

para minimizar os conflitos interpessoais no ambiente de trabalho. 
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Há duas espécies de ingenuidade: uma que ainda não percebeu todos os problemas e ainda não 

bateu a todas as portas do conhecimento; e outra, de uma espécie mais elevada, que resulta da 

filosofia que, tendo olhado dentro de todos os problemas e procurando orientação em todas as  

esferas do conhecimento, chegou à conclusão de que não podemos nada, mas temos de  

seguir as convicções cujo valor inerente nos fala de maneira irresistível. 

Albert Schweitzer 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

     3.1. O MUNDO DO TRABALHO E A ENFERMAGEM 

 

 
O trabalho é uma necessidade natural eterna, ou seja, um processo entre o 

homem e a natureza, representando a produção e o consumo. Significa uma 

condição natural da existência humana. (MARX, 1974).  

 O processo de trabalho, para Marx (1994), demonstra que a atividade 

humana opera uma transformação no objeto sobre o qual o ser humano atua, 

determinando um produto final. Esse processo compreende três elementos: o 

próprio trabalho, o objeto de trabalho, ou seja, a matéria a que se aplica o trabalho, e 

os instrumentos ou meios do trabalho. 

 O trabalho humano, as relações que se estabelecem no processo de 

produção e reprodução da vida e as diversas formas de produzir são fruto da 

sociedade capitalista, onde se identifica uma harmonia de interesses entre os 

sujeitos envolvidos no processo que visa o capital. (PIRES, 1996). 

 Com o avanço econômico, ocorreram transformações nas relações sociais de 

trabalho, ocasionando mudanças em sua divisão mundial, gerando o 

desenvolvimento, progresso, penúria, miséria e déficit na economia. (ANTUNES, 

2008). 

 Segundo Azambuja (2007), o trabalho é um dos pontos de partida para a 

humanização do ser social, em constante transformação e formação, mas no mundo 

capitalista atual, apresenta-se como meio de satisfação das necessidades básicas. 

O ser humano trabalha para sua subsistência, nem sempre sendo retribuído com um 

salário digno para suas necessidades, tampouco tendo conquistado o 

desenvolvimento da personalidade de indivíduo como ser social. 

 A partir das transformações sociais ocorridas com a Terceira Revolução 

Industrial, as mudanças de cunho político e econômico que delinearam o chamado 

neoliberalismo trouxeram reflexos diretos sobre a organização do Estado e sobre os 

modos de produção. Dessa forma, bem distinguiram-se três setores básicos da 

ordem de produção: o primário, englobando atividades como a agropecuária e 

extração de minérios; o secundário, compreendendo a indústria, pesquisa e 
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informática; e o terciário, constituído dos serviços. A saúde, enquanto forma de 

atuação dos seus profissionais, está inserida no chamado terceiro setor. 

(MEDEIROS; ROCHA, 2004). 

 As autoras acima apontam para o setor terciário, no qual está compreendida a 

saúde. A saúde enfrenta problemas comuns às diversas categorias trabalhistas, 

dentre os quais destacam-se: desemprego estrutural, extinção de postos de 

trabalhos, substituição dos trabalhadores por máquinas e softwares e outros 

problemas. 

Os diversos meios trabalhistas tornam-se precarizados, destruindo as forças 

produtivas, da natureza e do meio ambiente, ocasionando a elevação do 

desemprego estrutural no processo produtivo. (ANTUNES, 1999). 

O agravamento desses problemas e o constante desenvolvimento tecnológico 

podem pressagiar cenários em que a mão de obra estará reduzida a um mínimo 

operacional, como destaca Rifkin (1998), não havendo espaço para absorção da 

mão de obra em massa. 

Por constituir um processo de trabalho, a saúde compreende um processo de 

produção, relações sociais de trabalho, seus meios e instrumentos. Assim, organiza-

se em uma atividade complexa, pois pode envolver características do trabalho 

artesão (como ocorre em procedimentos cirúrgicos); em outros momentos, 

apresenta a sistematização taylorista (screenings de populações, campanhas de 

vacinação); e ainda, a automação eletrônica (diagnósticos por imagem e som). 

(MEDEIROS; ROCHA, 2004). 

Inserida no contexto de globalização e sistema econômico neoliberal, a saúde 

não poderia ficar à parte dos adventos da tecnologia, ao contrário, é constantemente 

objeto de pesquisa e avanço tecnológico. Esse desenvolvimento tecnológico 

comumente é apresentado de uma forma maniqueísta como sendo um fator 

exclusivamente positivo para a sociedade.  

O desenvolvimento tecnológico não necessariamente representa um avanço 

no aspecto social, sendo o principal causador da “nova questão social”. Isso indica a 

preocupação com as consequências da extinção dos postos de trabalho, sem 

perspectiva de reaproveitamento dos trabalhadores, e o crescimento do exército de 

excedentes atingidos pela redução da necessidade de trabalho humano substituído 

pela produtividade tecnológica. (NASCIMENTO, 2011). 
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Embora tais consequências sejam reconhecidas pela doutrina em geral, a 

substituição plena do trabalho humano pelas máquinas é de difícil efetivação no 

setor saúde, já que é um setor que trabalha com pessoas e para pessoas, a fim de 

proporcioná-las saúde plena. A tecnologia maquinária não possui um fim em si 

mesma, mas sim uma destinação humana e por natureza política.  

 Relacionando o processo de trabalho de Marx com o processo de trabalho da 

Enfermagem, encontram-se semelhanças exemplificadas por Mendes Gonçalves 

(1992) ao apresentar os elementos do processo de enfermagem.  

 O trabalho em saúde tem o homem como objeto do trabalho. Os instrumentos 

utilizados são representados pelos equipamentos, medicamentos, conhecimentos 

científicos e a força de trabalho, que, no caso da Enfermagem, representa a própria 

equipe. Já o objeto da Enfermagem é representado pelo cuidado e gerenciamento. 

Uma característica importante do trabalho em saúde é a intencionalidade das ações, 

ou seja, o planejamento das atividades antes da realização das ações. (MENDES 

GONÇALVES, 1992).  

Segundo Pires (2009), a sociedade atual é fortemente dependente de 

tecnologias materiais, influenciada pela comunicação mundial. Valores como 

solidariedade e direito universal à vida digna e ao cuidado não são prioridades, o 

que inibe a valorização de práticas como a da Enfermagem. O cuidar em 

enfermagem envolve um encontro interpessoal com objetivo terapêutico, no entanto, 

a prática concreta da Enfermagem depara-se com as organizações de trabalho das 

diversas instituições e as condições de trabalho oferecidas a seus trabalhadores.  

 Pitta (1999) comenta que a organização do trabalho coletivo em saúde é 

caracterizada pela parcelarização do trabalho em tarefas isoladas, marcada pela 

hierarquia de profissionais e serviços, juntamente com o conhecimento técnico do 

trabalhador. 

Um tema intensamente comentado relacionado ao trabalho da Enfermagem, 

com suas peculiaridades e características, está relacionado às condições do seu 

exercício. Conforme Azambuja (2007) e Pires (2001), o trabalhador, associado ao 

fazer mecanizado de seu trabalho, fica susceptível a vários desgastes que o 

acomete, tais como: ritmos intensos de trabalho, longas jornadas de trabalho, ritmo 

mecânico do trabalho com repouso insuficiente, condições de trabalho e mobiliário 

inadequado. Esses elementos reproduzem a realidade em que se encontra o 

trabalhador em diversas organizações trabalhistas, devendo ser modificadas em seu 



31 

 

cotidiano. Esse indivíduo, inserido em um ambiente de desgaste físico e emocional, 

fica mais predisponente a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.  

Segundo Antunes (2008), as diversas categorias de trabalhadores têm em 

comum a precariedade do emprego e da remuneração, a desregulamentação das 

condições laborais em relação às normas legais vigentes e a consequente regressão 

dos direitos sociais, bem como a ausência de proteção e expressão sindicais, 

configurando uma tendência à individualização extrema da relação salarial. 

Ressalta-se também nesse contexto da Enfermagem, no seu processo 

laboral, a precarização do trabalho. Segundo Brasil (2003) e Pires (2001), a 

precarização decorre do processo de globalização, a qual é um tema discutido 

juntamente com a questão da flexibilização das leis trabalhistas e originado da 

redução de gastos pelo poder público com a saúde e educação. Como reflexos 

dessa realidade destacam-se a desvalorização do salário, a redução da jornada de 

trabalho seguida da redução do salário, os planos de demissões voluntárias, a 

redução de acesso ao seguro-desemprego e a contratação de pessoal 

desqualificado e com relação precária de trabalho.  

Segundo Antunes (2008), a precarização do trabalho atingiu escala global, na 

qual estão homens e mulheres à procura de qualquer labor, esparramando-se pelo 

mundo, configurando uma crescente tendência, que vai dos EUA ao Japão, da 

Alemanha ao México, da Inglaterra ao Brasil.  

O trabalho precário atinge desde o Agente Comunitário de Saúde (ACS) até o 

médico especialista, abrangendo os três entes federados de diversas formas. 

Praticamente, todas as instituições públicas vinculadas ao SUS abrigam 

trabalhadores em situação de precariedade. Essa situação também engloba os 

serviços conveniados e contratados pelo SUS. (BRASIL, 2003). 

Soboll (2003) destaca que a crise orçamentária do sistema público de saúde 

desencadeou a diminuição de lucros e a contenção da ampliação das organizações 

hospitalares.  Uma das estratégias utilizadas para manter a organização hospitalar 

lucrativa é a precarização do trabalho, principalmente do trabalho de enfermagem, 

pelo fato de seus profissionais predominarem na folha de pagamento do setor 

saúde, serem grandes consumidores de materiais médico-hospitalares e 

estabelecerem uma relação idealizada com o trabalho, a qual se mantém para além 

dos aspectos econômicos.  
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Ao se submeterem às precárias condições de trabalho e aos baixos salários, 

os profissionais de enfermagem contribuem com o objetivo de acumulação de capital 

e tornam-se coniventes com a precarização do atendimento ao paciente e com a 

própria exploração que padecem, permitindo a manutenção da acumulação 

capitalista às custas dos pacientes e trabalhadores. (SOBOLL, 2003).  

Diante disso, o processo de trabalho da Enfermagem engloba diversos 

sujeitos no contexto da insatisfação da assistência: o trabalhador, que presta o 

cuidado de forma insatisfatória; o paciente, que não recebe a assistência merecida, 

mesmo fazendo suas contribuições através dos tributos abusivos; e o familiar do 

paciente, que manifesta suas insatisfações diante de seu parente doente, por meio 

de atitudes algumas vezes errôneas e perante os sujeitos errados, ou seja, faz suas 

reclamações para o próprio trabalhador da saúde, já agonizado pelas precárias 

condições de trabalho vivenciadas, e que também é vítima de um sistema precário. 

O produto do trabalho da Enfermagem é o cuidado, o qual é produzido e 

consumido simultaneamente. Esse trabalho abrange uma relação entre o cuidador e 

o sujeito cuidado, envolvendo suas subjetividades, necessidades, concepções 

culturais e concepções de saúde. A Enfermagem exerce uma relativa autonomia, 

mas depara-se com a hegemonia médica do gerenciamento do ato assistencial nas 

instituições hospitalares. Organiza-se internamente sob a égide da divisão parcelar 

ou pormenorizada do trabalho. Desde a sua organização como profissão, a 

Enfermagem é subordinada e assalariada. (PIRES, 1996). 

Embora essa realidade seja ainda encontrada em muitos serviços de saúde, 

no ambiente hospitalar destacam-se diversos processos de trabalho. A Enfermagem 

ganha ênfase nessa conjuntura por se tratar da maioria dos recursos humanos 

dentro da instituição. É uma profissão caracterizada pela permanência ao lado do 

paciente, pelo cuidado e pela atenção, embora as condições de trabalho oferecidas 

pelas instituições predisponham a atividades fragmentadas, onde grupos parcelam 

suas funções e profissionais são desgastados físicamente e emocionalmente. Esses 

sujeitos, arraigados de experiência e conhecimento no cuidado ao paciente, estão 

inseridos em meios de produção carregados de objetivos lucrativos e de exploração 

do trabalhador. 

O trabalhador de enfermagem enfrenta uma realidade laboral difícil, com 

condições de trabalho precárias que provocam desgaste físico e emocional, 

insatisfação em relação à remuneração salarial e falta de reconhecimento por parte 
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de outros integrantes da equipe multiprofissional do hospital. Todavia, diante disso, 

ele ainda consegue se adequar ao ambiente, e se sentir útil, pelo fato de realmente 

gostar do que faz. Embora já esteja calejado de sofrimento e dor, o cuidado com o 

outro sempre existe. 

 

 

    3.2. RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO CONTEXTO DO PROCESSO DE        

TRABALHO DA ENFERMAGEM 

 

 

 A enfermagem é composta por uma equipe complexa compreendida por 

diversos sujeitos envolvidos em um processo de trabalho e que possui a finalidade 

do cuidar. O processo de trabalho da Enfermagem é caracterizado por Pires (1999) 

como uma divisão técnica dicotômica, pois divide sua equipe entre a concepção e os 

executores das ações, mantendo as características básicas entre o saber e o fazer. 

Ao enfermeiro cabe o papel de controlador do processo de trabalho; aos demais 

integrantes da equipe, neste caso em específico, os técnicos de enfermagem, 

cabem a força de trabalho e a execução das ações. 

 Neumman (2007) refere em seu estudo que a equipe de enfermagem é 

marcada pela fragmentação das ações, atitude reforçada pelo rigor de muitos 

hospitais, os quais mantêm uma rígida estrutura hierárquica e exigem da equipe de 

enfermagem o cumprimento de rotinas, normas e regulamentos.  

 Conforme Peduzzi (2001), essa equipe é formada por sujeitos do processo de 

trabalho, sendo cada profissional detentor de uma autonomia técnica, ou seja, uma 

esfera de liberdade de julgamento e tomada de decisões de suas atividades, que 

considera não apenas as questões tecnicamente estabelecidas, mas também as 

socialmente legitimadas na formação de graus de autoridade técnica.  

 No trabalho em equipe, observam-se três concepções distintas quanto à 

autonomia técnica: na primeira, o profissional trabalha com a noção de autonomia 

plena, buscando alcançar o mais amplo espectro de independência na execução de 

suas intervenções; na segunda, ignora o âmbito de autonomia no qual realiza seu 

trabalho; e, na terceira, apreende o caráter interdependente da autonomia técnica do 

conjunto dos agentes. A autonomia profissional pode ser interdependente em 
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relação ao julgamento e à tomada de decisão de outro agente, dada a 

complementaridade dos trabalhos especializados. (PEDUZZI, 2001). 

 Dentro do âmbito da Enfermagem, destacam-se atividades fragmentadas, 

com diversos indivíduos agindo com sua autonomia técnica, suas 

intersubjetividades, culturas e saberes. Os sujeitos envolvidos em um processo de 

interação/comunicação e em uma equipe/grupo devem perpetuar um objetivo 

comum com os demais envolventes do processo e, assim, permear as ações, a fim 

de um entendimento mútuo.  

 É importante apontar para uma característica primordial da enfermagem: ser 

detentora de profissionais com conhecimentos científicos diferenciados, 

compreendida pelo enfermeiro e técnico e/ou auxiliar de enfermagem, os quais 

podem ilustrar uma situação de liderança ou gerência por parte do enfemeiro em 

relação aos profissionais de nível médio, dentro de um grupo ou equipe. 

Conforme Barbosa (2007) e Robbins (2002), liderar significa conduzir, guiar, e 

é uma habilidade imprescindível às transformações das organizações. Ocorre 

através de um processo de comunicação, no sentido de atingir um objetivo comum, 

envolvendo no mínimo dois agentes em que há o influenciador e o seguidor.  

Segundo os autores acima, a liderança advém explicitamente no sentido de 

orientar e motivar os funcionários, através de uma influência simbólica e não 

coercitiva, a fim de coordenar as atividades dos membros de uma equipe.  

A Enfermagem assimilou o exercício da gerência ao significado da 

administração burocrática que consiste no exercício da autoridade com base no 

saber, revestindo-se de um caráter racional. (CHRISTOVAM; SANTOS, 2004). 

Para melhor compreensão, é importante se diferenciar liderança de gerência, 

como observado a seguir: 

 

Apesar de a liderança ser importante para a gerência e estreitamente 
relacionada a ela, liderança e gerência não são os mesmos 
conceitos. Planejamento, orçamento, controle, manutenção da ordem, 
desenvolvimento de estratégias e outras atividades fazem parte do 
gerenciamento. Gerência é o que fazemos. Liderança é quem somos. Uma 
pessoa pode ser um gerente eficaz, um bom planejador, um gestor justo, 
organizado e, mesmo assim, não ter as capacidades motivacionais de um 
líder. Ou simplesmente pode ocorrer o contrário. Uma pessoa pode ser um 
gerente ineficaz, porém, em contrapartida, ter as habilidades necessárias 
para um bom líder. Entre os desafios apresentados pelo ambiente mutável, 
as organizações estão valorizando cada vez mais os gerentes que possuem 
habilidades de liderança. Qualquer pessoa que aspire a ser um gerente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerência
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orçamento
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerenciamento&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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eficaz deve também se conscientizar de praticar e desenvolver suas 
habilidades de liderança. (CHIAVENATO, 2000, p. 44). 

 

 

Outra diferenciação eminente para o âmbito da enfermagem é a definição de 

grupo e equipe, a qual é bem retratada por Chiavenato (2000) ao relatar que grupo 

significa um conjunto de duas ou mais pessoas que trabalham juntas para alcançar 

objetivos comuns, muito embora não tenha oportunidade ou condições para se 

engajar em um trabalho coletivo que requeira esforço conjunto, pois seu 

desempenho é meramente a soma das contribuições de cada membro.  

Já equipe representa um pequeno grupo de pessoas com habilidades 

complementares e que trabalham em conjunto para alcançar um propósito comum 

para o qual são coletivamente responsáveis. Uma equipe gera sinergia positiva 

através do esforço coordenado. (CHIAVENATO, 2000). 

 Diante das definições de liderança e gerência, equipe e grupo, vale 

considerar que a liderança conduz a uma identificação do grupo com a formação de 

uma equipe em razão da legitimação que se defere àquele que a exerce. O líder tem 

autonomia para suas escolhas por saber que a equipe as legitimou, e os membros 

aceitam as escolhas do líder por identificarem-se com seu processo de decisão.  

Por sua vez, na gerência, a legitimação é apenas imposta formalmente, com o 

estabelecimento de competências para um membro e obrigatoriedade de respeito 

dos demais. Trata-se de uma relação normativa, de obediência ou resistência às 

decisões, aumentando os conflitos pela não identificação dos membros com o 

processo de escolha, e também restringindo a autonomia do gerente. 

 É nessa conjuntura que se destacam as relações interpessoais na 

Enfermagem, uma vez que é a equipe que interage nesse processo singular entre 

profissionais diversos.  

 Para melhor compreensão do processo interacional entre esses sujeitos, 

Peduzzi (2001) traz a caracterização de equipe: a equipe como agrupamento de 

agentes e a equipe como integração de trabalhos. A primeira noção é caracterizada 

pela fragmentação, e a segunda, pela articulação consoante à proposta da 

integralidade das ações de saúde. Nesse sentido: 

 

Em ambas, estão presentes as diferenças técnicas dos trabalhos 
especializados e a desigualdade de valor atribuído a esses diferentes 
trabalhos, operando a passagem da especialidade técnica para a hierarquia 
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de trabalhos, o que torna a recomposição e a integração algo diverso da 
somatória técnica. Nesse sentido, a recomposição requer a articulação das 
ações, a interação dos agentes e a superação do isolamento dos saberes – 
e suas disciplinas. (PEDUZZI, 1998, p. 12). 
 
 

 A interação entre os sujeitos necessária para um efetivo relacionamento 

interpessoal ocorre por meio da comunicação, tornando-se imprescindível para o 

processo de trabalho em equipe. 

 No entanto, a comunicação manifesta-se de três diferentes formas. Uma 

delas é aquela em que a comunicação aparece externa ao trabalho, no qual há 

comunicação restrita entre os agentes. A segunda forma de comunicação é 

estritamente de caráter pessoal, enfatizando a amizade, havendo certa forma de 

comunicação. Já a terceira forma de comunicação é aquela em que a comunicação 

é concebida e praticada como dimensão intrínseca ao trabalho em equipe, 

construída por meio da intricada relação entre execução de intervenções técnicas e 

comunicação dos profissionais. Trata-se da perspectiva do agir comunicativo no 

interior da técnica. (PEDUZZI, 2001). 

 Nas relações interpessoais, a comunicação necessariamente não precisa 

ocorrer de forma verbal; o não verbal também pode comunicar o cuidado ao outro. 

(BAGGIO, 2007) e Peduzzi (2001) destacam que a finalidade da prática 

comunicativa é interagir ao buscar o entendimento e reconhecimento mútuos.   

 As relações interpessoais têm grande importância dentro do contexto do 

trabalho da enfermagem, pois o grupo necessita agir com respeito às diferenças, a 

fim de desenvolver um trabalho em equipe satisfatório. Os sujeitos envolvidos 

devem participar de forma integrada, apontando os caminhos para desenvolver 

ações comunicativas que visem formar uma equipe integração, partindo da 

perspectiva do agir comunicativo e, assim, conceber a comunicação entre os 

participantes do grupo. 

 

    3.3. AÇÃO COMUNICATIVA EM HABERMAS E AS RELAÇÕES  

INTERPESSOAIS NO PROCESSO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM 

 

 

 A linguagem é considerada pela hermenêutica como uma ação com o objetivo 

de chegar à compreensão conjunta de uma coisa ou a uma maneira de ver comum. 
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As interações comunicativas são caracterizadas por pessoas envolvidas que se 

põem de acordo para coordenar seus planos de ação. Nessas ações, o ato da fala 

de um sujeito só terá validade se o outro envolvido na comunicação aceitar a oferta 

nele contida, acolhendo a posição de forma afirmativa, mesmo que seja de maneira 

implícita. (HABERMAS, 2003). 

 

Compreender o que é dito a alguém exige a participação no agir 
comunicativo. Tem que haver uma situação de fala na qual um falante, ao 
comunicar-se com um ouvinte sobre algo, dá expressão àquilo que ele tem 
em mente. (HABERMAS, 2003, p. 40). 
 
 

 O mesmo autor reforça a afirmação que não existe nenhuma forma de vida 

sociocultural que não esteja pelo menos implicitamente orientada para o 

prosseguimento do agir comunicativo. Dessa forma, identifica-se o modelo de agir 

para o entendimento mútuo, pois há um acordo existente entre os atores, ou seja, os 

mesmos irão negociar as situações e medir as consequências esperadas. 

 Desse modo, nos processos de entendimento linguístico mútuo, os atores se 

erguem com seus atos de fala, ao se entenderem uns com os outros e, para isso, 

Habermas (2001) construiu um conceito de três mundos distintos: o mundo objetivo, 

referindo-se ao mundo físico; o mundo social, relacionado às normas sociais e 

culturais que permeiam as relações interpessoais; e o mundo subjetivo, o qual se 

refere ao mundo interno dos indivíduos. 

 A ação comunicativa baseia-se em uma cooperação interpretativa entre os 

participantes envolvidos, em que os tais se referem a algo no mundo objetivo, no 

mundo social e no mundo subjetivo. Esses três mundos formam o palco no qual a 

intersubjetividade humana opera - dentro das operações interpretativas. Assim, os 

membros envolvidos em um processo comunicativo elucidam o mundo objetivo e o 

social que intersubjetivamente compartilham, frente ao mundo subjetivo de cada um 

e frente a outros coletivos. (HABERMAS, 1987). 

Para que haja a ação comunicativa, os três planos destacados por Habermas 

devem ser satisfeitos. A verdade proposicional que compõe o mundo objetivo exige 

uma postura de transparência sobre as realidades encontradas. Por sua vez, no 

plano da correção normativa, componente do mundo social, a comunicação tende à 

construção do consenso entre os componentes, o que fortalece as atividades de um 

grupo e conduz ao enriquecimento pessoal. 
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Outrossim, no plano da autenticidade expressiva, que compõe o mundo 

subjetivo, é o último que, em conjunto com os demais, deve ser satisfeito pela 

comunicação adequada. Nesse plano, o conhecimento ou reconhecimento das 

intersubjetividades dos componentes conduz a uma identificação entre os membros, 

os quais passam a verificar identidades de histórias, contextos, desejos, anseios e 

dificuldades em seus companheiros, permitindo o surgimento de vínculos afetivos e 

de confiança entre si. 

Por fim, nenhum dos três planos deve se sobressair aos demais, como 

destacado pelo autor. A interação harmônica é mútua entre eles, o que permitirá um 

agir comunicativo adequado e o funcionamento otimizado da equipe sobre as 

relações interpessoais dos componentes. A linguagem e a comunicação são 

instrumentos pelo qual cada um dos planos é satisfeito. 

 
A teoria do agir comunicativo pretende demonstrar, em síntese, que as 
estruturas simbólicas do mundo da vida são reproduzidas normalmente e 
sem estorvos, através do agir comunicativo, que é uma forma de interação 
coordenada pela linguagem. Porque na linguagem está embutida a razão 
comunicativa em forma de pretensão de validade e com ela a capacidade 
dos participantes da interação em produzir um consenso fundamentado 
argumentativamente, o qual irá motivar a sua ação. (SIEBENEICHLER, 
1994, p. 153).  

 

 Pinent (2004) refere uma compreensão importante em relação à teoria 

habermasiana, em que a ação está relacionada com a intenção do falante e que 

ocorre concomitante à divisão dos três mundos: uma ação imperativa, em que o 

falante causa, de alguma forma estratégica, um efeito (teleológico) sobre o ouvinte, 

e uma ação regulativa, em que o falante realiza uma função (comunicativa) 

enquanto diz algo; essa divisão é o que Habermas denomina de “mundo de 

sistema”, associada a um mundo objetivo, e “mundo de vida” associada a um mundo 

social. Há também a ação dramatúrgica, na qual o falante pode expressar suas 

experiências pessoais, associada ao mundo subjetivo. 

 O mundo da vida é comum a todos; sendo assim, não pode ser controverso, 

diferente do conhecimento intersubjetivamente partilhado. Forma um contexto no 

qual a ação, adquirida da experiência, requer ultrapassar a mera prática diária da 

comunicação, expandindo seu conhecimento como meio de mudar situações 

ocorridas sem, no entanto, sair dele, pois os indivíduos estão sempre se movendo 

em seus respectivos “mundos da vida”. (ARAGÃO, 1997). 
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 De acordo com a teoria habermasiana, há a divisão entre “mundo da vida” e o 

sistema. Rivera (1995) relata em seu estudo que são duas ordens institucionais 

satisfazendo duas formas básicas de integração da ação: a social e a sistêmica. A 

primeira faz referência ao agir comunicativo, ou seja, através da linguagem; a 

segunda realiza-se por meio do dinheiro, poder, status e liderança. 

 No “mundo da vida”, de acordo com Habermas (2001), há o compartilhamento 

de um consenso, sem o qual a prática cotidiana não poderia funcionar. 

O consenso na filosofia de Habermas (2002) está relacionado ao jogo entre 

verdadeiro e falso. Para se atingir o critério de verdadeiro, é necessário 

especialmente o consenso geral dos racionais, e não apenas o consenso 

momentâneo. 

Habermas (2002) afirma que o consenso é formado não com base no 

conteúdo da proposição, mas com base nas condições formais de sua realização. A 

verdade é tomada como uma ideia reguladora, a última opinião. Na construção 

dessa verdade, com ênfase no reconhecimento da natureza indefinida e universal do 

consenso, trata-se sempre de uma forma de materializar a razão por uma 

comunidade de seres. 

Com isso, a teoria habermasiana esclarece que o consenso é a construção de 

uma verdade de forma racional entre os interlocutores. Esse consenso pode ser 

verdadeiro ou falso, mas não pode ser atingido pela convenção momentânea dos 

participantes, tendendo a uma posteridade, sem negar seu caráter de mudança 

(indefinido) e universalidade. 

Para se distinguir um consenso verdadeiro de um consenso falso, Habermas 

introduz o conceito de “situação ideal de fala”, que depende de quatro condições: (a) 

todos os participantes potenciais em um discurso devem ter igual oportunidade de 

empregar atos de fala comunicativos; (b) devem também ter igual oportunidades de 

formular interpenetrações, afirmações, recomendações, dar explicações e 

justificativas e de problematizar sua pretensão de validade; (c) no discurso apenas 

se admite falantes que como agentes, tenham oportunidades iguais de empregar 

atos de fala representativos, isto é, de expressar suas posições, sentimentos e 

desejos; (d) igualmente serão admitidos apenas aqueles falantes que tenham iguais 

oportunidades de empregar atos de falas reguladores, isto é, de mandar e opor-se, 

de permitir e proibir, de fazer e retirar promessas. (REESE-SCHAFER, 2009).  
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Tendo em vista tal assertiva, percebe-se que o processo de entendimento 

mútuo visa um acordo entre os indivíduos envolvidos e depende do assentimento 

racional do outro, de forma harmoniosa, a fim de negociar sobre as situações e 

consequências esperadas. (HABERMAS, 2003).  

 

Os participantes da interação unem-se em torno da pretendida validade de 
suas ações de fala, ou seja, eles reconhecem intersubjetivamente 
pretensões de validez criticáveis. Uma vez mais, o que empresta às ofertas 
contidas nos atos de fala uma força racionalmente motivadora é o nexo 
estrutural que existe entre o significado de um proferimento, suas condições 
de validade, a pretensão de validez levantada em relação ao que é dito e as 
razões mobilizadas para o resgate discursivo dessa pretensão 
(HABERMAS, 1990, p. 130). 
 
 

 Uma ação comunicativa pode ser esquematizada da seguinte forma (Pinent, 

1996): 

 

Figura 1: Diagrama da ação comunicativa 

 

 

 

 Fonte: Pinent, 1996. 
 
 
 As comunicações cotidianas são ideias e informações trocadas entre um 

grupo, compostas por pretensões de validade implicitamente aceitas por ele. Surge, 

entretanto, um questionamento, quando um indivíduo levanta uma dúvida 
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Situação 
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Consenso 
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concernente à afirmação até então aceita implícita ou explicitamente. Essa situação 

de dúvida origina um discurso no qual os envolvidos vão discutir através de 

argumentos, em uma situação ideal de fala, ou seja, em um ambiente em que todos 

têm a mesma chance de falar, ouvir e argumentar. Pela força do melhor argumento, 

o grupo chega a um consenso, um tipo de acordo intersubjetivo que resulta no 

retorno à situação de comunicações cotidianas, com novas pretensões de validez e 

novas bases. (PINENT, 2004). 

Nesse sentido, a igualdade de participação na construção do consenso se 

mostra como elemento fundamental para a teoria de Habermas. Os participantes 

devem dispor das mesmas condições, potencialidades e oportunidades para a 

validação do consenso, cumprindo os requisitos da situação ideal de fala. 

Verificados os pressupostos da construção do consenso, sua realização 

ocorre por meio do entendimento linguístico, da capacidade da comunicação 

praticada pelos sujeitos que agem construtivamente. 

 Essa comunicação é enfática em todos os meios sociais, culturais, laborais, 

familiares, dentre outros. Nessa visão, traz-se a discussão para o âmbito laboral, 

especificamente da área da Enfermagem, a qual não se exclui das outras 

realidades, necessitando também de um agir comunicativo para melhores interações 

entre os profissionais e assim possibilitar a finalidade de suas ações. 

Somado a esses elementos, relaciona-se a Teoria da Ação Comunicativa de 

Habermas ao trabalho em saúde e identifica-se que a comunicação é imprescindível 

nesse contexto de trabalho abordado. Peduzzi (2001) refere que por meio da 

comunicação, ou seja, da mediação simbólica da linguagem, dá-se a articulação das 

ações entre os sujeitos e a cooperação para a realização das atividades em 

conjunto. 

 Trazendo a prática comunicativa para o contexto da Enfermagem, entende-se 

que por meio dessa atividade, os profissionais poderão construir um projeto comum 

de trabalho mais adequado, diariamente, a fim de possibilitar uma comunicação 

favorável entre a equipe de enfermagem. Ao permitir que haja uma comunicação 

baseada no agir comunicativo, a equipe de enfermagem buscará o entendimento 

mútuo entre os sujeitos envolvidos e, assim, possibilitará o cuidado ao cuidador, a 

partir da melhoria do ambiente laboral e das relações interpessoais. 
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4. CAMINHAR METODOLÓGICO 

 

4.1.  DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa. A pesquisa 

descritiva de natureza qualitativa foi escolhida por ser considerada apropriada para 

tratar o objeto deste estudo. 

Uma pesquisa descritiva, segundo Triviños (1987) pretende descrever com 

exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade, através da prática da 

observação, análise e descrições dos elementos envolvidos. Segundo Minayo 

(2008), a pesquisa qualitativa é aquela que responde a questões muito particulares, 

preocupando-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes. É uma pesquisa de relevância para os profissionais da saúde que lidam 

com o cuidado, a comunicação e interação com as pessoas. 

Os estudos que utilizam a metodologia qualitativa descrevem a complexidade 

de determinado problema, compreendem processos vividos por diversos grupos e 

analisam o comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 1999). 

 

4.2. CENÁRIO DO ESTUDO 

 

 O estudo foi realizado em um Hospital de referência estadual em urgência, 

situado no distrito sanitário leste do município de Natal/RN.  

 

4.3. OS SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Os sujeitos da pesquisa foram os trabalhadores da equipe de enfermagem de 

uma enfermaria do hospital escolhido, incluindo enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem. 

A enfermaria escolhida conta com 48 profissionais de enfermagem. Foram 

selecionados para este estudo os profissionais que aceitaram participar da pesquisa, 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e estavam no 
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momento da coleta das informações no referido local, ou seja, foram selecionados 

por conveniência.  

Foram excluídos da pesquisa os profissionais que não eram da área de 

Enfermagem, ou que não quiseram participar da pesquisa, e os que não estavam na 

instituição hospitalar no momento da coleta das informações. 

A coleta das informações ocorreu no mês de Abril de 2012 e totalizou 16 

sujeitos. O número escolhido foi a partir das repetições e saturações nas 

informações obtidas nas entrevistas. 

 As entrevistas, de acordo com Minayo (2008), foram realizadas seguindo o 

critério de saturação das informações. Portanto, foi utilizado um número de 

participantes que responderam aos objetivos propostos, a fim de possibilitar ao 

pesquisador reconhecer a realidade vivida pelos sujeitos da pesquisa. Por isso, não 

foi previamente definida a quantidade específica de participantes do estudo.  

 Além dos 16 sujeitos, foram entrevistados ainda os coordenadores dos grupos 

NEP e NAST, considerando a importância de se estabelecer uma interlocução entre 

as falas: o discurso do próprio trabalhador inserido no processo de trabalho com 

suas respectivas relações interpessoais e os sujeitos que, embora sendo 

trabalhadores, nesse contexto entram como contraponto na interlocução, por 

trazerem a visão institucional. 

Ressalta-se que, pelo fato da maioria dos sujeitos da pesquisa corresponder 

ao sexo feminino, eles serão chamados na análise das categorias estabelecidas 

como: entrevistadas. 

 

 

4.4. PROCEDIMENTOS ÉTICOS E LEGAIS 

  

 Todos os participantes que aceitaram participar da pesquisa assinaram o 

TCLE (Apêndice A) e o Formulário para Autorização do uso das Gravações 

(Apêndice B), de acordo com o Parecer 196/96/MS. 

O projeto, solicitando a permissão para a realização da pesquisa, foi 

encaminhado à Direção do Hospital e Direção de Enfermagem, tendo sido 

devidamente autorizado conforme os Apêndices D e E. Após o consentimento da 

instituição, o projeto desta pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
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respeitando a normatização da Resolução 196/96 (BRASIL, 1997), que aprovou a 

realização da pesquisa mediante Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

(CAAE)  0289.0.051.000-11 e Protocolo nº 262/11 (APÊNDICE F).  

Para garantir o anonimato dos entrevistados durante a apresentação e análise 

dos resultados, os nomes de sentimentos que favorecem as relações interpessoais 

foram escolhidos como pseudônimos para os sujeitos da pesquisa, a saber: carinho, 

alegria, presente, beijo, abraço, atenção, escuta, simpatia, empatia, dedicação, 

positividade, companheirismo, agradecimento, apoio, educação e felicidade.  

 

4.5. COLETA DAS INFORMAÇÕES 

 

 A coleta das informações foi viabilizada após parecer favorável da aprovação 

do CEP/UFRN e adveio através de entrevistas semiestruturadas compostas de 

perguntas abertas e fechadas. Essas entrevistas foram gravadas com o 

consentimento e assinatura do TCLE e Formulário para Autorização do uso das 

Gravações. 

 A entrevista semiestruturada é um dos principais meios que o investigador 

dispõe para coletar dados, a qual é caracterizada por questionamentos básicos; tal 

método oferece amplo campo de interrogativas, frutos de novos questionamentos 

que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante, sem 

respostas ou condições previstas pelo pesquisador. (TRIVIÑOS, 1987; MINAYO, 

2008). O roteiro da entrevista semiestruturada (Apêndice C) foi desenvolvido com 

base nos conceitos teóricos e nos objetivos propostos, a fim de obter informações 

acerca da realidade vivida pelos sujeitos da pesquisa.  

Antes de realizar as entrevistas com os efetivos sujeitos da pesquisa, ocorreu 

um pré-teste com profissionais de enfermagem de outra enfermaria do mesmo 

hospital, totalizando três participantes. 

O primeiro momento com os sujeitos da pesquisa foi compreendido em uma 

conversa informal, a fim de comunicar o objetivo da pesquisa e esclarecer dúvidas a 

respeito da mesma, enfatizando o anonimato dos sujeitos através de pseudônimos.   

Posteriormente, foi explicado sobre os princípios éticos da pesquisa com 

seres humanos no contexto brasileiro, os quais são preconizados pelo Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), tendo em vista a Resolução n.º 196/96. (BRASIL, 1996). 

Após o funcionário a ser entrevistado ter aceitado participar da pesquisa, solicitou-se 
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a assinatura por escrito do TCLE e do Formulário em duas vias, sendo que uma 

cópia ficou com o participante e a outra com a entrevistadora.  

 

4.6. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

As informações coletadas foram analisadas a partir da técnica de análise 

temática conceituada por Minayo (2004), que refere ser um método de análise de 

dados em que se visa tratá-los de modo a extrair resultados significativos e válidos. 

Essa análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que 

compõem a comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa 

para o objeto analítico visado, caracterizando as unidades de significação. A 

presença de determinados temas denota as estruturas de relevância, valores de 

referência e os modelos de comportamento presentes no discurso. (MINAYO, 2008). 

Para Minayo (2008), a análise temática se divide em três etapas: pré-análise 

(leitura flutuante dos dados transcritos das gravações); exploração do material 

(seleção das falas dos sujeitos e organização das categorias ou núcleos temáticos) 

e tratamento dos resultados (interpretação). 

Após a conclusão da coleta das informações, realizaram-se as transcrições 

das entrevistas gravadas, sendo retirados os vícios de linguagem e realizada a 

correção ortográfica com o cuidado para não distorcer as falas dos participantes da 

pesquisa. 

Ao finalizar a transcrição das falas, seguiram-se as leituras exaustivas das 

locuções e puderam-se estabelecer as convergências e divergências nas falas dos 

participantes. A partir disso, surgiram as categorias que emergiram da análise das 

informações.  

Frise-se que, por se tratar de uma entrevista semiestruturada que permite 

uma ampla liberdade de expressão aos entrevistados, a categorização das falas é 

um procedimento de cunho metodológico que busca a facilitação da interpretação 

das informações fornecidas. Contudo, em uma mesma locução apresentada por um 

entrevistado é possível colher relevantes impressões que concernem a mais de uma 

categoria e, assim, podem ser utilizadas em mais de uma oportunidade, mas com 

intenções e perspectivas diversas. 

Vale destacar que, cotidianamente, os atores do cenário hospitalar não 

recebem a atenção principal, mas estão habituados a dedicar atenção ao próximo, 
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ao paciente, enquanto atuam no cuidar. Ao colaborarem com a pesquisa, passaram 

a ocupar um papel, ainda que transitoriamente central, em que as perguntas e 

respostas eram dirigidas sobre eles mesmos, e não sobre a saúde e o bem-estar 

dos pacientes e enfermos. Em virtude disto, o material produzido é rico de 

informações explícitas e implícitas, de elevada carga subjetiva e que permite 

diversas hermenêuticas. Contudo, houve demasiado esforço para, objetivamente, 

analisar tais informações com os objetivos do trabalho. 

Segundo Minayo (2008), a análise das informações inclui o processo de 

interpretação e apresenta finalidades básicas complementares em termos de 

pesquisa social. Destacam-se as seguintes finalidades: estabelecer uma 

compreensão acerca dos dados coletados, confirmar ou não os pressupostos da 

pesquisa, responder às questões formuladas, e ampliar o conhecimento sobre o 

assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural do qual faz parte. 

 Após o seguimento da sequência já referida, elaborou-se um diálogo entre os 

autores estudados no referencial teórico da pesquisa: Habermas (1986, 1987, 1990, 

2001, 2002, 2003), Peduzzi (1998, 2001, 2002, 2004, 2011) e Antunes (1999, 2004, 

2008, 2009), dentre outros autores. Foi relacionado o objeto de estudo Relações 

interpessoais da equipe de enfermagem com a Teoria da ação comunicativa de 

Habermas, as Transformações no mundo do trabalho de Antunes e a Caracterização 

de equipe e suas relações interpessoais por Peduzzi. 
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Decerto uma ideia que nos semeiem pode germinar e por isso as ideias é necessário 

que no-las semeiem. Mas a sua felicidade não está na nossa mão ou na estrita qualidade da 

ideia semeada, porque o que somos profundamente só se altera quando isso que somos o quer- 

e não quando nós o deliberamos. 

Vergílio Ferreira 
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Foram elaboradas categorias de análise para classificar as falas das 

entrevistadas, sendo criado um conjunto de idéias em comum. (BARDIN, 2004). 

Diante disso, serão demonstradas a seguir as grelhas reprentando as categorias de 

análise. 

 

Figura 2: Quadro demonstrativo das categorias de análise 
 

 

 

Fonte: Originado da Pesquisa, 2013. 

 

 

5.1. O CENÁRIO E SEUS ATORES 

 

Com o objetivo de facilitar uma melhor compreensão da discussão dos 

resultados deste estudo, será demonstrado o cenário em que ocorreu a pesquisa, 

pormenorizando algumas nuances relevantes para a pesquisa, tais como o local, e 

também os atores em cena. Sobre esses sujeitos, foram investigadas as 

Categoria 1 

Relacionamento 
interpessoal: visão da 
equipe de enfermagem  

A equipe de enfermagem e 
suas relações 

Fragilidades e fortalezas do 
relacionamento interpessoal 

Categoria 3 

A valorização do trabalhador:  
propósito  da contribuição do 

pensamento de Habermas 

Categoria 2 

Condições laborais: 
sentimentos da equipe e a 
precarização do trabalho 
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informações referentes à idade, sexo, estado civil, grau de instrução, regime de 

trabalho, tempo de serviço e vínculo empregatício.   

 

Tabela 1: Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

IDADE Nº 

20 – 30 anos 06 

31– 40 anos 02 

41 – 50 anos 03 

> 50 anos 05 

SEXO  

FEMININO 15 

MASCULINO 01 

ESTADO CIVIL  

SOLTEIRO 08 

CASADO 05 

DIVORCIADO 03 

GRAU DE INSTRUÇÃO  

ENSINO MÉDIO COMPLETO 09  

ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO EM ENFERMAGEM 02 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ENFERMAGEM 05 

REGIME DE TRABALHO  

30hs semanais 04 

40hs semanais 12 

TEMPO DE SERVIÇO  

1 – 5 anos 05 

6 – 10 anos 01 

11 – 20 anos 07 

> 21 anos 03 

VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS  

Um 13 

Dois 03 

TOTAL DE ENTREVISTADAS 16 

Fonte: Originado da pesquisa, 2013. 
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Todas essas informações serviram de aporte para a análise realizada 

posteriormente. Esse complexo, embora levantado de maneira fragmentada, forma 

uma rede de pequenos saberes sobre os atores, os quais permitem a aproximação 

com a realidade em que vivem e convivem. 

A fim de demonstrar os dados sociodemográficos de uma maneira 

panorâmica, serão visualizadas essas informações na tabela acima. 

 

5.1.1. O local do estudo 

 

O presente estudo foi realizado em um hospital público estadual situado na 

cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Inaugurado em 1971, tendo 

iniciado suas atividades em 1973. No momento de sua inauguração, constava com 

uma estrutura física de quatro andares. Em 2001, sofreu uma reforma com a 

construção de um pronto-socorro, tornando-se um complexo hospitalar.  

 O Complexo Hospitalar tem como missão realizar atendimentos, com ênfase 

na emergência e urgência pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente é o 

único hospital estadual da região metropolitana de Natal a manter, com 

exclusividade, equipes para atendimento Neurológico, Neurocirúrgico, Ortopédico, 

Cirurgia Plátisca/Atendimento a queimados, Nefrologia, Urologia, Cirurgia Vascular, 

Buco-Maxilo-Facial, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Cirurgia Geral, Cirurgia 

Torácica para retirada de corpo estranho e Hematologia. O hospital ainda oferece 

serviços de Enfermagem, Nutrição e Dietética, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, dentre outros.  

 A instituição em destaque possui aproximadamente 310 leitos, todos 

cadastrados no SUS, com taxa de ocupação girando em torno de 100%. Os leitos 

destinados às enfermarias são divididos em: Hematologia e Nefrologia, Clínica 

Cirúrgica e Ortopedia, Clínica Médica e Cardiologia, Neurologia e Neurocirurgia e 

queimados. Dispõe ainda do Programa de Internação Domiciliar (PID) para dar 

suporte aos pacientes em suas residências. O hospital conta ainda com 31 leitos de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo divididos em: nove leitos na UTI Geral; 

seis leitos na UTI Cardiológica; dez leitos na UTI Bernadete; e seis leitos na UTI 

Pediátrica. Possui ainda cinco salas de Centro Cirúrgico, nove leitos no CRO, e 

outros diversos serviços como o Núcleo de Assistência a Saúde do Trabalhador 
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(NAST), Núcleo de Educação Permanente (NEP), Setor de Marcação de Consultas 

e Ambulatório para funcionários e dependentes.  

 O NAST é um serviço que tem por finalidade assistir os trabalhadores da 

instituição. É compreendido por um tripé de ações: Programa de Qualidade de Vida,  

o qual possui ações que envolvem os profissionais durante sua ação laboral, como 

ginástica laboral e oficina de artes; Atendimento Médico-ambulatorial, que engloba 

consultas ambulatoriais de diversas especialidades para o funcionário e seus 

familiares e também na assistência ao servidor doente, através de consultas com o 

médico do trabalho, enfermeiro e psicólogo; Segurança dos trabalhadores, 

envolvendo o técnico de segurança do trabalho em atividades de prevenção de 

acidentes de trabalho e proteção ao trabalhador. 

 O NEP é um núcleo relativamente novo, existente há três anos, em média, 

que visa o aperfeiçoamento e capacitação profissional, o qual realiza atividades de 

educação permanente que ampliam o conhecimento dos trabalhadores, através de 

palestras, oficinas e cursos. Também é responsável pelo controle de todos os 

estabelecimentos de ensino que exercem seus estágios curriculares nesse ambiente 

laboral. 

 O complexo abriga ainda a Central de Notificação, Captação e Distribuição de 

Órgãos do RN (CNCDO-RN), credenciada ao Sistema Nacional de Transplantes 

(SNT). 

 O hospital dispõe de uma equipe de 1.800 funcionários, dos quais cerca de 

200 são oriundos de empresas terceirizadas. É caracterizado por ser o segundo 

maior hospital de ensino do estado do Rio Grande do Norte e está voltado à 

formação de profissionais de Medicina, Odontologia, Nutrição, Farmácia, 

Enfermagem, dentre outras áreas.  

 Mensalmente são realizados 25.000 atendimentos, aproximadamente 450 

cirurgias, 890 tomografias computadorizadas e 6.300 radiografias. 

 A Enfermagem é compreendida por 100 enfermeiros e 600 técnicos de 

enfermagem para a demanda diária. Para o gerenciamento desses profissionais há 

uma Diretora de Enfermagem e os Gerentes de Enfermagem, subdivididos em: dois 

no Pronto-Socorro; dois nas UTIs; dois nas Enfermarias; e um no Centro Cirúrgico e 

adjacências.  

 No momento da realização do presente estudo, diversos profissionais aderiam 

à manifestação de greve do setor da saúde pública do estado do Rio Grande do 
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Norte, os funcionários reivindicavam melhores condições de trabalho e remuneração 

salarial. Os hospitais do estado encontravam-se superlotados, sem o mínimo de 

material necessário para procedimentos básicos realizados e, ainda, havia a falta de 

recursos humanos para a grande demanda de pacientes no hospital em pauta, ou 

seja, o número de profissionais é insuficiente para a quantidade de atendimentos 

ocorridos nos ambientes de trabalho. 

 Estudos realizados na mesma instituição por Veras (2003) e Fernandes 

(2005) já diagnosticavam as precárias condições de trabalho crescentes neste local, 

mesmo com a ampliação ocorrida em 2001. Os problemas persistem há anos, 

mesmo após a greve ocorrida no período da coleta de dados e, posteriormente, com 

a decretação de calamidade pública pelo Estado (Decreto Estadual nº 22.844), que 

estabeleceu medidas emergenciais, como a contratação temporária de 

trabalhadores, a dispensa do processo de licitação para compra de obras e 

realização de serviços, a requisição de bens e serviços privados, dentre outras 

possibilidades, como pode ser observado em reportagens da época nos ANEXOS A 

e B. 

 As denúncias acerca das condições laborais são rotineiras na imprensa local 

e até na imprensa nacional, demonstrando uma realidade de pacientes internados 

em corredores, sob forma de improvisação, e outros necessitando de UTI, ocorrendo 

óbitos diante da longa espera. 

 Para a realização da pesquisa foi escolhida a enfermaria de Clínica Cirúrgica, 

caracterizada por admitir pacientes que realizam cirurgias gerais e também 

ortopédicas, sendo estas últimas, em sua grande maioria, originadas por acidentes 

de motocicleta.  

 Essa enfermaria é caracterizada por alta rotatividade e diversidade de 

clientes, destacando-se a presença rotineira de apenados com a presença da Polícia 

24 horas no local de trabalho. Essa vivência é uma peculiaridade do cenário 

escolhido, gerando mais uma situação de estresse no ambiente de trabalho, a qual 

não é enfrentada por profissionais de outros hospitais, como os da rede privada. 

 A enfermaria possui 54 leitos para serem assistidos por, em média, sete 

técnicos de enfermagem por turno (matutino, vespertino e noturno), dois enfermeiros 

durante o dia e um no horário noturno.  
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5.1.2. A idade dos atores 

 

Percebe-se o maior número de adultos jovens e adultos de meia idade no 

grupo estudado, característica atual do mundo do trabalho, em que há 

rejuvenescimento do mercado exigido pelos empregadores, com o aumento da taxa 

de participação desse grupo entre a população economicamente ativa 

(POCHMANN, 2004). Também se evidencia uma aproximação do número dos mais 

jovens com os funcionários acima de 50 anos, o que possibilita trocas de 

experiências e cooperação. 

No entanto, essa realidade também possibilita desavenças por diferenças de 

pensamentos, atitudes, maturidade, atuação profissional, respeito ou, até mesmo, a 

falta dele. Esses últimos fatores que dificultam as relações de trabalho são 

evidenciados nas falas dos seguintes participantes: 

 

Aqui é o meu primeiro emprego e eu não tive vivências em outros lugares, 
então já caí aqui neste setor... Você está chegando novinha, pensam que 
você só quer mandar, não entendem que a gente vem aqui realmente para 
tentar liderar a equipe e acham que a gente está querendo passar por cima 
dos outros, saber demais! Já tive muitas discussões assim que eu cheguei, 
mas agora estou tentando levar. (Carinho) 
  
Eu sou muito falante!  Às vezes falo demais, mas as pessoas me respeitam, 
acho que pela minha idade: às vezes peço desculpas a algumas [pessoas] 
que tenho afinidade. (Educação) 

 

A questão dos conflitos entre as gerações dos profissionais algumas vezes se 

traduz pela falta de colaboração. Esse déficit na colaboração dos funcionários mais 

maduros com os jovens agrava um fator comum entre esses sujeitos: a 

predisposição a sofrerem mais no ambiente de trabalho. Essa característica é 

atribuída pela pouca experiência profissional, acarretando insegurança, ou choque 

com a realidade quando esse jovem percebe que o trabalho não garantirá a 

realização de suas ansiedades e desejos. (TRINDADE; LAUTERT, 2010). 

As adversidades encontradas no ambiente laboral que causam estresse e 

insatisfação ao trabalhador são vivenciadas de forma diferente pelos profissionais 

com mais tempo na instituição de trabalho. Os indivíduos jovens aprendem a 

identificar, confrontar e manipular os estressores. Lidar com as situações de 

estresse requer do sujeito certa experiência de trabalho e vida, pois ocorre maior 

adaptação ao ambiente de trabalho e maior tranquilidade diante dos eventos 



54 

 

situacionais. (KENNEY, 2000; GUIDO, 2009). Por sua vez, Andolhe (2009) explica 

essa ideia ao afirmar em seu estudo que quanto maior o tempo de serviço, maior o 

nível de estresse enfrentado pelo trabalhador.  

Dessa forma, a presente pesquisa corrobora a afirmação de Andolhe (2009), 

ao identificar que a experiência profissional carrega consigo a segurança e a 

destreza nas tarefas a serem desenvolvidas, mas depara-se com a acomodação e 

diminuição da agilidade diante de problemas que exijam rapidez para serem 

realizados. Nesse contexto, é introduzido o jovem trabalhador, o qual anseia por 

apreender e tem a força e agilidade necessária para as urgências e atividades mais 

pesadas.  

Todavia, a pouca experiência prática é contraposta à recente formação teórica 

e acadêmica, conduzindo a um ímpeto organizacional, buscando realizar 

transformações e assumir responsabilidades, como já evidenciado anteriormente. 

Esse mesmo comportamento pode permear uma rejeição dos profissionais mais 

antigos. 

Em hospitais de urgência e emergência é exigida a presença de profissionais 

jovens e ágeis, pois a idade dos trabalhadores intervém positivamente na qualidade 

da assistência prestada. (ANDRADE; CAETANO; SOARES, 2000).  

A inserção desse jovem (idade) e novo (recente) profissional na equipe de 

enfermagem poderá trazer reflexos relevantes, especialmente por assumir uma 

postura dentro de uma relação hierárquica inerente à Enfermagem. 

Nesse ambiente heterogêneo há a relação de hierarquia entre 

enfermeiro/técnico de enfermagem, mas também entre os próprios técnicos, 

conforme observado na seguinte fala: 

 

Minha relação é muito boa, gosto muito de brincar com os colegas e eu 
acredito que esses colegas todos me respeitam até pela minha idade, 
porque tem muita gente jovem por aí no setor [...] E as colegas que são 
mais jovens respeitam muito a gente, e a mim particularmente. (Empatia) 

 
 

Percebe-se diante das falas das entrevistadas que o respeito aos mais velhos 

é uma realidade encontrada na sociedade em geral, prega-se o respeito pela sua 

sabedoria e anos de vida. Essa ideia é compartilhada pela entrevistada ao justificar 

que é respeitada pelos membros mais jovens do grupo. Diante da última fala 

exposta, identifica-se que o jovem profissional tem respeito pelos funcionários mais 
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antigos, visualizando sua idade como um indicativo de exemplo de vida pessoal e 

conduta profissional, inclusive em razão do conhecimento adquirido com o passar 

dos anos de trabalho. 

Esses achados ratificam a ideia de Santos e Guirardello (2007) ao afirmarem 

que as ações no trabalho diferem segundo a faixa etária, nas quais os mais jovens e 

com pouca experiência profissional relatam dificuldades em lidar com situações que 

estão imediatamente ligadas à assistência direta ao paciente, pois exigem dos 

mesmos a tomada de decisão e estabelecimento de prioridades. Os enfermeiros de 

uma faixa etária mais alta possuem maior percepção das necessidades de cuidados 

dos pacientes, tornando-se mais críticos e exigentes, o que pode ser explicado pela 

experiência profissional que resulta em visualização mais objetiva da dinâmica do 

seu trabalho. 

Além da relação hierárquica propriamente dita estabelecida em razão da 

heterogenia da equipe de enfermagem, cujo critério diferenciador é a formação 

profissional (enfermeiro/técnico de enfermagem), informalmente surgem outros 

critérios diferenciadores e formadores de novas relações hierárquicas. Pode-se 

verificar que o fator etário é associado à experiência profissional; constituindo regra 

geral, e com a ressalva de não ser uma inferência absoluta (pois estaríamos diante 

de uma situação de post hoc ergo propter hoc, o qual consiste na ideia de que dois 

eventos que ocorram em seqüência cronológica estão necessariamente interligados 

através de uma relação de causa e efeito.), mas que de fato se verifica. Ainda 

surgem outras relações hierárquicas impróprias, dentre elas a que adota como 

critério diferenciador o elemento idade. 

 

5.1.3. O sexo 

 

Quanto ao sexo, a maioria dos profissionais entrevistados correspondeu ao  

sexo feminino, compreendendo 15 sujeitos, realidade que condiz com a encontrada 

dentro do campo da Enfermagem. O que pode ser demonstrado em pesquisas 

anteriores, como Antunes (1999), ao retratar que a expansão do trabalho feminino 

tem se verificado, sobretudo, no trabalho mais precarizado, com desníveis salariais 

ainda mais acentuados em relação aos homens, além de realizar jornadas mais 

prolongadas. 

A feminilização está se tornando um tema atual no mercado de trabalho, e de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito
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modo específico, na força de trabalho no setor saúde. A formação da consciência 

feminista para o trabalho, na busca de sua independência, tem ainda que enfrentar a 

histórica divisão social do trabalho. Essa divisão social vem impondo papéis 

diferenciados ao trabalho feminino, servindo como empecilho para a mulher no que 

se refere à conquista do seu espaço de trabalho fora do ambiente doméstico. 

(MEDEIROS, 2000). 

Lopes e Leal (2005) ressalvam que a atividade da Enfermagem se mantém 

feminina em todos os níveis. A feminização é atestada pelo processo de 

recrutamento da Enfermagem e seu mercado de trabalho. Os espaços físicos e os 

espaços que ocupam as especialidades profissionais no meio hospitalar, 

particularmente, são evidências dessa concepção sexuada de exercício profissional. 

A organização hospitalar, na diversidade de qualificações e na complexidade dos 

processos de trabalho que apresenta é, por assim dizer, a expressão mais acabada 

da divisão social e sexual do trabalho no setor saúde. 

Medeiros (2000) relata que a discussão sobre trabalho feminino relaciona-se 

à divisão social do trabalho, trazendo à tona a diferenciação das práticas de classe e 

de gênero, em cada sociedade. Ainda se tratando da diferenciação das práticas 

entre homem e mulher, Probst (2012) traz em um estudo recente que a inserção da 

mulher no mundo do trabalho vem sendo acompanhada por elevado grau de 

discriminação, tanto em relação à qualidade das ocupações como também no que 

se refere à desigualdade salarial entre homens e mulheres. 

Apesar das mulheres estarem exercendo fortes atividades fora do ambiente 

doméstico, elas ainda permanecem como as principais responsáveis pelas 

atividades domésticas e o cuidado com os filhos e demais familiares. No Brasil, a 

média de horas gastas pelas mulheres a partir dos 16 anos de idade em afazeres 

domésticos é mais do que o dobro da média de horas dos homens. (LOPES; ALVES, 

2012).  

Diante da nova realidade do mercado de trabalho, o qual foi acomodando a 

mulher no ambiente laboral, essa mulher vem solicitando mecanismos que 

favoreçam a sua atuação profissional e diminua sua carga de trabalho e sua jornada 

tripla de atuação: trabalho, casa e filhos. 

O reconhecimento da posição da mulher enquanto sujeito diferenciado de 

direitos é um fenômeno relativamente recente no cenário mundial. A Carta das 

Nações Unidas (1945) apresenta dispositivos que destacam a igualdade de gênero. 



57 

 

Em seguida, ainda no Sistema Global de proteção ao ser humano, a desigualdade 

de gênero foi objeto da Convenção Sobre os Direitos Políticos da Mulher (1953). 

Mais específica é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra a Mulher, que foi adotada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em 1979, e ratificada pelo Brasil, sem reservas, em 1994, que já em seu 

preâmbulo destaca: 

 

Relembrando que a discriminação contra a mulher viola os princípios da 
igualdade de direitos e do respeito da dignidade humana, dificulta a 
participação da mulher nas mesmas condições que o homem, na vida 
política, social, econômica e cultural de seu país, constitui um obstáculo ao 
aumento do bem-estar da sociedade e da família e dificulta o pleno 
desenvolvimento das potencialidades da mulher para prestar serviço a seu 
país e à humanidade (DECRETO nº 4.316, de 30 de julho de 2002). 

 

Mais recentemente, a questão da igualdade entre homens e mulheres e a 

valorização da mulher foi eleita pela Organização das Nações Unidas (ONU) como 

uma das oito metas do milênio, destacando: 

 

As mulheres já estudam mais que os homens, mas ainda têm menos 
chances de emprego, recebem menos do que homens trabalhando nas 
mesmas funções e ocupam os piores postos. Em 1998, 52,8% das 
brasileiras eram consideradas economicamente ativas, comparadas a 82% 
dos homens. Em 2008, essas proporções eram de 57,6% e 80,5%. A 
participação nas esferas de decisão ainda é pequena. Em 2010, elas 
ficaram com 13,6% dos assentos no Senado, 8,7% na Câmara dos 
Deputados e 11,6% no total das Assembleias Legislativas. (COSTA, 2004). 
 

Compondo também esse Sistema Global de proteção ao ser humano e aos 

Direitos Humanos, contudo, de forma mais concentrada às relações de trabalho, a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) passou também a destacar a 

importância da igualdade entre homens e mulheres em diversos documentos.  

A Convenção n.º 156, de 2009, da OIT reconhece essa nova força de trabalho 

e a desvantagem da mulher diante dos homens. Essa divisão do trabalho no interior 

das famílias é acentuada por diversos fatores, tais como: o estereótipo que associa 

a mulher ao papel de cuidadora da família; ausência e/ou insuficiência de serviços 

públicos de apoio acessíveis e convenientes, como creches, horários escolares 

compatíveis com as jornadas de trabalho e instituições que prestem assistência a 

adultos ou pessoas idosas com alguma deficiência ou doença; além das exigências 

dos locais de trabalho. 
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O homem deve ser inserido nos cuidados com a família para aumentar o laço 

familiar e também para liberar a mulher da carga de trabalho excessiva em que ela 

se encontra. A Convenção n.º 156 da OIT apresenta mecanismos a serem 

implementados para aliviar a mulher da sua tripla jornada de trabalho, como 

valorizar a importância de atribuir um novo significado ao papel dos pais no seio da 

família como pessoas afetivas, interessadas e capazes de assumir 

responsabilidades familiares, de criar seus filhos e filhas, e também participar das 

atividades domésticas. 

 A Enfermagem, por ser uma profissão com referências históricas femininas, 

oferece pontos de resistência na participação masculina. Trabalhos que envolvam 

força física, ou status social e poder, como a área jurídica, engenharias e a Medicina 

são caracterizados como profissões masculinas. Já o magistério, os trabalhos 

domésticos e a Enfermagem são caracterizados como profissões femininas. 

(PEREIRA, 2008).  

Em contrapartida, a característica atual de inserção dos homens na força de 

trabalho em Enfermagem vem sendo incorporada de forma lenta e pequena, oriunda 

da perspectiva das camadas mais pobres e dos jovens a procurarem a entrada no 

mercado de trabalho de forma rápida e com grandes oportunidades. (LOPES E 

LEAL, 2005).  

Conforme Oliveira (2009), em seu estudo sobre os estagiários remunerados 

na força de trabalho da Enfermagem, inferiu que há a diferenciação do trabalho 

entre técnicos de enfermagem masculinos e femininos. Em algumas situações, por 

questões culturais das pacientes, ao serem cuidadas por técnicos de enfermagem 

masculinos, elas se sentem constrangidas. Por outro lado, a força física no 

manuseio dos pacientes no cotidiano do trabalho é bastante valorizada, sendo 

contratados antes de terminarem o Curso de Enfermagem. 

A inserção do homem nesse mercado de trabalho, que é historicamente 

reconhecido como uma área de concentração do gênero feminino, rompe com o 

padrão formado culturalmente sobre a atividade da Enfermagem. Se por um lado, a 

masculinização da profissão permite a quebra desse estereótipo de gênero, sendo 

um avanço cultural, por outro pode conduzir a um agravamento do mercado de 

trabalho para a mulher, aumentando a disputa pelo espaço de trabalho, 

intensificando ainda mais sua sobrecarga laboral. 



59 

 

Dessa forma, essa inserção deve ser conduzida de tal maneira que as 

diferenças de gênero não sirvam como objetos de discriminação, mas sim como um 

elemento de miscigenação da classe, aproveitando as qualidades de cada indivíduo. 

Essa realidade ainda não foi verificada de forma suficiente para permitir uma 

emancipação da mulher com relação à sobrecarga de jornadas laborais. Além da 

otimização da relação profissional entre homens e mulheres, é necessário a partilha 

e distribuição das demais jornadas cumuladas no âmbito doméstico e familiar. 

 

5.1.4. O estado civil 

 

Quanto ao estado civil dos (as) entrevistados (as), oito são solteiros (as), 

cinco são casados (as) e três são divorciados (as). Como a maioria dos (as) 

entrevistados (as) tem menos de 30 anos, está em conformidade com a idade dos 

sujeitos, já que se caracterizam ainda em processo de construção profissional. 

Os números acima são compatíveis com o cenário nacional da profissão de 

enfermeiro. Cenário que foi analisado a partir de um perfil dos profissionais 

publicado pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) em 2011. De acordo 

com os dados fornecidos na pesquisa do COFEN, aproximadamente metade dos 

profissionais de enfermagem é composta de solteiros, um terço é formada por 

casados e a minoria é preenchida por divorciados. 

Apenas em relação aos divorciados há uma discrepância do cenário 

investigado com o perfil nacional: enquanto que na pesquisa realizada pelo COFEN, 

somando-se divorciados e separados, o número não chega a 0,05% da população, 

nesta pesquisa esse segmento representa quase um quinto do número total. 

(COFEN, 2011). 

 

5.1.5. O grau de instrução 

 

Entre os entrevistados, sete têm nível superior, embora dois destes atuem 

como técnicos de enfermagem na instituição estudada. Os nove restantes têm nível 

médio completo. 

Alguns técnicos de enfermagem buscam o aperfeiçoamento profissional, e no 

contexto em que eles estão inseridos, a realidade encontrada é que muitos destes 

profissionais fazem a Graduação em Enfermagem. Esse fenômeno é corroborado 
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por Medina e Takahashi (2003) que demonstram a procura do crescimento pessoal, 

profissional e de conhecimento por parte dos técnicos de enfermagem, ao 

ingressarem nos cursos de graduação na mesma área que já atuam. Esse fator é 

facilitado pelos atrativos oferecidos principalmente pelas faculdades privadas de 

Enfermagem, oferecendo bolsas de estudo ou até mesmo baixas mensalidades para 

promover o acesso desses profissionais ao Ensino Superior. 

No estado do Rio Grande do Norte, no momento da realização da presente 

pesquisa, há uma Universidade Federal de Enfermagem, uma Estadual e seis 

Faculdades particulares. A partir disso, há maior facilidade para o técnico de 

enfermagem ingressar na faculdade em sua área de atuação. Essa área vem 

aumentando desordenadamente, ocasionando um contingente de enfermeiros sem 

emprego, por ter pouca oferta no mercado de trabalho e muita procura, o qual 

acarreta em baixos salários e futuramente na desvalorização desta mão de obra 

qualificada e imensamente importante na área da saúde.  

Segundo o Conselho Regional de Enfermagem (COREN), no ano de 2012, o 

Brasil contava com aproximadamente 1.300.000 profissionais registrados no 

COFEN, e com 1.888 escolas de enfermagem cadastradas. A cada ano, cerca de 

94.000 profissionais ingressam no mercado de trabalho. Ainda assim, a Enfermagem 

é uma profissão com baixos índices de desemprego, contexto no qual é frequente se 

deparar com profissionais com mais de um vínculo empregatício de trabalho.  

Apenas no estado do Rio Grande do Norte há 7.640 auxiliares de enfermagem, 

10.189 técnicos de enfermagem e 4.930 enfermeiros, sendo registrados atualmente 

22.759 profissionais inscritos e ativos da área de Enfermagem. (COREN, 2011). 

O aperfeiçoamento do profissional de enfermagem deve ser estimulado pela 

empresa que o emprega, a fim de melhorar a qualidade da assistência de 

enfermagem e fazer dessa especialidade uma profissão mais reconhecida, eficaz e 

eficiente.  

 

5.1.6. O regime de trabalho 

 

A instituição hospitalar em destaque possui dois regimes de trabalho: 30 e 40 

horas semanais, ou respectivamente 108 e 144 horas mensais. Dentre os 

entrevistados, quatro possuem carga horária de 30 horas semanais, 12 deles 

trabalham 40 horas semanais. 
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Contudo, a jornada de trabalho de diversos profissionais neste estudo supera 

o regime regular. A realidade dos profissionais que estão inseridos em uma jornada 

de trabalho superior a 40 horas semanais na mesma instituição hospitalar é 

encontrada em todo o estado do Rio Grande do Norte. A Secretaria de Estado da 

Saúde Pública (SESAP) oferece quatro plantões eventuais de 12 horas para cada 

funcionário, a fim de suprir a necessidade dos recursos humanos, embora, mesmo 

assim, ainda haja um déficit de funcionários. Esses dados são confirmados nos 

estudos de Veras (2003) e Fernandes (2005), os quais também foram realizados na 

mesma instituição hospitalar em pauta no presente estudo. 

Entre os 12 trabalhadores com regime de 40 horas semanais, nove acrescem 

à sua jornada os quatro plantões eventuais de 12 horas por mês, totalizando 192 

horas mensais. 

Ressalta-se que nove entrevistados trabalham uma carga horária superior a 

40 horas semanais, o que representa uma jornada laboral superior àquela 

recomendável como limite padrão predominante no mundo, conceito reforçado pela 

OIT. (SANGHEON et al., 2009). De acordo com os autores, essa jornada pode 

contribuir para o surgimento de efeitos físicos e mentais potencialmente negativos, o 

que reflete na atmosfera laboral de um ambiente hospitalar. 

Conforme Neumann (2007), o trabalho no hospital, de maneira geral, é 

reconhecido como um exercício insalubre, penoso e perigoso para os que ali 

trabalham. A equipe de enfermagem enfrenta intensamente situações de dor e 

sofrimento provenientes do contato muito próximo com as pessoas adoecidas e 

também expostas a muitas situações de perda. A exposição delongada a essas 

circunstâncias, com o passar dos anos, pode desencadear processos de 

adoecimento para os profissionais da equipe. 

Segundo Fernandes et al. (2008), uma das fontes geradoras de estresse 

para os profissionais é o ambiente hospitalar, principalmente pelo sofrimento 

vivenciado nesse local. As diversas situações de trabalho, agregadas aos 

sentimentos dos trabalhadores e os conflitos, comprometem não só o desempenho 

produtivo, mas também o equilíbrio físico e emocional desses trabalhadores. 

Alguns sujeitos abordados nesta pesquisa, além de trabalharem em sua 

própria escala, trabalham nas escalas remuneradas de outros funcionários que, por 

motivos pessoais, não necessitam, não querem ou não podem trabalhar na 

instituição estudada, ou seja, sublocam a escala. Muitos desses indivíduos acabam 
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trabalhando 88 horas semanais (sua escala acrescentada a de outro funcionário), e 

justificam esse ato por estarem insatisfeitos com a remuneração salarial existente. 

Esses dados demonstram uma forma de subcontratação em que está inserido o 

trabalhador da saúde. Antunes (2008) reitera essa realidade ao identificar as 

diversas formas de subproletarização do trabalho, como o trabalho precário, parcial, 

temporário, subcontratado, terceirizado, as quais estão vinculadas à economia 

informal.  

 

5.1.7. O tempo de serviço 

 

Com o passar dos anos, o profissional adquire alguns “vícios” em seu 

trabalho e acaba exercendo as atividades de sua forma singular, acomodando-se ao 

sistema, e suas peculiaridades, mas também com mais segurança e controle sobre 

as diversas situações. Outro fator importante é que esse profissional está mais 

predisponente a erros, por realizar as funções de forma automática.  

Segundo Freitas e Oguisso (2007), os funcionários com maior tempo de 

serviço e que possuem mais experiência profissional, em diversos momentos, 

exercem as atividades de forma automática, sem atenção e o devido cuidado. 

Em um estudo realizado por Cavalcante (2007) no Rio Grande do Norte, em 

uma instituição pública de saúde e ensino, evidenciou-se a acomodação dos 

profissionais diante de projetos de atualização, ou seja, a busca por um processo 

educativo contínuo. A procura por conhecimento deve ser algo continuado na vida de 

um trabalhador, inserida diariamente no labor. O próprio desenvolvimento do 

trabalho com outros membros gera oportunidades de troca de conhecimentos no 

cotidiano laboral e, com isso, redimensiona e recria o saber/fazer do trabalhador, 

com repercussão na melhoria da assistência prestada à população. 

O trabalhador, algumas vezes acomodado ao sistema, reluta em relação às 

possibilidades de transformação profissional e pessoal que a educação permanente 

pode oferecer em um ambiente de trabalho. 

Backes et al. (2003) ressalta a importância da educação permanente em 

saúde, a qual objetiva criar um projeto de valorização dos conhecimentos do coletivo 

e, assim, integrar prática e teoria no processo educativo, criando um movimento 

dinâmico de fazer-se e refazer-se. Por consequência, a educação permanente em 

saúde pode ocorrer como um processo educativo e dinâmico, a fim de possibilitar 
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qualificação profissional, postura ética e conscientização. Essa prática desempenha 

um papel importante no setor da vivência laboral, pois constrói relações integradoras 

entre os sujeitos envolvidos para uma práxis crítica e criadora. 

Nesse contexto, vale salientar que o trabalhador encara o trabalho e o estudo 

como atividades diferentes. Não vê que há uma forma de aprendizado cotidiano no 

próprio ambiente laboral, através da socialização de técnicas, procedimentos e 

experiências. A educação é uma das formas de investimento na força trabalhista e 

gera a valorização da pessoa que exerce esse trabalho, dentro de um conjunto de 

benefícios que podem ser oferecidos no mundo do trabalho ao trabalhador. 

(CAVALCANTE, 2007).  

A mesma autora ainda enfatiza o fato do trabalhador não querer seu 

aperfeiçoamento diante de sua situação no mercado de trabalho, por considerar 

estável o seu vínculo empregatício. Isso acarreta o afastamento desse sujeito da 

competição do mercado de trabalho atual, na qual o melhor capacitado vence. 

Diante disso, ele não se preocupa com sua ascensão profissional nem com seu 

currículo, pois já possui estabilidade. 

Segundo Medeiros et al. (2006), a educação e a informação estando 

presentes no local de atuação irão implicar em mudanças comportamentais nos 

trabalhadores, visto que as práticas e concepções desses indivíduos são 

culturalmente enraizadas com valores de senso comum e concepções equivocadas. 

 

5.1.8. Vínculo empregatício 

 

Dos 16 entrevistados, apenas três têm dois vínculos.  A maioria dos 

profissionais atua com apenas um vínculo (13). Esses dados encontrados não 

condizem com a realidade da Enfermagem, identificada nos estudos de Araújo et al. 

(2003); Silva et al. (2006); Montanholi et al. (2006); Medeiros et al. (2006); Oliveira 

(2009). Embora muitos dos trabalhadores estudados tenham apenas um vínculo 

empregatício, eles trabalham de forma remunerada na mesma instituição ou, até 

mesmo, trabalham mais de uma escala, possuindo dupla jornada de trabalho no 

mesmo ambiente hospitalar.  

A realidade encontrada é composta de funcionários que trabalham duas 

escalas na mesma instituição hospitalar ou, até mesmo, recebem por plantões 

remunerados. Há um grande contingente de profissionais que sublocam a escala 
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para não perder o vínculo empregatício estável. Diante disso, há um número elevado 

de profissionais que têm um vínculo, mas duas escalas; chegando algumas vezes a 

trabalhar 36 horas seguidas. 

Um dos fatores que favorecem o trabalhador a buscar outro emprego é a má 

remuneração salarial, o que pode acarretar no trabalhador mais fatores estressores 

decorrentes do trabalho. E, além disso, frustrações por não corresponder às 

expectativas criadas nos planos material, afetivo, social e político. (ARAÚJO et al., 

2003; MEDEIROS et al., 2006). 

O setor saúde tem sido representado por grande crescimento em 

disponibilidade de oferta de emprego, embora essa expansão se depare com a 

precarização do trabalho e baixos salários. Referindo-se enfaticamente à 

Enfermagem, o trabalho desta categoria desenvolve-se com alguma autonomia, mas 

confronta-se com a subordinação ao serviço médico e a baixa remuneração salarial. 

(PIRES, 1999).  

A consequência desta realidade é o trabalhador buscar novos empregos para 

suprir suas necessidades, acarretando muitas vezes para si a sensação de 

frustração diante da escolha profissional, porque ao mesmo tempo em que percebe 

a importância da profissão em questão no setor saúde, percebe também a desigual 

remuneração encontrada ao compará-la com a de outras profissões. O profissional 

de nível médio é o que mais sofre com os baixos salários. 

Além da busca por melhor remuneração salarial, há também a realidade 

encontrada na seguinte fala, a qual é representada por uma informante que atua 

com mais de uma jornada de trabalho na mesma instituição: 

 

Sinceramente eu me sinto em casa [no hospital], é minha segunda casa, 
porque às vezes até o meu marido diz assim: “lá vai tu, já vai né?!” Me sinto 
aqui [hospital] melhor do que em casa, porque a gente briga muito, arenga 
muito. Acho melhor aqui. (Alegria) 

 
 

É válido ressaltar que mais de um emprego acarreta em problemas dentro do 

contexto familiar, pelo fato do trabalhador se ausentar por tempo prolongado do 

ambiente doméstico. Outra afirmação de ímpar contribuição é a relação do 

trabalhador com o hospital, muitas vezes o comparando com a própria casa, 

decorrente de passar longos períodos no referido local. Sendo assim, desenvolve-se 

entre instituição/funcionário uma relação de afeto. 
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Em contrapartida às citações anteriores, Medeiros et al. (2006) relata que o 

acréscimo do tempo dedicado ao labor decorrente do aumento da jornada de 

trabalho vem levando à diminuição do tempo de convivência com a família, 

provocando preocupações nos trabalhadores, sobretudo, em relação aos filhos e 

causando divergências entre os membros familiares. 

Isso gera o aumento do tempo de trabalho e a ausência do ambiente 

doméstico pelos trabalhadores, em sua maioria mulheres, que não encontram apoio 

nas políticas públicas, uma vez que o ajuste fiscal vem retirando investimentos em 

equipamentos sociais que poderiam contribuir para o apoio à conservação das 

famílias e à educação dos filhos. Há, portanto, uma desresponsabilização do Estado 

com as famílias, especialmente com relação às mais pobres, acarretando para a 

mulher a dupla tarefa de manter financeiramente a família, seja parcial ou 

integralmente, e ainda proporcionar as condições objetivas e subjetivas para a 

educação dos filhos. (VERAS, 2003). 

Diante do exposto, observa-se um pessoal de enfermagem insatisfeito com 

sua remuneração salarial, acarretando na procura por outros empregos, a fim de 

realizar seus objetivos financeiros. Caso o profissional não procure por outros 

vínculos, todavia adquire outros plantões na mesma instituição, de forma 

remunerada, para arcar com suas despesas pessoais. Esse fator contribui para um 

menor tempo com a família e também o desgaste físico e emocional do trabalhador 

por passar a maior parte do tempo nos locais de trabalho.  

 

5.2. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: visão da equipe de enfermagem 

 

A análise do relacionamento interpessoal dos profissionais a partir da visão da 

equipe de enfermagem foi identificada como a primeira categoria a ser analisada 

neste estudo. Sua elaboração ocorreu a partir de questionamentos às entrevistadas 

sobre sua visão em relação à equipe e quais fatores facilitam ou dificultam suas 

relações interpessoais, com a equipe de enfermagem e com os demais profissionais 

do hospital. Nesta categoria, em consonância com a teoria habermasiana, será 

retratado o mundo social em que o indivíduo está inserido. 

Por motivos didáticos, por sua vez, esta análise foi dividida em duas 

subcategorias: A equipe de enfermagem e suas relações; e Fragilidades e fortalezas 

do relacionamento interpessoal. 
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A forma de atividade do processo de enfermagem é organizada de modo 

coletivo. A fragmentação das ações não descaracteriza a natureza plural do 

exercício da Enfermagem. Nesta pesquisa, ficou evidente que no ambiente 

hospitalar, ainda que haja conflitos e adversidades para o funcionamento do 

processo de enfermagem, essa atividade sempre se dará a partir da soma de 

contribuições individuais. A interação entre os sujeitos que contribuem com o 

processo permite identificar a existência de uma equipe de trabalho. 

Baggio (2007) enfatiza o trabalho em equipe como fator dependente do 

esforço de cada um dos sujeitos envolvidos, objetivando o mesmo fim. O 

compromisso com o outro, seja cliente ou colega de trabalho, é necessário para se 

desenvolver um bom trabalho na área da saúde. Indiscutivelmente, haverá 

problemas entre os membros da equipe, mas deve-se repensar o relacionamento 

com o colega, valorizando-o para ser valorizado, pois o relacionamento interpessoal 

precisa ser uma troca mútua e constante. 

 A existência da forma organizacional da atividade da Enfermagem em equipe 

de trabalho despontou, nesta pesquisa, como um objeto de estudo relevante, o qual 

é analisado nas duas subcategorias a seguir. 

 

5.2.1. A equipe de enfermagem e suas relações 

  

 A primeira subcategoria analisa as interações dos trabalhadores de 

enfermagem entre si e com os demais profissionais do hospital, compreendendo as 

percepções e impressões que os sujeitos possuem sobre o conceito de equipe; 

aborda os tipos de equipe e a sua classificação em consonância com o referencial 

teórico; identifica os principais conflitos existentes nas relações que envolvem os 

profissionais de enfermagem e, por fim, destaca a relevância da teoria da ação 

comunicativa de Habermas no contexto estudado. 

 Essa subcategoria é formada pela resposta às seguintes indagações: o que é 

equipe de enfermagem? Como é sua relação com os demais integrantes da equipe 

de enfermagem e com os demais profissionais do hospital? 

 De acordo com a concepção acadêmica, equipe é representada pela 

articulação das ações, a coordenação, a integração dos saberes e a interação dos 

agentes. Logo, a comunicação entre os profissionais é fator singular no trabalho em 
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equipe, o qual decorre da relação recíproca entre trabalho e interação. (PEDUZZI, 

2001). 

 Peduzzi (2001) ainda destaca como característica do trabalho em equipe a 

construção de objetivos e propostas comuns, enfatizando a elaboração de um 

projeto assistencial compartilhado. 

 Robbins (2002) define equipe como dois ou mais sujeitos, interdependentes e 

interativos, os quais visam o alcance de um objetivo mútuo. Os sujeitos envolvidos 

trabalham em conjunto, próximos ou não, possuindo elementos em comum que os 

unam. 

 Osorio (2002) retrata equipe como um conjunto de práticas articuladas, em 

torno de metas comuns, possibilitando certo grau de solidariedade no alcance 

dessas metas. 

 Verificou-se neste estudo que a própria doutrina apresenta conceitos 

aproximados em diversos pontos. De acordo com as definições mais trabalhadas 

neste estudo, é possível apontar alguns elementos essenciais a configuração de 

uma equipe. 

A partir de uma análise sistêmica da literatura de Enfermagem e das 

informações coletadas, foi possível traçar um conceito de equipe adequado a este 

trabalho. Identificou-se nessa pesquisa uma definição fundada em três elementos 

cumulativos, quais sejam: a multiplicidade de indivíduos, a existência de objetivos 

comuns e a heterogeneidade dos participantes. 

Equipe, de acordo com o conceito elaborado neste estudo, é a multiplicidade 

de indivíduos que através de um vínculo subjetivo partilham de objetivos comuns, 

caracterizando-se pelo reconhecimento de uma heterogeneidade dos participantes, 

com diferentes culturas, anseios, históricos e subjetividades. 

Figura 3: Elementos essenciais para a formação de uma equipe 

 
Fonte: Originado na pesquisa, 2013. 
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O primeiro elemento notado nesta pesquisa é a multiplicidade de indivíduos, 

ou seja, é o reconhecimento de que a equipe é composta por diversos sujeitos, e 

não um macro-organismo autônomo. Não existe equipe formada por um único 

indivíduo. Trata-se de um elemento de fundamental importância, pois é em virtude 

de sua complexidade que os demais elementos e os principais desafios se 

apresentam, como verificado nesta subcategoria. 

O segundo elemento é o objetivo comum. Trata-se da existência de um 

vínculo subjetivo entre os indivíduos integrantes da equipe, direcionando suas 

atividades para a consecução de metas e realização de anseios partilhados por eles. 

Por fim, o terceiro elemento é a heterogeneidade dos participantes. Esse 

elemento é o reconhecimento de que cada sujeito integrante é portador de uma 

subjetividade própria, que não pode ser preterida na relação entre os diversos 

componentes. 

A heterogeneidade é uma característica da formação da equipe, que decorre 

da multiplicidade dos indivíduos. Esse elemento, quando identificado pelos 

componentes, pode ser utilizado para construção de um consenso, solução de 

problemas e enriquecimento da equipe. Por outro lado, quando a heterogeneidade é 

causa de conflitos entre os membros, não se reconhece a formação de uma equipe. 

No presente estudo, esses elementos foram abordados em paralelo com as 

falas das entrevistadas. Inicialmente, foi verificado se o conceito elaborado encontra 

correspondência com a compreensão de equipe feita pelos participantes da 

pesquisa. Em seguida, migrando de um plano ideal para uma percepção prática, foi 

verificada a identificação desse conceito nas exposições das entrevistadas em 

relação à realidade vivenciada. 

As entrevistadas desse estudo definiram o significado de equipe, como pode 

ser evidenciado nos trechos: 

 

Equipe é trabalhar todo mundo em conjunto [...] tendo um bom 
relacionamento. Isso é trabalhar em equipe, ajudar os outros. (Abraço) 

 
Equipe para mim é um conjunto de pessoas que trabalham num objetivo em 
comum. (Presente) 

 
Para mim, equipe é um conjunto de pessoas que trabalham por um único 
objetivo. (Beijo) 

 
Todo mundo reunido para fazer determinado trabalho. (Felicidade) 
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Assim, observa-se que equipe, como Peduzzi (2001) e as entrevistadas 

mesmo definem, é trabalhar em conjunto, com um objetivo comum, através de um 

bom relacionamento interpessoal. Tanto na conceituação científica quanto na 

identificação social nas entrevistas, o vínculo subjetivo que une os membros da 

equipe é determinante para sua caracterização, corroborando a conceituação 

elaborada nesta pesquisa.  

A partir das falas anteriormente demonstradas, é notório que há consciência 

desse elemento (objetivo comum) no plano ideal de uma equipe por parte dos 

colaboradores deste estudo. Todavia, é inquestionável que a definição de equipe 

anteriormente relatada pelas entrevistadas pode não condizer com a realidade 

vivenciada e analisada neste estudo, como identificado nas seguintes falas: 

 
Equipe é uma organização, equipe é uma união, coleguismo. Aqui não 
existe isso não [...] equipe é como se fosse um amigo! Uma segunda casa! 
E aqui ainda falta muita coisa, e deixa a desejar. (Alegria) 

 
Aqui muitas vezes não é equipe não [...] é uma grande desunião. (Escuta) 

 

Diante dessas declarações das participantes, infere-se que há uma 

discrepância entre a definição do grupo sobre equipe e a realidade encontrada no 

ambiente de trabalho estudado. Nesse ponto, essa discrepância se estabelece pela 

não comunhão de objetivos comuns, podendo ocorrer a sobreposição dos interesses 

individuais sobre o coletivo. 

A heterogeneidade é, para fins deste estudo, o componente com maiores 

desdobramentos e questões críticas que permeia o âmbito da enfermagem. 

Nesse sentido, as entrevistadas demonstraram o reconhecimento de tal 

característica, como explicitado nas falas seguintes: 

 
É cada vez mais difícil o contato das pessoas porque nós temos a nossa 
vida, os nossos problemas, estudos e trabalho. (Abraço) 

 
Eu me dou bem com todo mundo […] eu tento me acostumar com a pessoa, 
todo mundo tem seus defeitos […] eu tento me adaptar com a pessoa […] 
eu não vou mudar aquela pessoa, então eu faço a minha parte. (Felicidade) 

 

Robbins (2002), em seu estudo sobre comportamento organizacional, discute 

sobre a questão da heterogeneidade nas equipes de trabalho. Essa 

heterogeneidade pode ser observada na presente pesquisa, nas falas das 
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entrevistadas. Para o mesmo autor, a diversidade dos sujeitos envolvidos em um 

processo interacional aumenta a probabilidade de que a equipe consiga identificar 

soluções criativas e únicas. Além disso, a ausência de um ponto de vista comum 

leva a equipe a discutir muito mais as questões, amortizando as oportunidades de 

que a escolha mais fraca seja adotada. 

Ressalta-se que, embora se encontrem dificuldades em grupos heterogêneos, 

por possuírem problemas para trabalhar em conjunto e resolvê-los, podendo se 

dissipar com o tempo, o esperado nesses grupos é que as diversidades diminuam à 

medida que seus membros se tornem mais familiarizados e o grupo fique mais 

coeso. De qualquer forma, a coesão costuma ser menor em equipes heterogêneas. 

(ROBBINS, 2002). 

Os três elementos devem funcionar de forma harmônica entre si. A somatória 

desses elementos é necessária para a configuração de uma equipe. Contudo, 

apenas em uma vivência concreta será possível observar a presença desses 

elementos, ou o déficit de algum deles. Dessa forma, esse processo pode ser feito, 

por exemplo, através da análise da seguinte fala: 

 

Equipe deve ser a união do grupo onde você trabalha, mas aqui não tem 
não. Aqui, se você precisar de um enfermeiro, tem alguns [que ajudam]. 
Não são todos [...] Não vai lhe ajudar, manda esperar e nunca vai lá […] Os 
técnicos também, se escolhe no dedo quem pode lhe ajudar ou não. 
(Atenção) 

 

Analisando a fala acima, o elemento da multiplicidade é satisfeito. A 

heterogeneidade é reconhecida na percepção da entrevistada, porém não de uma 

forma esclarecida e voltada para o enriquecimento da equipe. Por fim, o elemento 

em déficit de forma explícita nessa análise é a carência do objetivo comum. 

Destarte, não foram satisfeitos os três elementos, o que impede o reconhecimento 

de uma equipe. 

Percebe-se que a entrevistada define o conceito ideal de equipe, embora não 

reconheça na realidade vivenciada a sua realização. Essa incongruência é 

corroborada por Peduzzi (2001) ao diferenciar equipe integração de equipe 

agrupamento. 

Ressalta-sa que embora a definição compartilhada pelas entrevistadas neste 

estudo corresponda à classificação de equipe integração, na prática, o que se 

constata é correspondente a um modelo de equipe do tipo agrupamento. 
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Para se apreender melhor a relação ocorrida no contexto da equipe de 

enfermagem neste estudo, torna-se evidente a importância da interação ocorrida 

entre seus membros, na qual há um líder/gerente do grupo/equipe e seus 

subordinados. Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem interagem 

diariamente através de uma organização do trabalho intensamente diferenciada. 

Diante disso, destaca-se a seguinte fala: 

 

São muitas coisas para fazer. Você precisa se preocupar com material, com 
gente que falta, com paciente, com acompanhante. É tanta coisa que a 
gente se perde. Tem que fazer o possível para manter tudo organizado. [...] 
Acaba até esquecendo daquele funcionário que pediu isso ou aquilo. 
(Agradecimento) 

 

No agrupamento de profissionais da enfermagem, visualizado nesta prática, 

inevitavelmente haverá relação de gerência, vez que a hierarquia e organização do 

trabalho exigem a distribuição de competências e atribuições. Contudo, nem sempre 

em uma equipe de enfermagem se poderá perceber a existência da liderança. 

Quando os sujeitos envolvidos, direcionados ou não por uma estrutura e contexto, 

conseguem estabelecer uma relação de liderança ao invés da simples gerência, o 

ganho para os próprios membros e para a assistência em enfermagem é notável. 

Chiavenato (2000) corrobora esta ideia ao distinguir os conceitos de gerência 

e liderança. A gerência compreende o planejamento e controle das ações, 

manutenção da ordem e desenvolvimento de estratégias. Por sua vez, a liderança 

representa a habilidade de motivar e influenciar o grupo para que seus integrantes 

contribuam da melhor forma com os objetivos da organização. 

O primeiro conflito evidenciado na análise desta pesquisa é o determinado 

pela relação enfermeiro/técnico de enfermagem, uma interação que pode facilitar ou, 

até mesmo, dificultar intensamente esse relacionamento extremamente importante 

no âmbito da Enfermagem. É uma relação dicotômica, na qual cada sujeito tem uma 

função diferente, mas ao unir as atividades de cada um irá prevalecer uma 

assistência de enfermagem eficiente e eficaz, e quem ganhará com uma boa 

interação entre esses trabalhadores é o paciente. 

Nesse ínterim, a relação enfermeiro/técnico de enfermagem é perpassada por 

estranhamentos e conflitos, algumas vezes desencadeados pela imprecisão do 

objeto de trabalho dos enfermeiros diante das múltiplas faces de sua dimensão 
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gerencial: o gerenciamento do cuidado de enfermagem, a gerência de unidade e a 

coordenação do cuidado da equipe de saúde. (PEDUZZI; HAUSMANN, 2004). 

De acordo com a Lei do Exercício Profissional (LEP) nº 7.498, de 25 de junho 

de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá 

outras providências, são atividades privativas do enfermeiro, nos termos do artigo 

11: a organização e direção dos serviços de enfermagem; planejamento, 

organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de 

enfermagem; cuidados diretos a pacientes graves e os que demandarem maior 

complexidade técnica, dentre outras. Por sua vez, o artigo 12 esclarece que 

compete aos técnicos de enfermagem, primordialmente, a execução das ações 

assistenciais, ressalvadas as privativas do enfermeiro. 

Nesta pesquisa, observaram-se as atividades exercidas pelos profissionais de 

enfermagem, que estão em consonância com a LEP, havendo a distribuição de 

tarefas nos moldes legais, como observado em um protocolo da instituição estudada 

(ANEXO C). Diante disso, identificou-se que o enfermeiro realiza as seguintes 

atividades: solicitar insumos; fazer a visita diária aos pacientes, escutando suas 

queixas para posteriormente tentar resolvê-las; supervisionar os técnicos de 

enfermagem; intensificar a atenção aos pacientes graves e realizar atividades 

privativas do enfermeiro. 

Já os técnicos de enfermagem realizam: verificação de sinais vitais em cada 

horário; higienização, como banho no leito; administração de medicações; punções 

venosas; curativos, dentre outras atividades diárias. 

Apesar da distinção de atribuições verificadas na lei e com correspondência 

na prática, nesta pesquisa foi identificado que a imprecisão do trabalho do 

enfermeiro, internamente, em relação aos técnicos de enfermagem, decorre da falsa 

percepção de que algumas das funções gerenciais sobrepõem-se às demais.  

Corroborando a afirmação, destaca-se o depoimento: 

 

Para mim, o enfermeiro não quer ajudar. Só ficar sentado atendendo 
telefone, não ajuda, fica só com a papelada, a parte boa. (Apoio) 

 

Nesse sentido, infere-se que os técnicos de enfermagem tendem a atribuir ao 

enfermeiro uma função predominantemente burocrática ao visualizar em seu 

cotidiano atividades como: atender telefone; dar ordens e distribuir competências; 
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resolver problemas estruturais, e com o agravante de que diversas dessas 

atividades são realizadas no posto de enfermagem ou, até mesmo, ao estarem 

sentados diante de um balcão, corroborando essa percepção equivocada. 

De acordo com essa perspectiva, transcreve-se: 

 

Eles [técnicos de enfermagem] dizem que você só fica na burocracia, mas é 
tanta coisa que às vezes a gente não tem condições de realizar uma 
assistência direta. (Carinho) 

 

Por sua vez, foi observado neste estudo que os técnicos de enfermagem 

realizam atividades mais dinâmicas, pela natureza de sua função. Em razão disso, 

acreditam que exercem o trabalho braçal, enquanto o enfermeiro apenas a 

burocracia.  

A função do profissional de nível superior dentro de uma equipe de 

enfermagem vai muito além do que a simples burocracia, pois abrange a gerência 

do setor, dos recursos materiais e humanos. A percepção real das funções permite 

um desempenho satisfatório da equipe de enfermagem. 

Apenas de forma excepcional, nesta investigação, deparou-se com a 

concepção da nítida divisão de tarefas e atribuições que compete a cada um dos 

profissionais da enfermagem, como se observa na fala seguinte: 

 

Eu brinco com todo mundo, mas tudo dentro do respeito. Eu sei que ela é a 
enfermeira e eu sou a técnica, então eu tenho que ter aquele respeito com a 
enfermeira, eu tenho que respeitar as opiniões dela. As que eu acho que eu 
não deva aceitar, eu reivindico no meu nível, respeitando o nível dela. 
(Empatia) 

 

 Por sua vez, com a ressalva da manifestação da fala anterior, pôde-se 

apreender que as demais entrevistadas não realizaram uma identificação das 

funções dos profissionais de forma harmônica, ao contrário, as declarações 

evidenciam uma rivalidade constante entre técnico de enfermagem e enfermeiro. O 

primeiro desconhece o papel real do outro e acaba classificando-o como ocioso, por 

não ajudar na assistência e apenas fazer cobranças, cuidando unicamente da 

burocracia. Já o segundo não tem uma boa relação com o primeiro, pelo fato de não 

haver respeito, de não seguir a hierarquia que existe no trabalho da enfermagem, 

como evidenciado adiante: 

 



74 

 

Meu maior problema é com os técnicos de enfermagem, com certeza! Não 
entendem que a gente vem aqui realmente para tentar liderar a equipe e 
não acham que é uma coisa boa, acham que a gente está querendo passar 
por cima, está querendo saber demais. […] Eu tento passar por cima disso 
e vou tentando ter uma relação amigável. Já tive muitas discussões, assim 
que eu cheguei, mas agora estou tentando levar. (Carinho) 

 
É mais difícil lidar com os técnicos. Minha relação é boa, agora eu tenho um 
pouco de dificuldade de mandar, mas fazendo o pedidinho assim com 
jeitinho [...] Normalmente eu mando quem eu conheço [...] um técnico mais 
chegado que eu sei que se eu pedir ele vai fazer, aí eu mando. Tem coisas 
também que eu não tenho coragem de pedir e vou logo fazer, quando eu 
conheço o jeito da pessoa trabalhar. (Dedicação) 

 

 

As falas destacam a dificuldade que enfrenta o enfermeiro perante os técnicos 

de enfermagem, a falta de autonomia diante de sua equipe ou grupo e a falta de 

respeito diante da gerência do enfermeiro. Os conflitos percebidos no estudo em 

razão da não identificação dos papéis e divisões de trabalho entre técnicos de 

enfermagem e enfermeiros representam um grande obstáculo à formação de uma 

liderança dentro da equipe. 

Desse modo, percebe-se uma resistência por parte dos profissionais de nível 

médio com relação às ordens e à recepção pouco amistosa dos novos enfermeiros 

que são distribuídos com a função de gerenciar agrupamentos já existentes dentro 

do hospital. Esses comportamentos impedem o enfermeiro de ultrapassar uma 

postura meramente gerencial para assumir uma postura de liderança, uma vez que 

esta depende da legitimidade conferida pelos demais membros da equipe. 

Segundo Peduzzi e Hausmann (2004), a cisão cunhada entre o trabalho dos 

enfermeiros e dos auxiliares e técnicos de enfermagem tem consequências muito 

graves e nefastas para a qualidade do cuidado e dos serviços de saúde prestados à 

população. O enfermeiro necessita de uma ressignificação do seu trabalho, para 

otimizar sua prática e superar a polêmica da polivalência de seu esforço em fazer de 

tudo um pouco. Essa atuação polivalente compromete seu trabalho por caracterizar-

se, algumas vezes, em algo disperso e difuso. 

Uma definição mais clara do trabalho gerencial do enfermeiro poderia 

representar uma contribuição concreta para a qualidade do cuidado e da atenção à 

saúde. 

Na perspectiva dos técnicos de enfermagem, analisa-se, neste estudo, uma 

interação realmente conflituosa entre os profissionais de enfermagem, na qual o 
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trabalhador de nível médio não consegue ter o apoio do enfermeiro em algumas 

atividades, o que resulta em um feedback negativo, e a partir desta dissonância, o 

técnico irá também se opor ao enfermeiro quando este solicitar-lhe algo. 

Essa situação conflituosa é claramente demonstrada pela fala transcrita a 

seguir: 

Eu pedi uma ajuda, ela já vem armada, a maioria dos enfermeiros vem 
armado para cá, porque a equipe, a equipe em si não é boa de trabalhar. 
[…] eles não querem me ajudar, então eu também não ajudo [...] se me 
pedir ajuda, eu ajudo! (Atenção) 

 

Observando o outro lado, os técnicos de enfermagem percebem a 

desvalorização do seu trabalho até pelos próprios enfermeiros, causando-lhes um 

esvaziamento de sua identidade profissional, o qual se agrava pela desqualificação 

dos conhecimentos tácitos desses trabalhadores, ironizados por outros profissionais, 

acarretando sentimento de inutilidade. (BARROS; BEURON, 2011). 

Esse conflito estabelecido no seio da equipe de enfermagem decorre, como 

tem sido demonstrado nesta pesquisa, em grande parte, em razão das diferentes 

formações acadêmicas de cada um. Essa distinção reforça a característica da 

equipe já definida, ou seja, a existência de uma heterogeneidade.  

Foi observado nesta pesquisa que a heterogeneidade não funciona na prática 

cotidiana da forma benéfica e que tende a um consenso construído, mas ao 

contrário, são verificadas situações de desrespeito e animosidade entre os 

componentes, um óbice ao consenso necessário ao funcionamento de uma equipe. 

Diante disso, pode-se enfatizar que a ação comunicativa, segundo 

Nascimento (2005), não garante que sempre haverá o consenso, pois este ocorre 

até o momento em que surge o dissenso, ou seja, prejuízo do diálogo, pelo fato de 

que os conhecimentos e as interpretações entre os participantes do ato de fala 

apresentam divergências. Muito embora, isso não seja ruim, pois a vivência da 

diversidade configura uma forma de aprendizagem presente nas relações 

interpessoais. 

Nessa vivência da Enfermagem, é salutar observar que o entendimento 

linguístico referido por Habermas (2002) funciona como mecanismo coordenador da 

ação, portanto, os participantes unem-se em torno da pretendida validade de suas 

ações de fala, reconhecendo-se intersubjetivamente. 
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Infere-se, a partir da problemática em questão, que o agir comunicativo pode 

favorecer uma relação de confiança e respeito entre os membros da equipe de 

enfermagem e, assim, conduzir a um consenso, objetivando ao entendimento mútuo, 

cada um respeitando o “mundo da vida” do outro e favorecendo o produto final do 

trabalho da Enfermagem: o cuidar.  

Um segundo conflito denotado através deste presente estudo é o que se 

estabelece entre a equipe de enfermagem e os demais profissionais da estrutura 

hospitalar. 

O processo de saúde envolve, além do pessoal de enfermagem, diversos 

trabalhadores. O esforço do conjunto de indivíduos pressupõe a melhoria dos 

serviços prestados, não abolindo as especificidades dos trabalhos, ou seja, 

respeitando as diversas especialidades que existem na área da saúde. (PEDUZZI, 

2001). 

Dessa forma, a possibilidade de contribuição da divisão do trabalho para o 

aprimoramento do conhecimento e do desempenho técnico em determinada área de 

atuação. Os profissionais da área da saúde necessitam preservar suas 

especificidades, executando ações de suas respectivas áreas, mas também atuando 

de forma comum, integrando os diversos saberes. (PEDUZZI, 2001). 

A equipe de enfermagem participa, dentro do ambiente hospitalar, de um 

processo de cuidado e atenção ao paciente muito mais amplo e complexo, que 

envolve diversos outros atores. Na presente pesquisa, as entrevistadas definem 

esse relacionamento como restrito, institucionalizado, objetivo e, até mesmo, em 

algumas vezes, indiferente e limitado ao estritamente necessário, evitando-se uma 

interação interpessoal, como pode se observar a seguir: 

 

É só “bom dia e boa tarde”, como a gente não trabalha junto [com os 
demais profissionais]. (Positividade) 

 
Como eu ainda sou nova, eu ainda não tenho muito contato com os outros 
[profissionais]. (Atenção) 

 
Eu me relaciono bem com os demais membros, mas às vezes eu fico muito 
chateada porque tudo, tudo vem para a enfermagem. […] Também tem 
alguns médicos que querem ser os donos do pedaço, que muitas vezes não 
lhe respeitam, não reconhecem você como um profissional que tem a 
capacidade de um nível superior mesmo, acham que é um nada. Mas em 
contrapartida eu também me dou muito bem com outros que reconhecem 
realmente o seu trabalho, que lhe dão credibilidade. (Carinho) 
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Os fisioterapeutas, a gente tem muita relação com eles. Eu me relaciono 
bem com eles. Os nutricionistas também. Acho que o que a gente se 
relaciona menos é o médico. (Dedicação) 

 

 

No cenário investigado, as declarações confirmam que há resistência por 

parte da equipe de enfermagem em estabelecer uma interação com os diversos 

profissionais que atuam no ambiente hospitalar, especialmente, quando existe uma 

situação profissional de uma aparente hierarquia na relação entre médico e 

enfermeiro. 

Vale ressaltar as observações feitas nas falas das entrevistadas, em que há 

uma falta de interação dos demais funcionários da saúde com a enfermagem, 

contrariando o objetivo da Política Nacional de Humanização (PNH) em que se 

destaca o fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a 

transversalidade e a grupalidade e implicando na reunião de diferentes saberes e 

terapêuticas. (BRASIL, 2004). 

Nota-se, no presente estudo, diversos sujeitos em um mesmo ambiente de 

trabalho, exercendo suas funções de forma separada, sem haver interligação, 

comunicação e interação entre os mesmos.  

Diante disso, verifica-se que no ambiente hospitalar investigado se estabelece 

uma relação de poder, cujo fator determinante é o modelo biomédico. Backes et al. 

(2008) corrobora essa afirmação ao esclarecer que o modelo biomédico 

compreende a doença exclusivamente como processo biológico, concentrando o 

poder decisivo do processo de saúde no profissional médico.  

No trabalho em saúde, o médico ainda é o elemento nuclear do processo de 

cura/cuidar, pelo saber que detém para o diagnóstico e, a partir disso, prepara a 

terapêutica para o doente. Destarte, a Enfermagem limita suas atividades por 

depender do trabalho médico para a elaboração de suas ações. O enfermeiro tem 

um papel de coordenador da maior equipe que se encontra em um ambiente 

hospitalar, e é esse profissional que interliga as ações do trabalho médico com o 

trabalho da Enfermagem. (LIMA; ALMEIDA, 1999). 

Ratificando as autoras citadas acima, as ações da saúde são fragmentadas e 

interdependentes, devido às diversas categorias profissionais existentes. No 

hospital, um profissional depende do outro para executar suas ações e pôr em 
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prática seus objetivos relacionados à melhora do paciente, muito embora tal 

interação multiprofissional não ocorra de forma harmoniosa. 

Deduz-se, a partir das afirmações acima, que há no ambiente hospitalar 

ações estratégicas entre os membros da equipe de saúde, principalmente entre o 

médico e a equipe de enfermagem, no qual há exercício de influência e imposição 

de ideias e conhecimentos, por parte do médico, bloqueando as tentativas de 

críticas e reflexões do pessoal de enfermagem. 

Conforme Nascimento (2005), a ação estratégica é representada por uma 

interação orientada para o sucesso, sem considerar o “mundo da vida”, sendo a 

verdade usada apenas para informar sobre o estado de coisas. 

Araújo (2003) também contribui para o entendimento da relação médico/ 

pessoal de enfermagem ao afirmar que no agir estratégico é observada a influência 

de uns atores sobre os outros, ou seja, não gera um acordo, pois um acordo jamais 

pode ser imposto. 

Diante disso, apesar de se apresentar como uma maioria numérica de 

profissionais, a equipe de enfermagem está longe de corresponder a uma maioria de 

vozes e argumentos considerados nas escolhas e decisões do hospital. 

Consequentemente, enquanto maioria quantitativa, não exerce suas 

potencialidades, representando uma minoria participativa. 

Consolidada a Enfermagem, com a percepção da força democrática que pode 

exercer, esta deve se conscientizar que tem o poder de mudar a realidade 

vivenciada na conjuntura atual, basta só utilizar-se do diálogo e fomentar objetivos 

comuns entre sua própria equipe e os demais membros do hospital. 

Segundo Habermas (2003), entre os sujeitos que interagem com metas 

comuns deve haver uma harmonia interna dos planos de ação e a negociação de 

acordos que favoreçam a todos. 

Assim, nesta análise ficou evidente que deve existir uma negociação entre a 

equipe multidisciplinar para proporcionar uma melhor assistência ao paciente. Esse 

processo interativo desenvolve um agir comunicativo habermasiano, desde que os 

sujeitos estejam disponíveis e favoráveis à ocorrência de um estabelecimento de 

metas comuns. 

Dessa forma, esta análise verificou que existem dois campos de 

conflituosidade que se mostram mais latentes nas relações da equipe de 
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enfermagem: o primeiro internamente entre os membros, especialmente em razão 

da imprecisão dos papéis dos atores; e o segundo externamente à equipe, em 

relação aos demais profissionais do hospital. 

Denota-se da pesquisa que o surgimento de conflitos entre os indivíduos é 

prejudicial ao funcionamento da equipe, importando em uma falta de identificação do 

profissional com relação ao seu grupo de trabalho. 

A identificação do indivíduo com sua equipe, além de tornar o processo de 

trabalho mais dinâmico e satisfatório, permite que os próprios componentes do 

grupo interajam de maneira positiva, confluindo para a satisfação individual e o 

desempenho das atividades coletivas, conduzindo à formação de uma equipe 

integração. 

Infere-se que o ato de comunicar-se é um grande aliado para qualquer 

processo de interação entre os sujeitos, uma vez que possibilita a projeção de um 

plano assistencial comum, pois seus membros interagem na busca do entendimento 

mútuo. 

A respeito dessa comunicação, Habermas (2003) demonstra que as 

interações sociais são mais ou menos cooperativas e estáveis, mais ou menos 

conflituosas ou instáveis. Os sujeitos agem comunicativamente, a fim de haver um 

entendimento mútuo; o emissor libera sua mensagem e o receptor tem que estar 

disponível para aceitá-la. 

Existindo as condições adequadas à comunicação, e uma vez esta 

estabelecida, haverá uma maior preponderância para cooperação e estabilidade. 

Com efeito, a equipe funciona de forma mais adequada ao se reduzir a instabilidade 

e os conflitos. 

Nesta pesquisa, verificou-se que se os sujeitos da enfermagem estiverem 

dispostos a promover um agir comunicativo, ou seja, um diálogo, então será dado o 

primeiro passo facilitador no relacionamento interpessoal dessa equipe e, por 

conseguinte, na superação dos conflitos. 

Na verdade, para a configuração de uma equipe, para a construção de um 

modo de interação que supere o mero agrupamento, e também para que haja uma 

relação de liderança (em detrimento do mero gerenciamento), o agir comunicativo 

tem um papel fundamental nesse processo. Esse é um anseio entre as 

entrevistadas, como demonstrado na seguinte fala: 
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Está faltando higiene, faltando material, organização, liderança, 
comunicação, um monte de coisas. (Beijo) 

 
E não tem comunicação [entre a equipe] porque não custa nada e lá e falar, 
ou então ajudar no que precisar; acho que é isso, muita desunião. 
(Dedicação) 

 

A ausência de comunicação ou sua formatação incorreta, ou direcionada a 

outros objetivos, prejudica o desenvolvimento do trabalho em equipe, como 

observado nas falas acima. Habermas (2003) destaca que não existe nenhuma 

forma de vida sociocultural que não esteja, de forma mais ou menos intensa, 

orientada para o agir comunicativo. 

Compreendeu-se nesta investigação que a comunicação entre os membros é 

válida, de maneira que julgamentos divergentes são estimulados para ocorrer a 

reflexão no grupo e alcançar-se o consenso. 

Quando o processo comunicativo é frágil, tem-se a formação de meros 

agrupamentos e fragmentação do trabalho. As autonomias individuais estarão se 

sobrepondo ao funcionamento da equipe. A comunicação estabelecida não 

necessariamente deve conduzir a um consenso instantâneo, ou preexistente, ao 

contrário, deve permitir a construção de um consenso, de objetivos comuns e de 

formas de atuação legitimadas pela participação de todos. 

Os obstáculos para a formação de uma equipe integração de enfermagem 

são reflexamente ampliados e potencializados na estrutura macroscópica do 

ambiente hospitalar. Tanto há uma maior dificuldade de se estabelecer, internamente 

para a Enfermagem, uma equipe propriamente dita, em razão da ausência de uma 

interação entre os diversos membros da equipe de saúde, quanto há formação de 

uma verdadeira equipe de saúde, com a interação dos diversos profissionais, 

encontrando como empecilho a ausência de estruturas menores bem consolidadas, 

como a da equipe de enfermagem. 

A existência de divergências morais, culturais e políticas entre os membros de 

uma equipe deve ser tomada não como um obstáculo à comunicação, mas como um 

fator inerente ao indivíduo e à sua condição pessoal, e fomentador da formação de 

uma pluralidade e diversidade na própria equipe.  

Nesse contexto, considerando a equipe de enfermagem e suas relações, 

observa-se uma interação existente no mundo social de Habermas, o qual está 
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compreendido no plano da correção normativa. A comunicação tende à construção 

do consenso entre os componentes, o que fortalece as atividades da própria equipe 

e conduz ao enriquecimento pessoal. 

Aquilo que diferencia um indivíduo do outro não pode ser um critério para 

tratamentos diferenciados, ou seja, discriminatórios. A formação de uma equipe 

plural, seja do ponto de vista do gênero, da idade, da cultura, religião, política e/ou  

qualquer diferenciação é positiva ao próprio funcionamento da equipe de 

enfermagem, uma vez que esta lida com indivíduos enfermos também plurais, 

detentores de particularidades que os distinguem dos demais. 

 Assim, a existência da equipe plural permite que haja uma maior 

possibilidade de o indivíduo (paciente) se identificar com a equipe. Além disso, a 

construção do consenso a partir de diversas opiniões pela comunicação cria um 

vínculo intersubjetivo mais forte do que a imposição unilateral de um único ponto de 

vista. 

Desse modo, a Enfermagem deve buscar a formação de uma equipe 

integração, a fim de seus participantes atuem em conjunto com um objetivo comum, 

enfrentando os percalços e a dura realidade da profissão, pois assim os atores 

desse processo estarão em um ambiente mais harmônico e a assistência ao 

paciente será realizada da melhor forma. Portanto, a comunicação é o caminho para 

essa transformação. 

 

 

5.2.2. Fragilidades e fortalezas do relacionamento interpessoal 

 

 

 A segunda subcategoria analisa as fragilidades e fortalezas do 

relacionamento interpessoal da equipe de enfermagem. Identificam-se as principais 

fragilidades do relacionamento interpessoal, de acordo com os sentimentos das 

entrevistadas, relacionando-as com o referencial teórico. Em seguida, são 

abordadas as fortalezas que as entrevistadas reconhecem como mais relevantes. 

Evidencia-se qual é o elemento mais importante para a conversão do cenário das 

fragilidades em fortalezas, a partir da aplicação da teoria da ação comunicativa. 
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Essa subcategoria foi produzida a partir da resposta ao questionamento: 

Quais os fatores que interferem ou facilitam o relacionamento interpessoal da equipe 

de enfermagem? 

Nesse espaço de diversos saberes e experiências, os sujeitos expuseram 

suas visões sobre os fatores importantes para o desenvolvimento das relações da 

Enfermagem. A partir da análise dessas percepções, foi possível compreender as 

fragilidades e fortalezas do relacionamento interpessoal da equipe de enfermagem. 

Contudo, antes de adentrar na análise de tais percepções, é importante 

destacar as individualidades do contexto investigado, já que estas demonstraram, 

nesta pesquisa, influenciar de forma direta nos sentimentos dos envolvidos. 

O hospital é um ambiente de atuação profissional caracterizado pela 

composição de diversas especialidades e sujeitos, trabalhadores e clientes. É um 

setor carregado de dor e sofrimento, onde a maioria das pessoas encontra-se 

doente, necessitando de cuidado contínuo. 

A atenção com o ambiente hospitalar desenvolveu-se superando a simples 

preocupação com questões físicas, como acidentes de trabalho, para um conceito 

amplo que compreende diversas condições laborais. (FIORILLO, 2012). Diante 

disso, há uma mudança no núcleo determinante do conceito de ambiente de 

trabalho, no qual o foco deixa de ser o trabalho e passa a ser o trabalhador. (MELO, 

2010).  

Evidenciou-se na pesquisa que a vivência dos trabalhadores de enfermagem 

no ambiente hospitalar e o relacionamento interpessoal são ricos de aprendizados, 

de elementos positivos e negativos e de culturas díspares. Nessa atmosfera laboral, 

os sujeitos falam de sua realidade, muitas vezes com expressões de sofrimento que 

antes podem ter passado despercebidas, por se tratarem de profissionais que lidam 

e cuidam de pessoas doentes diariamente. 

Evento de extrema discussão neste e em outros trabalhos abordados 

anteriormente (PEDUZZI, 2001; ABRAMIDES; CABRAL, 2003; PEDUZZI; 

HAUSMANN, 2004; BARBOSA, 2007; BAGGIO, 2007; SPAGNOL et al., 2010), o 

relacionamento interpessoal da Enfermagem pode ser um fator facilitador ou 

conturbador do ambiente laboral, de tal forma que cause consequências positivas ou 

negativas tanto nos trabalhadores da saúde, quanto nos doentes. 

Observou-se na fala das entrevistadas uma preponderância relacionada à 

presença de fragilidades que permeiam o relacionamento interpessoal entre a 
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equipe de enfermagem. Fragilidade, segundo Ferreira (2001) significa tornar frágil; 

debilitar; abater emocionalmente; sensibilizar. 

De acordo com o sentimento das entrevistadas, as fragilidades destacadas 

compreendem um complexo de situações, que neste estudo, dividiu-se em caráter 

subjetivo e objetivo. As fragilidades de caráter objetivo são aquelas extrínsecas ao 

relacionamento da equipe, como destacadas: desgaste do dia a dia; sobrecarga de 

trabalho; cumulação de turnos e carência de recursos humanos e materiais. 

As fragilidades de caráter subjetivo referem-se intrinsecamente à relação 

interpessoal, razão pela qual ganharam mais destaque nesta análise, conforme é 

possível elencar na sequência: mau relacionamento com o paciente e seus 

familiares; falta de comunicação; ausência de responsabilidade; déficit na 

cooperação; relacionamento com a chefia de enfermagem; desmotivação; desunião; 

presença de fofocas; divergência de opinião; relação hierárquica e dificuldade no 

gerenciamento de pessoas. 

Para melhor compreensão da divisão elaborada das fragiliades, observa-se a 

Figura 4, a seguir: 

Figura 4: Caracterização das Fragilidades 
 

 
 

Fonte: Originado da Pesquisa, 2013. 
 
 

A percepção destas fragilidades pode ser observada nas seguintes falas: 

 

SUBJETIVAS 

OBJETIVAS 

 
FRAGILIDADES 
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Tem gente que gosta muito de se escorar, então atrapalha um pouquinho. 
(Atenção) 
 
O que atrapalha, eu acho que o desgaste do dia-a-dia, sobrecarga de 
trabalho, o estresse de trabalhar no limite. É isso o que atrapalha, porque se 
tivesse melhores condições pra trabalhar a gente seria bem mais feliz no 
trabalho! (Abraço) 
 
Eu acho que a gente precisa da ajuda até mesmo do enfermeiro […] se a 
enfermeira ficasse mais por dentro de alguns problemas para poder tirar as 
dúvidas dos técnicos seria bem melhor. Tem dúvida que era para a gente 
tirar com o enfermeiro, mas infelizmente não tem como, é complicado. 
(Positividade) 
 

Sapgnol et al. (2010) corrobora este estudo ao também identificar, em sua 

pesquisa, fatores prejudiciais envolvendo o relacionamento da equipe de 

enfermagem. Dentre as fragilidades coincidentes estão: falta de responsabilidade e 

compromisso no trabalho; falta de cooperação entre os funcionários; falta de 

informação e diálogo entre os profissionais; falta de motivação e desvalorização no 

trabalho; presença de fofoca no ambiente de trabalho e escassez de recursos 

humanos e materiais. 

A primeira fragilidade subjetiva que fora evidenciada como significante para 

este estudo é a relação dos profissionais de enfermagem com os pacientes e seus 

familiares, assim como nos trechos em destaque: 

 

Eu não gosto é quando eu vejo alguma das colegas tratando mal os 
pacientes ou o acompanhante [...] eu acho que deve escutar mais e falar 
menos, sempre eu digo: “é melhor vocês escutarem mais e falar menos 
porque evita a confusão, disse me disse”. (Alegria) 
 
O que atrapalha é porque está faltando uma questão da educação em 
relação ao acompanhante, postura. […] Eles [os acompanhantes] 
desacatam a gente. (Companheirismo) 
 
O paciente e o acompanhante não querem saber se o hospital não tem 
material. Eles não procuram a pessoa certa para reclamar, reclamam em 
cima do técnico ou da enfermagem, que não tem nada a ver. Os 
acompanhantes atrapalham o serviço da gente. (Empatia) 

 

 

Essa fragilidade destacada na corrente análise, apesar de dizer respeito à 

uma falha na integração entre a equipe (ou um de seus membros) e o paciente ou 

acompanhante, acarreta em uma falha na interação da própria equipe. Para o 

paciente e o acompanhante, a mudança de profissionais em razão da rotina, a 

rotatividade de indivíduos que prestam as diversas atenções ao doente e, também, a 
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ausência de conhecimento técnico, de forma geral, acabam por permitir apenas uma 

identificação genérica das equipes de saúde e de enfermagem. 

Corroborando essa afirmação, Bertone et al. (2007) afirma que a necessidade 

de hospitalização de um indivíduo ocorre quando este precisou de um atendimento 

especial, embora algumas vezes essa acolhida seja renunciada por parte dos 

profissionais, os quais visam somente a doença e se esquecem de que junto à 

enfermidade existe uma pessoa que requer atenção. 

A relação da equipe de enfermagem com sua chefia foi diagnosticada como 

outra fragilidade recorrente. Esse fator foi diretamente relacionado à hierarquia 

existente nessa interação. Foi constante o relato sobre a insatisfação com a relação 

hierárquica que se estabelece na equipe em questão, como verbalizado nas 

seguintes transcrições: 

 

O que eu acho que atrapalha e que me deixa extremamente chateada é ver, 
às vezes, a chefia ver coisas acontecerem recorrentemente e não fazer 
nada. (Simpatia) 
 
Uma coisa que atrapalha é se você tiver uma enfermeira que ela não lhe 
ajude, que só queira cobrar de você. Ela sabendo o profissional que você é 
e ficar cobrando, isso aí atrapalha. (Empatia) 
 
Os técnicos de enfermagem não gostam de receber ordens. Acham que a 
gente só quer mandar, não entendem que a nossa função é gerenciar. Isso 
dificulta muito a relação. (Agradecimento) 

 

Acordando com o destaque da relação hierárquica, Lunardi Filho et al. (2001) 

esclarecem que o processo de trabalho da Enfermagem caracteriza-se por uma 

divisão do trabalho pautada na qualificação, legitimada pela formação escolar, no 

qual há uma hierarquização de tarefas. Essa divisão exige a integração dos sujeitos 

envolvidos no processo de trabalho: tanto os que exercem as atividades mais 

simples, quanto os atuantes àquelas consideradas mais complexas. 

Percebe-se diante das falas que o profissional de nível médio não se adapta 

ao fato de receber ordens e ser cobrado em suas atribuições. O profissional de nível 

superior reconhece no comportamento dos subordinados essa resistência e julga-a 

como algo prejudicial à relação interna da equipe. 

Habermas (2003) reforça essa afirmação ao descrever, como já destacado 

anteriormente, que as interações sociais são mais ou menos cooperativas e 

estáveis, mais ou menos conflituosas ou instáveis. À medida que os atores agem 
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exclusivamente, a fim de influenciar a opinião do outro, caracteriza-se o agir 

estratégico. Já quando os atores tratam de harmonizar suas ações internamente, de 

forma que negociem seus objetivos através de convicções comuns, compreende-se 

o agir comunicativo. 

Neste trabalho foi possível fazer uma associação dessa diferenciação 

também com a característica que irá marcar a relação estabelecida na equipe de 

enfermagem: no exercício das atribuições hierárquicas de forma autoritária, é 

possível apenas identificar um agir estratégico. Por sua vez, se a comunicação for 

direcionada à melhor gestão da atividade da equipe, e também à harmonização dos 

seus componentes, o agir comunicativo poderá ser identificado. 

Em conformidade com a hierarquia de sua chefia, os profissionais de 

enfermagem também identificaram como uma fragilidade para esta análise a 

dificuldade do enfermeiro no ato de gerenciar. A identificação dessa fragilidade pode 

ser exposta no trecho seguinte: 

 

Em relação ao enfermeiro, ele fica muito maleável […] eles têm que ter uma 
postura com determinado profissional [...] e é confundida do profissional 
bom para o rebelde, eu acho que é questão do enfermeiro separar a 
profissional rebelde da profissional excelente, ter punho. Tem que separar 
porque as pessoas abusam disso. (Companheirismo) 

 

 Esse trecho reforça que o enfermeiro, ao gerir as pessoas, deve por um lado, 

estar atento às particularidades e individualidades de cada membro enquanto 

indivíduo, e por outro, possuir uma postura isonômica. Não pode deixar de estar 

atento ao fato de que lida, neste momento, com pessoas que possuem desejos, 

anseios, dificuldades e históricos. Mesmo assim, não pode fazer de sua 

administração um momento de satisfação pessoal ou de distribuição de ônus, 

fazendo com que outros membros da equipe sintam-se insatisfeitos em suportar 

tratamentos distintos indevidamente. 

Urbanetto e Capella (2004) avigoram este pensamento ao ilustrar que o 

gerenciamento é fundamental para o papel dos enfermeiros, uma vez que é neste 

momento que são definidos os limites e possibilidades de cada componente no 

grupo, cabendo, então, a quem o gerencia o exercício da autoridade, quando se fizer 

necessário, diferenciado de autoritarismo. 
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Por fim, a última fragilidade que ganha destaque nas exposições das 

entrevistadas é a carência da comunicação na equipe de enfermagem, sendo 

observado na explanação a seguir: 

 

Tem muitas pessoas que são desunidas, tipo assim: esse paciente não é 
meu, então pronto, eu não vou fazer nada. E não tem comunicação porque 
não custa nada e lá e falar, ou então ajudar no que precisar; acho que é 
isso, muita desunião. (Dedicação) 

 

 O déficit de comunicação foi encontrado como um fator gerador de 

insatisfação e competição entre a equipe de enfermagem por Baggio (2007), que 

compreendeu que há uma necessidade de ressignificação das relações na 

Enfermagem, na medida em que o cuidado de si e entre si dos profissionais no 

ambiente de trabalho é condição imprescindível ao cuidado do “outro cliente”. 

 A comunicação entre os membros é identificada na literatura de enfermagem 

e, no caso analisado, como um fator determinante para o bom relacionamento da 

equipe de enfermagem. Nesse sentido, a ausência da comunicação conduz a 

situações de relacionamentos interpessoais inadequados e criadores de um 

ambiente impróprio ao trabalho da equipe em pauta. 

 Corroborando essa compreensão, Habermas (2003) esclarece que, na 

ausência do diálogo, não é possível alcançar o consenso entre os indivíduos. 

Quando não se estabelece a linguagem como meio de interação entre os indivíduos, 

a socialização fica prejudicada, pois não é possível a formação e manutenção das 

identidades pessoais, ou seja, das individualidades e a identificação do integrante 

com o seu grupo. 

 As entrevistadas também apontaram quais as fortalezas do relacionamento 

interpessoal. Como define Ferreira (2001), fortalezas são qualidades ou virtudes dos 

fortes: solidez, segurança, força e energia moral. 

 Na realidade encontrada, as fortalezas destacadas pelas entrevistadas como 

elementos contributivos para as relações da equipe de enfermagem foram:  

companheirismo; comunicação eficaz; convivência com as diferenças e respeito; 

capacidade de adaptação; coleguismo; tranquilidade da equipe; paciência com os 

demais; uma boa equipe e a ajuda ao próximo. Nesse sentido, os trechos a seguir 

reportam: 
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Se você vem trabalhar e pega uma equipe de enfermagem boa, tudo segue 
normalmente. Se você tá muito atarefada na sua escala, uma colega vai lá e 
lhe dá uma ajuda. Quando tem uma colega que também está sufocada, a 
gente vai lá e ajuda. (Empatia) 

 
E o que ajuda muito no nosso setor é quando nós temos uma enfermeira 
que ela nos ajuda, que ela nos bota pra cima, que ela faz a gente confiar 
que tem uma pessoa alí pra defender a gente na hora em que for 
necessária. (Apoio) 
 
Eu acho que a cooperação mesmo das enfermeiras. A gente tem poucas 
enfermeiras aqui; a gente pode contar com essa enfermeira no plantão né?! 
(Simpatia) 

 

Eu gosto muito de dizer o que eu penso, e eu tenho essa liberdade com o 
pessoal que eu trabalho. Não tenho problema nenhum nisso. (Dedicação) 
 
Eu acho mais assim a tranquilidade. Saber lidar com as pessoas ajuda 
muito! Ter paciência ajuda bastante. (Atenção) 
 
Uma boa equipe, pessoas que você se sente bem pra trabalhar, isso é 
muito importante, ajuda muito, as colegas e as nossas superioras também. 
(Escuta) 

 
 

De acordo com os trechos anteriores, percebe-se que a presença de 

profissionais colaborativos, atenciosos, tranquilos e seguros, e uma equipe que 

realmente se ajude diante da dificuldade do outro, são os anseios dos profissionais 

no relacionamento interpessoal entre a equipe de enfermagem, configurando 

algumas fortalezas destacadas neste estudo. 

Percebe-se nas falas que os sujeitos almejam por uma equipe cuja ajuda seja 

mútua e saiba ouvir críticas e entendê-las como construtivas. Os indivíduos 

estabelecem fortalezas que indicam alterações no comportamento individual, de 

cada componente, e também coletivo da equipe. Indicam aspectos que permitem o 

estreitamento dos laços que existem na equipe de enfermagem. 

Reforçando esse raciocínio, Zimerman (1997) esclarece que em uma equipe, 

por ser constituída de pessoas, surge inerentemente uma interação afetiva entre 

seus membros, e a existência desse vínculo entre os participantes, por sua vez, 

pode permitir uma vinculação com a própria organização. 

Dentre os destaques realizados pelas entrevistadas, a fortaleza que 

corresponde ao eixo principal a ser analisado nesta pesquisa é a comunicação. A 

carência desse elemento foi identificada como uma fragilidade pelos participantes, 

que ao mesmo tempo reconheceram na sua efetivação uma importante fortaleza. 
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Além disso, a comunicação se apresentou em destaque na análise por corresponder 

diretamente ao elemento principal da teoria da ação comunicativa de Habermas. 

Nesse sentido, as transcrições seguintes demonstram o valor da 

comunicação como fortaleza entre as entrevistadas: 

 

A minha capacidade de me comunicar e de saber pedir, de saber falar com 
eles. Porque tudo tem que ser com jeitinho. (Carinho) 

 

Baggio (2007) acena para a importância de uma veiculação da comunicação 

de forma adequada, proporcionando um clima de satisfação e valorização 

multiprofissional. A comunicação em enfermagem de forma coerente fortalece as 

relações interpessoais no ambiente laboral, tornando o processo de trabalho 

construtivo e prazeroso. 

A comunicação a ser estabelecida na equipe de enfermagem deve ser 

direcionada ao agir comunicativo, muito embora tenha sido presenciado o agir 

estratégico, o qual não é hábil para permitir a superação das fragilidades 

encontradas e sua conversão em fortalezas. Segundo Habermas (2003), o agir 

estratégico compreende as práticas individualistas ou as ações orientadas pelo 

interesse para o sucesso, a partir de uma perspectiva de meios e fins. 

Diante disso, há necessidade de se enfocar mais a ação comunicativa 

durante o processo de trabalho da Enfermagem para permitir um melhor 

relacionamento interpessoal, com autonomia de seus agentes e construção mútua 

de objetivos comuns entre a equipe. Por sua vez, os componentes desse processo 

interativo devem se reconhecer enquanto atores de um mundo social repleto de 

divergentes culturas, saberes e subjetividades, para assim possibilitarem um 

relacionamento eficaz na equipe de enfermagem. 

 

5.3. CONDIÇÕES LABORAIS: sentimentos da equipe e a precarização do 
trabalho 
 

 
 

 A segunda categoria analisa as condições de trabalho do ambiente estudado. 

A partir do cenário verificado e dos sentimentos da equipe sobre sua realidade, 

percebe-se a existência de um fenômeno de precarização do trabalho e o confirma 

com base em evidências colhidas. Por fim, aponta os caminhos para uma análise 
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crítica desse cenário e as possibilidades diante do mundo objetivo da teoria 

habermasiana. 

 Este capítulo foi desenvolvido a partir da análise dos seguintes 

questionamentos: Como você se sente neste ambiente de trabalho? Como você 

analisa suas condições de trabalho? Quais são os maiores problemas enfrentados 

por você como profissional de enfermagem? Quais os fatores que interferem ou 

facilitam no seu processo de trabalho da enfermagem? 

 A princípio, é necessário contextualizar a categoria desenvolvida, averiguando 

as condições de realização de trabalho estudadas por uma perspectiva externa à 

das entrevistadas, em um contexto total, para depois, com base nos seus 

sentimentos e expressões, ser possível conduzir uma análise sobre essas condições 

e a precarização na instituição observada. 

O processo de trabalho da Enfermagem tem como objeto o ser humano 

enfermo que busca o exercício do cuidado terapêutico, visando o alcance da 

satisfação das necessidades humanas (AMESTOY et al., 2010). 

Desse modo, o processo de trabalho é o canal, através do qual os 

trabalhadores expressam e buscam concretizar seus desejos, vontades e 

possibilidades, mediante o sentido e o significado do trabalho construído (LUNARDI 

FILHO et al, 2001).  

Embora constitua uma das esferas de atuação do indivíduo na sociedade, ou 

seja, um elemento de interação social, o trabalho - na conjuntura atual - é elemento 

fundamental também de outras esferas, como a econômica. Nesta última, ele insere-

se em um contexto global de economia de mercado, de modelo de realização 

econômica capitalista, cuja força motriz é a exploração da força de trabalho do 

indivíduo, a qual é convertida em valores e objetos. 

A realidade brasileira não foge a este contexto global e apresenta ainda 

particularidades decorrentes de seus próprios processos de formação histórico, 

social e político e, assim, é representada por enormes enxugamentos da força de 

trabalho, mutações no processo produtivo e na organização do trabalho, baixa 

remuneração salarial e elevados índices de trabalho precarizado (ANTUNES, 2009). 

Essas e outras características formam o contexto no qual o trabalhador é 

inserido, influindo de forma determinante no exercício de suas atividades. Segundo 

Wisner (1987), as condições de trabalho compreendem não apenas o ambiente 

laboral, mas tudo que influencia a atividade e o processo de trabalho. Segundo o 
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autor, as condições de trabalho incluem as relações entre produção e salário; 

duração da jornada; horário; alimentação; serviço médico e transporte. 

Sendo assim, para esta pesquisa, define-se condições de trabalho como a 

situação a que o trabalhador é exposto para o exercício de sua atividade, 

conglomerando todas as circunstâncias de cunho objetivo que possam influir no 

processo de trabalho. 

As entrevistadas expuseram suas vivências sobre esse complexo de 

situações, que foram selecionadas de acordo com a maior relevância atribuída e 

maior incidência de relatos. As principais condições de trabalho que destacaram 

como prejudiciais a atividade laboral foram: a fragmentação do trabalho; a 

improvisação das atividades; a baixa remuneração salarial; a ausência de 

reconhecimento profissional e a falta de material - como pode ser observado nas 

seguintes falas: 

 
Começa pela questão da quantidade de funcionário, é prosseguido de 
material pela quantidade de pacientes que nós temos, então eu acho que 
ainda é material [o maior problema] (Companheirismo). 
 
Aqui não tem nenhuma condição de trabalho não, pra ninguém. 
Sinceramente. Está faltando higiene, está faltando organização, está 
faltando material (Beijo). 

 

A primeira condição de trabalho identificada, nesta pesquisa, como 

insatisfatória é a fragmentação do trabalho. Essa fragmentação se efetiva pela 

existência do trabalho parcelar, pela divisão de tarefas realizadas entre os 

profissionais de modo estritamente organizacional, bem como pelos instrumentos da 

estrutura capital para ampliar a exploração e o controle sobre a força de trabalho. 

(ANTUNES, 2008). 

Essa situação é de difícil identificação na prática, pois assim, como afirma 

Antunes (2008), é uma forma de controle da força de trabalho, o que dificulta a 

compreensão do trabalhador sobre a estrutura na qual está inserido como 

componente. Em razão disso, não foram notadas falas explícitas sobre a 

fragmentação do trabalho, entretanto, sua identificação foi possível em razão da 

macrocompreensão da pesquisa, das rotinas e da vivência das trabalhadoras. 

O trabalho no setor brasileiro de saúde compreende um universo de 

fragmentação das ações, adjuntas às ideias tayloristas e fordistas de produção, o 

que implica constantes embates entre as variadas autonomias profissionais e os 
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constrangimentos organizacionais (PEDUZZI, 2002). 

Se o trabalho e o processo do trabalho, por si, já são contextualmente 

marcados pela fragmentação, no âmbito da Enfermagem essa fragmentação é 

intensificada, verificando-se quase uma pulverização do indivíduo que é posto como 

um único elemento de uma enorme estrutura, uma parte sem autonomia de um 

grande organismo, em que sua relevância e/ou tratamento enquanto indivíduo é 

inversamente proporcional às exigências de seu trabalho e ofício. Assim, aumentam-

se as obrigações, responsabilidades e exigências de força de trabalho do 

profissional e, por outro lado, seu tratamento enquanto indivíduo detentor de 

anseios, vontades e desejos é reduzido. 

Outra condição de trabalho percebida como causa de descontentamento é a 

necessidade de improvisação dos profissionais, como é possível verificar na fala 

seguinte: 

 

As condições de trabalho não são boas, pois nós trabalhamos improvisando 
em muitas coisas, pois a enfermagem é improviso. E aqui, como é um 
hospital de emergência e urgência, tem muitas coisas que a gente tem que 
improvisar. O governo não olha com bons olhos os setores de enfermagem, 
o setor de saúde, os hospitais. Todos esses hospitais do estado estão 
entrando em crise por falta do poder público fazer o que deveria ser feito 
(Ajuda). 

 

Esse problema também é identificado nos estudos de Fernandes (2005) e 

Azambuja et al. (2010). Os autores destacam que a improvisação acarreta nos 

trabalhadores de enfermagem perda de energia, pois exige mais atenção e tempo 

do profissional, os quais poderiam ser voltados para o paciente e sua família, e não 

na resolução de problemas relacionados à infraestrutura e condições de trabalho.  

Isso posto, a improvisação se mostra como solução a um problema imediato, sendo 

que causa uma forma de alienação em relação ao trabalho coletivo. 

Em síntese, a improvisação conduz o trabalhador a dois efeitos prejudiciais: o 

primeiro é a insatisfação com a própria atividade que desempenhou. O segundo 

refere-se aos desgastes temporais, materiais e, até mesmo, emocionais que o 

trabalhador dispende na solução de problemas imediatos, se estes mesmos fossem 

inexistentes, tais esforços poderiam ser canalizados para outras situações menos 

urgentes, mas que igualmente são atribuições dos trabalhadores e compõem o 

processo de enfermagem, como a prestação de informações aos acompanhantes, a 

humanização do atendimento e outras. 
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 Essa realidade determina na Enfermagem o uso da criatividade para elaborar 

meios que possibilitem a realização do cuidado de forma eficaz. Essa característica 

permanente no ambiente laboral causa insatisfação e frustração no profissional, pois 

este vê diariamente suas atividades serem limitadas por algum elemento faltoso no 

processo. 

 A baixa remuneração salarial destacou-se como um dos elementos de maior 

incidência de insatisfação dos trabalhadores. Nesse sentido, destacam-se as falas: 

 
Acredito que pelo ambiente de trabalho daqui [...] as condições são 
precárias e a remuneração é baixa (Carinho). 
 
O maior problema que eu enfrento é sobre a remuneração salarial, pois aqui 
é um caos, as pessoas têm trabalho exaustivo (Ajuda). 

 

A remuneração salarial insuficiente foi também identificada em outros 

estudos, como sendo uma queixa nos setores públicos de saúde há muito tempo, 

como relata Pires (1996) ao reconhecer, há mais de dez anos, que o salário dos 

trabalhadores do setor estadual de saúde é extremamente desvalorizado, ainda que 

reconhecidamente seus profissionais desenvolvam uma atividade essencial para a 

vida humana e a sociedade. 

De acordo com Antunes (2009), há um fenômeno nacional de baixos salários, 

acompanhado de uma insegurança no vínculo empregatício e disputa por espaço de 

trabalho. Esses fenômenos são também notados na profissão de Enfermagem. 

O setor privado sofre de forma mais visível esses efeitos, mas é possível 

reconhecer que tanto no setor público de saúde, quanto no segmento privado de 

prestação de serviço de saúde, há coincidência de um problema, mas com razões 

aparentemente diversas. Em ambos os setores, a baixa remuneração é reconhecida 

entre os profissionais como um percalço ao exercício laboral digno. No setor privado, 

a submissão imediata às leis de mercado e ao sistema econômico leva as 

empresas-hospitais à exploração máxima da força de trabalho do indivíduo, 

potencializando seus ganhos. 

Por sua vez, o setor público apenas de forma mediata se sujeita às situações 

mercadológicas, e a baixa remuneração decorre de outras razões, como a 

necessidade de disputar atenção e interesse dos governantes na distribuição do 

orçamento com outros setores que também necessitam de investimentos, 

prejudicando a devida atenção do setor de saúde, que passa a compor um jogo de 
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prioridades a ser definido pelos detentores do poder de escolha das decisões 

políticas. 

As entrevistadas destacaram como outra condição de trabalho deficitária o 

reconhecimento do trabalhador. Destacam-se as passagens seguintes: 

 
Nós não somos reconhecidos pelo trabalho que desenvolvemos, a gente 
recebe mais críticas. Ninguém reconhece seu trabalho, ninguém sabe lhe 
elogiar, então eu me sinto assim, muito angustiada, muito deprimida 
(Carinho). 
 
Olhe, o profissional se capacita, ele até banca seus estudos, e quando 
chega na hora de ser reconhecido pelo governo ou se não pelos dirigentes, 
como diretores e secretários de saúde, eles não nos tratam, assim, como 
profissional qualificado, nos trata como uma pessoa qualquer, e isso nos 
constrange e nos deixa muito apreensivo. [...] Nós ficamos sobrecarregados 
e mesmo assim eu faço o trabalho acontecer, mas tenho muita dificuldade 
porque nosso trabalho é exaustivo e não somos bem reconhecidos no 
nosso trabalho (Ajuda). 

 

O reconhecimento representa uma forma de motivação e, quando ausente, 

pode causar frustração no profissional e influenciar diretamente na sua maneira de 

cuidar (PUGGINA; SILVA, 2005). Segundo Shimizu et al. (2011), a falta de 

reconhecimento refere-se as experiências de injustiça, de indignação e de 

desvalorização profissional. 

Diante do exposto, vale ressaltar que a enfermagem é uma profissão carente 

de reconhecimento profissional, mesmo compreendendo grande parte dos recursos 

humanos de uma instituição hospitalar, que ainda busca a conquista de um espaço 

reconhecido e valorizado nas relações sociais e de troca econômica, tanto no 

espaço hospitalar, como na sociedade como um todo (SOBOLL, 2003). 

Nesta pesquisa, foi evidenciado que os profissionais anseiam pelo 

reconhecimento de suas atribuições, não apenas em um plano externo, entre a 

sociedade e as demais categorias profissionais, mas também interno, pela 

instituição e dirigentes. Esse reconhecimento pode ser realizado por diversas 

formas, desde um reconhecimento através do incremento salarial até ações de 

promoção do reconhecimento dos profissionais. 

Batista et al. (2005) e Oliveira e Murofuse (2001) elucidam que o 

reconhecimento profissional, em qualquer organização de trabalho, representa para 

o trabalhador um artifício de suma autoridade para o desempenho profissional, 

afirmando sua identidade e seu desejo de ser reconhecido socialmente. 
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O último elemento destacado como insatisfatório, entre as condições de 

trabalho, foi a carência de recursos materiais na instituição, como observa-se nos 

trechos: 

 

As condições de trabalho deixam a desejar, a gente vai fazer um curativo 
melhor e não tem o material necessário (Atenção). 
 
A gente tenta fazer o melhor e de certa forma é impedida, por diversos 
fatores, como a falta de material (Abraço). 
 
Acho as condições de trabalho precárias, devido à falta de material 
(Escuta). 
 

 
Outros estudos (OLIVEIRA; MUROFUSE, 2001; SESSA, 2008; 

URBANETTO; CAPELLA, 2004) também identificam como precárias as condições 

de trabalho em razão da falta de material, déficit de recursos humanos, mobiliário 

inadequado e falta de estrutura física. 

Segundo Fernandes (2005), o trabalho em si não é estressante, mas a 

vivência cotidiana e a falta constante de material e recursos humanos angustiam os 

trabalhadores, causando-lhes tensão, ansiedade e instabilidade.  

Nesta pesquisa, verificou-se que a carência de recursos é condição que gera 

angústia e insatisfação no trabalhador. A causa desta debilidade é coincidente com a 

da baixa remuneração: a ausência de investimentos públicos suficientes no setor de 

saúde. A disputa por orçamentos estreitos, o processo burocrático para obtenção de 

novos materiais, a aquisição de produtos de baixa qualidade que geram desperdício 

e outras questões conduzem a um quadro de condições insalubres de trabalho, 

quadro este que se repete na realidade investigada, como pode ser observado nos 

ANEXOS A e B. 

Diante das impressões expostas pelas entrevistadas, é possível notar que as 

condições de trabalho no ambiente investigado são deficitárias, o que gera angústia 

e frustração nos profissionais submetidos a esse ambiente. 

Entretanto, é importante destacar que alguns trabalhadores relataram uma 

percepção diversa, em que não consideram as condições de trabalho insatisfatórias 

ou não no mesmo nível que a maioria dos profissionais.  

O trabalhador, diante das situações de trabalho adversas, elabora estratégias 

particulares para enfrentar essa vivência desgastante. O indivíduo carrega consigo 

suas confusões internas e suas ambivalências. É um trabalhador que padece, mas 
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que também obtém prazer no trabalho e hesita diante das dificuldades encontradas, 

em face das quais deve tomar decisões e agir (ASSUNÇÃO; LIMA, 2003). 

Nesse contexto, ainda destacado pelos mesmos autores acima, muitas vezes 

as habilidades são desenvolvidas de forma automática, agindo de forma 

subconsciente. Diante disso, o trabalhador encara sua situação de forma natural, 

pois já convive diariamente com problemas difíceis de serem solucionados. Nesse 

sentido: 

 

As condições do hospital não são das melhores, nem também das piores. A 
gente vive, faz o que pode. Eu ainda acho que ainda tem muita coisa boa 
por aqui. Falta algum material aqui, alí, acolá, mas não é sempre. Algumas 
vezes durante o ano é que falta material, e as condições ficam precárias. 
Mas isso não é só aqui, é em todo o Rio Grande do Norte. É em todo país, 
todo hospital público (Empatia). 
 

 

 A fala do profissional realmente condiz com outros estudos realizados na 

unidade federativa (FERNANDES, 2005; OLIVEIRA, 2009), ao relatar que diante de 

condições de trabalho precárias o indivíduo ameniza a situação desfavorável 

encontrada em seu trabalho, até como forma de fuga da realidade, ou porque já 

acha natural o que vivencia. Pode também agir assim para diminuir o sofrimento 

diante da realidade em que vive, tendo que improvisar constantemente; não realizar 

alguns procedimentos por falta de material; se sentir sobrecarregado por déficit de 

pessoal, dentre outros fatores. 

Neste diapasão, as condições laborais deficientes e, inclusive, a resistência 

por parte de alguns indivíduos no que concerne ao reconhecimento desse quadro 

permitem perceber, nesta pesquisa, um cenário de precarização do trabalho. 

Precarização do trabalho é, segundo Góis (2010), um fenômeno que 

compreende a ausência de vínculos trabalhistas, de legislação protetora do trabalho, 

carência de condições estruturais e infraestruturais dos espaços onde se realiza o 

trabalho, a sobrecarga de atividades e responsabilidades dos profissionais e as 

estratégias utilizadas para perpetuar esse contexto. A autora destaca a importância 

do ambiente laboral na verificação da ocorrência ou não da precarização em uma 

determinada situação. 

Para fins desta pesquisa, precarização do trabalho será compreendida como 

um fenômeno de fragilização do indivíduo (trabalhador), que amplia a exploração da 

força de trabalho e reduz suas capacidades de percepção das injustiças que sofre. 
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Essa precarização se realiza por diversas formas e instrumentos, sua verificação 

pode ser feita por algumas evidências e indicativos analisados no cenário estudado. 

Dentre essas evidências, algumas coincidem com as condições de trabalho 

inapropriadas destacadas, a saber: a baixa remuneração salarial e a submissão do 

trabalhador a condições indevidas de risco à saúde e segurança, como na ausência 

de materiais. Outras evidências destacadas são a redução dos postos de trabalho e 

a expansão do trabalho informal (ANTUNES, 1999). 

Dentre as evidências do fenômeno da precarização do trabalho, realidade 

encontrada neste estudo, a cumulação de vínculos de modo informal e a 

subcontratação destacaram-se. De acordo com Antunes (1999), a expansão do 

trabalho informal e a subcontratação são evidências da precarização do trabalho. 

Frise-se que, neste estudo, foi possível perceber um dos motivos da 

reiteração dessa prática, uma vez que evidenciou-se ser mais fácil para o 

funcionário essa cumulação informal do que buscar um segundo vínculo formal no 

mercado de trabalho, evitando disputar espaço na concorrente realidade laboral 

marcada por exigências de qualificação constante, dificuldades de locomoção entre 

turnos e outros fatores. 

Contudo, o acréscimo patrimonial permitido pela subcontratação tem por 

consequência prejuízos ao trabalhador. A cumulação formal de vínculos, apesar de 

gerar o esgotamento físico, é situação que está regulamentada em lei e permite ao 

profissional usufruir de diversos direitos trabalhistas. Mesmo assim, a cumulação 

informal permite um incremento patrimonial na renda do indivíduo, mas não os 

demais direitos e benefícios estabelecidos pela existência de um vínculo 

juridicamente regulamentado. (BRASIL, 2003). 

Outra evidência que confirma o fenômeno de precarização do trabalho no 

objeto analisado é a presença de desgaste físico e emocional, além da redução da 

vontade de trabalhar, ou seja, um esgotamento do profissional. Essas situações 

podem ser percebidas nas seguintes falas: 

 

Você vai cada vez mais ficando desmotivada. Como envolve muita coisa, 
mente, corpo e tudo mais, a pessoa vai desenvolvendo alguma doença, e 
isso vai desmotivando o trabalho (Abraço). 
 
Os técnicos ficam cansados, ficam doentes. Deveria haver mais 
sensibilidade. Hoje é você, amanhã pode ser eu (Companheirismo). 
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O esgotamento profissional está se tornando comum entre os membros da 

equipe de enfermagem, acarretando nesses sujeitos alterações na criatividade, no 

desejo de atender os pacientes, na capacidade de estudo e no rendimento, 

constituindo-se em uma fonte propícia para o padecimento desses trabalhadores da 

saúde (SESSA et al., 2008). 

Nesse sentido, foi esclarecido que a precarização do trabalho em 

enfermagem se realiza de diversas formas, ocorrendo uma verdadeira precarização 

do próprio indivíduo, do qual se exige o máximo de força de trabalho. O 

esgotamento é uma das consequências dessa precarização, o que resulta no 

surgimento de doenças e problemas na saúde do profissional. 

Denominador comum em diversas áreas laborais, a precarização do trabalho 

abrange diferentes profissões, e de acordo com Antunes (2008), esse trabalho 

precário é uma característica do mundo capitalista atual, a qual reflete o capitalismo 

contemporâneo. 

A precarização do trabalho é um fenômeno de origens políticas, sociais e 

econômicas e tem por consequência o prejuízo ao desenvolvimento ideal do 

trabalho e, consequentemente, do trabalhador. Especificamente no que tange à 

precarização do trabalho em enfermagem, esse prejuízo recai sobre um elemento 

indisponível de se colocar em jogo: a saúde, tanto dos familiares e pacientes, quanto 

da própria equipe de enfermagem. 

A relação saúde/doença é prejudicada nesse processo de valorização do 

capital. O grande desafio para a classe trabalhadora é a retomada das lutas por 

direitos sociais e trabalhistas, visando melhores condições de trabalho e espalhando 

essa conscientização a todos os trabalhadores, tornando-os atuantes neste 

processo de valorização de seus direitos. 

Por sua vez, a luta pelos direitos exige organização da categoria. A classe 

profissional precisa estar organizada para que possa exercer o potencial 

democrático que detém no cenário político. Igualmente, é necessário que a categoria 

não se submeta a condições insatisfatórias de baixos salários, exigências de 

cumulação de funções e atribuições indevidas, responsabilizações por situações que 

não detém poder de escolha ou mudança.  

Nesse sentido, Habermas (1997) afirma que em uma teoria da democracia, 

apenas um modelo de iniciação externa é capaz de permitir que uma força que se 
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encontre fora da estrutura governamental, como é o caso da Enfermagem, com 

baixa representatividade política, possa de alguma forma influenciar e obter resposta 

de seus anseios pelo sistema político. Nesse modelo, é necessário articular uma 

demanda e propagar em outros grupos da população o interesse nessa questão até 

atingir uma pressão suficiente nos que têm o poder de decisão, os quais são 

capazes de satisfazer aqueles anseios. 

Assim, a consolidação de um agir comunicativo nas estruturas 

organizacionais menores é necessária para que haja a transição de um efeito 

notável na estrutura simples, ou seja, internamente ao hospital, para a generalização 

da esfera pública, capaz de permitir mudanças e efeitos muito maiores e em 

cenários amplos, como conquistas no sistema político e governamental. 

A transformação da conjuntura atual exige o fortalecimento da categoria, a 

partir da formação de um consenso construtivo entre os profissionais. Para a 

formação desse consenso, a categoria profissional deve estabelecer os 

pressupostos da situação ideal de fala da teoria de Habermas, ou seja, a igualdade 

de participação na construção do mútuo entendimento. (REESE-SCHAFER, 2009). 

O agir comunicativo é o modo de interação necessário entre os participantes 

para a construção e validação desse consenso. O agir estratégico, por outro lado, 

não é hábil para integrar um diálogo direcionado ao consenso. (HABERMAS, 2003). 

Dessa forma, se a enfermagem deseja alterar o quadro identificado nesta 

pesquisa de precarização do trabalho e condições inapropriadas de exercício 

laboral, a via disponível é a luta política por espaço. O fortalecimento da categoria, 

necessário a esta luta, exige uma mudança da forma de comunicação estabelecida 

na enfermagem, porém o agir estratégico concorda com a fragmentação do trabalho 

e precarização, reduzindo e fragilizando o indivíduo, sendo forma de resistência à 

sua emancipação. Por sua vez, o agir comunicativo fortalece a categoria e permite a 

construção de um consenso validado e apropriado às mudanças. Essas mudanças 

da realidade, por consequência, alteram os sentimentos do trabalhador em relação a 

sua atividade. 

O trabalho e seu processo devem desencadear, no sujeito da ação, 

sentimentos de satisfação pessoal e profissional. O exercício laboral deve ser 

prazeroso para quem o faz e incentivador da criatividade e subjetividade do 

trabalhador.  

Considerando que o trabalho constitui uma grande parte da vida do indivíduo, 
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que dedica a este uma significativa quantidade de tempo e força, o exercício laboral 

não pode ser, exclusivamente, uma forma de obter condições de vida, mas deve 

representar uma qualidade de vida ao indivíduo.  

É imperativo observar que, os profissionais da enfermagem estão inseridos 

em um mundo objetivo de situações, representado pela estrutura organizacional e 

seu ambiente de trabalho.  

O mundo objetivo, na divisão dos mundos de Habermas, é compreendido pela 

verdade proposicional que exige uma postura de transparência sobre as realidades 

encontradas. Especialmente no ambiente investigado, essa verdade proposicional 

deve ser satisfeita, pois a própria realidade enfrentada pelos profissionais foi notada 

como prejudicial à comunicação.  

Assim, a ausência de condições de trabalho, sobrecarga de atividades e 

pacientes, carência de materiais básicos, dentre outros fatores, devem ser objeto de 

comunicação para evitar que o desconhecimento destas situações, por parte de 

algum dos membros da equipe, cause conflitos. Além disso, a comunicação pode 

permitir que tais dificuldades sejam contornadas ou amenizadas, através do 

partilhamento de informações e soluções alternativas encontradas por algum dos 

membros. 

A estrutura organizacional, atuando em conformidade com as necessidades 

dos trabalhadores, permite uma interação eficiente entre o ator do processo 

interacional e o mundo objetivo, promovendo uma ação comunicativa, na qual há 

pessoas agindo, a fim de um entendimento mútuo, por meio de objetivos comuns. 

 

 

5.4. A VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR: propósito da contribuição do 
pensamento de Habermas 
 

 

 A terceira categoria analisa a valorização do trabalhador. Após a conceituação 

da valorização do trabalhador, são identificados os sentimentos dos indivíduos sobre 

a sua valorização profissional, verificadas as políticas institucionalizadas existentes e 

o reconhecimento e eficácia destas medidas, de acordo com as falas das 

entrevistadas. É realizada uma classificação das políticas de valorização e, após 

isso, são investigadas as razões do sucesso ou fracasso destas, sendo que algumas 
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sugestões são elaboradas com base na contribuição do pensamento de Habermas. 

O mundo subjetivo é o eixo dessa temática. 

 Esta categoria foi elaborada a partir dos seguintes questionamentos: Como é 

o seu desempenho no trabalho? Você já participou ou está participando de algum 

curso, oficina ou outro evento que aborde as relações interpessoais no ambiente de 

trabalho? A instituição que você trabalha tem alguma política voltada para a 

valorização do trabalhador? 

O trabalho é fonte de obtenção de renda, no qual os sujeitos fornecem sua 

força e recebem em troca uma remuneração, a qual lhes permitirá adquirir bens 

materiais, prover o sustento da família, dentre outros objetivos pessoais e 

profissionais. Entretanto, apesar de inserido em um contexto capitalista, o 

trabalhador não pode ser observado apenas por uma ótica mercantil, em que o único 

valor considerado é o financeiro, o qual é relativo à exploração de sua força de 

trabalho. 

Logo, não é apenas a satisfação financeira que busca o profissional. O 

trabalho em si é forma de interação social e satisfação de anseios e desejos do 

indivíduo. Outros valores são igualmente relevantes na sua atuação e, dessa forma, 

é notável a importância de verificar a valorização do trabalhador no ambiente 

hospitalar. Essa valorização é diretamente relacionada à satisfação do profissional. 

Nesse sentido, Bocorny (2003) expõe que a valorização do trabalho humano 

não importa apenas na criação de medidas de proteção ao trabalhador, mas sim no 

reconhecimento do trabalhador como agente principal de transformação da 

economia e também deve servir como meio de inserção social, o que não pode ser 

excluído do debate relativo às mudanças na estrutura da sociedade. Há, segundo o 

autor, uma mudança no centro das atenções do sistema, que deixa de mirar o capital 

e se volta para o aspecto subjetivo da força produtiva humana. 

A Política Nacional de Humanização elaborada pelo SUS (BRASIL, 2006) 

reconhece que o processo de humanização da saúde exige uma valorização dos 

diferentes sujeitos, norteada pelo fomento à autonomia e protagonismo dos 

indivíduos, a corresponsabilidade entre eles, os vínculos solidários e a participação 

coletiva no processo de gestão. 

Dessa forma, para fins desta pesquisa, a valorização do trabalho é 

compreendida como um conjunto de ações, políticas e medidas direcionadas à 

satisfação do indivíduo no seu exercício laboral, objetivando a motivação e o 
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reconhecimento profissional. 

Tais medidas devem ser satisfeitas a partir de um conjunto articulado de 

ações, programas e diretrizes que a instituição deve criar e executar. Exigem uma 

postura ativa da gestão, identificando as melhores formas e soluções de valorização 

de seus funcionários. Dependendo da efetividade dessas ações, o trabalhador 

poderá ou não sentir-se valorizado. 

A insatisfação dos profissionais no ambiente laboral foi identificada neste 

estudo, ao não se sentirem valorizados pela instituição, podendo ser observado nas 

seguintes narrativas. 

 
Eu me sinto frustrada [...] eu me sinto de mãos atadas de não poder, de não 
dar o meu melhor e frustrada como profissional porque a gente quer fazer o 
melhor e de certa forma não pode.  Eu acho é que as pessoas tem que ter 
mais esse espírito, então cabe ao hospital não só trabalhar o profissional, 
mas também o emocional das pessoas (Abraço). 
 
Aqui é muita coisa pra melhorar, pra dar uma injeção de ânimo, porque a 
gente fica muito para baixo, esperando uma injeção de ânimo (Alegria). 
 
Acho que [a instituição] não valoriza não (Dedicação). 
 
 

 
De acordo com as falas das entrevistadas, infere-se uma realidade de 

sofrimento e angústia, de desvalorização do seu trabalho enquanto profissionais de 

enfermagem, na qual os(as) trabalhadores(as) emitem sinais de que necessitam de 

uma “injeção de ânimo”, encontrando-se desmotivados(as) para o trabalho. Essa 

realidade encontrada neste e em outros estudos, perpetua-se na Enfermagem. Isso 

é preocupante para o contexto da profissão e da própria área da saúde, pois esse 

profissional em questão necessita de medidas que ampliem sua atuação e 

motivação para minimizar as consequências negativas que o acometem e/ou o 

acometerão. 

Identificou-se, nesta pesquisa, que a carência de motivação profissional, em 

conjunto com as diversas outras dificuldades encontradas pelo indivíduo trabalhador 

gera um paradoxo relacionado à saúde: aquele que cuida, não sente-se cuidado. O 

profissional de enfermagem que lida diariamente com a preocupação da saúde de 

outro indivíduo não sente que há, retributivamente, preocupação com sua saúde 

física, mental ou condição social. Assim, a motivação profissional pode ampliar a 

forma de satisfação do trabalhador, reduzir o desgaste e a angústia do indivíduo, 
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ampliando e otimizando a atividade coletiva da equipe de enfermagem. 

Diante disso, é imperativo referir Antunes (2008) ao afirmar que o trabalho 

humano é indispensável à vida, reconhecendo seu potencial emancipador. Para o 

autor, deve-se recusar todo o trabalho que aliena e infelicita o ser social, ou seja, a 

insatisfação gerada pela ausência de motivação do profissional é contrária à 

natureza do ser, devendo ser repelida. 

Apesar de o cenário geral indicar insatisfação devido a um quadro de 

desvalorização dos profissionais, foram verificadas algumas situações de 

reconhecimento de valorização da instituição, como observa-se nas falas abaixo: 

 

Eu acho que meus superiores sabem a pessoa que sou, a profissional que 
eu sou, então me sinto valorizada (Empatia). 
 
Eu me sinto valorizada por que a instituição se preocupa com a gente, de 
diversas formas. (Companheirismo). 

 

 

Nesse ínterim, Mendes et al. (2011) corroboram o exposto ao afirmarem que 

as agências empregadoras, a sociedade e a própria equipe de enfermagem devem 

elaborar políticas de valorização do trabalhador, para proporcionar o 

comprometimento do trabalhador de enfermagem com sua profissão. Sem políticas 

de valorização, o sujeito se desmotiva e migra para outra ocupação ou não exerce 

sua função de forma plena, ficando aquém das suas possibilidades e 

potencialidades. 

 A valorização do trabalhador foi investigada nesta pesquisa não só a partir 

das falas das entrevistadas, mas também com a investigação das políticas 

implementadas pela instituição e sua efetividade perante os seus destinatários. 

No ambiente investigado, alguns programas e medidas são instituídos com o 

objetivo de valorização do profissional. As entrevistadas foram questionadas sobre a 

existência e reconhecimento de tais ações, mas evidenciou-se que a maioria 

desconhece sua realização ou efetividade, como demonstrado nos trechos a seguir: 

  

Não vejo nenhuma política voltada à valorização. Acho que se tiver, não é 
do meu conhecimento (Positividade). 
 
Não tem nenhuma. O que sei que tem, mas não sei se é para valorizar, é 
uma folga no dia do aniversário ou coisa assim (Simpatia). 
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Não me recordo de nenhuma iniciativa não (Abraço). 
 

Em contrapartida, verificou-se na instituição que existem políticas e estruturas 

formadas com o objetivo de valorizar o trabalhador. O hospital estudado conta com 

um NEP e um NAST em sua estrutura organizacional. Esses núcleos foram 

consultados a respeito de suas atividades. 

O NAST, por meio do seu programa de qualidade de vida, tenta melhorar as 

condições individuais de cada profissional, com atividades que favoreçam suas 

convivências interpessoais, além de seu bem-estar de corpo e mente. Porém, esse 

núcleo reconhece que o trabalhador precisa de uma melhor remuneração salarial 

para sentir-se valorizado, uma vez que poderá reduzir sua carga horária e, assim, ter 

mais tempo para sua família, lazer e qualidade de vida. 

É possível reconhecer na fala da Coordenadora do NAST que essas políticas 

valorizam o profissional, apesar de destacar que as ações são reduzidas, 

considerando a dimensão do hospital e o quantitativo de trabalhadores, como 

observa-se a seguir: 

 
A quantidade de atividades elaborada pelo NAST é pouca, mas isso que 
fazemos também é valorização do servidor (NAST). 

 

Por sua vez, o NEP, por meio de suas atividades de capacitação voltadas 

para o trabalhador, visa elaborar medidas, a fim de valorizar o profissional, 

envolvendo ações científicas e sociais. Para a instituição, houve uma mudança 

recente na postura; enquanto no início das atividades do NEP era necessário 

cooptar os profissionais para participar de seus programas, atualmente tal 

absenteísmo foi substituído por uma constante postura ativa dos funcionários, que 

passaram a buscar o núcleo com objetivo de participar das mais diversas 

capacitações fornecidas por meio de cursos. 

Portanto, o NEP também afirma que a instituição possui políticas voltadas à 

valorização do trabalhador, por meio de cursos de capacitação profissional, como 

pode ser observado abaixo: 

 

Esse trabalho que nós fazemos, com certeza são meios de valorizar o 
trabalhador. Todas nossas ações são pensadas no trabalhador (NEP). 
 

 

Dentre as entrevistadas que confirmam que a instituição possui políticas 
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voltadas à valorização do servidor, houve um maior reconhecimento das políticas de 

capacitação intelectual, realizadas por meio de cursos, dentre outras formas, como 

verifica-se a seguir: 

 

Eu fiz um curso com duas psicólogas, e foi um momento muito diferente, 
muito proveitoso. Foi bem interativo e eu gostaria que esse momento se 
repetisse e que todos pudessem ter acesso (Abraço). 
 
Eu vejo algumas iniciativas [de valorização do trabalhador]. Vejo o NAST que 
faz atividades para cuidar do trabalhador. Passam ensinamento, é como se 
fosse um cuidado valorizando o profissional (Apoio). 

 
 

De acordo com o cenário estruturado e os sentimentos dos entrevistados 

sobre a valorização, é possível verificar na pesquisa que existem políticas de 

valorização instituídas, mas os profissionais demandam por formas mais eficientes 

de reconhecimento, gerando, para a maioria, uma insatisfação ou uma realização 

restrita de sua atividade laboral. 

O que é possível raciocinar, é que as políticas de valorização do trabalhador, 

na realidade analisada, encontram baixa efetividade. Mesmo que algumas 

entrevistadas reconheçam algumas medidas, a maioria desconhece ou se mostra 

insatisfeita com as políticas adotadas. Nessa perspectiva, é relevante verificar as 

principais formas de valorização do profissional, tanto com base técnica, quanto na 

observância dos anseios das entrevistadas. 

 A valorização do trabalhador promove motivação para o trabalho e satisfação 

profissional, as quais são decorrentes da sua realização laboral e de suas 

expectativas, necessidades e valores. Essa valorização pode ser feita com medidas 

como: remuneração adequada, segurança no emprego, ambiente harmonioso, 

amizade, além de um trabalho em equipe. (CARVALHO; LOPES, 2006). 

 De acordo com Santos-Filho (2007), pode-se entender que a valorização do 

trabalhador ocorre com medidas que correspondam aos seus pedidos e anseios, tais 

como: estímulo e organização das equipes em seu processo de trabalho; o apoio e 

acompanhamento efetivo da instituição; relevância da educação permanente dos 

envolvidos neste processo e fortalecimento das práticas de gestão participativa. 

 Para esta pesquisa, é possível classificar as políticas de valorização do 

trabalhador em grupos, de acordo com a natureza das medidas e diretrizes a serem 

implementadas. Assim, podem ser políticas de valorização de natureza patrimonial, 
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intelectual, subjetiva-emocional ou social. 

 

 

 

 

Figura 5: Políticas de Valorização do Trabalhador 
 

 
 
Fonte: Originado da pesquisa, 2013. 
 
 

 A valorização patrimonial se constitui na necessidade de aumentar a 

remuneração do servidor. A defasagem da remuneração financeira no setor da 

enfermagem é notória. Nesse sentido, Medeiros et al. (2009) afirmam que a equipe 

de enfermagem tem remuneração mais baixa em relação aos outros profissionais da 

área da saúde, e essa realidade é percebida como insuficiente às necessidades dos 

trabalhadores, levando a estes a terem mais de um emprego, consequentemente, 

longas jornadas de trabalho, contribuindo assim para o seu desgaste físico e 

emocional. 

 A remuneração adequada permite a valorização do trabalho em enfermagem 

e do profissional, de modo que o indivíduo usufrua de melhores condições de vida 

em seu tempo livre e, ainda, fortalece a própria profissão em questão, a qual não 

precisará se submeter a condições insuficientes de remuneração ou cumulação de 

vínculos. 

Políticas de 
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do 
Trabalhador 
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 Por sua vez, a valorização de natureza intelectual corresponde à melhor 

capacitação dos profissionais, ampliando seus conhecimentos técnicos e teóricos 

acerca de suas atividades cotidianas. 

 A capacitação é o processo permanente e deliberado de aprendizagem, com 

o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por 

meio do desenvolvimento de competências individuais (UFRN, 2006). Segundo 

Cavalcante (2007), ao educar os profissionais para uma assistência fundamentada, 

é possível contribuir para a valorização do ser profissional.  

 Essa política pode ser implementada pelo NEP, através do fornecimento de 

cursos e atividades destinadas a uma melhor habilitação dos profissionais para as 

práticas mais cotidianas ou que exigem técnica mais refinada. Nesse sentido, os 

próprios profissionais elencaram a valorização intelectual como uma das mais 

importantes no contexto investigado: 

 

Ultimamente está muito bom [as políticas de valorização do trabalhador]. A 
gente tem o serviço médico, e também o NEP, com cursos com temas dentro 
da nossa categoria, inclusive relacionamento interpessoal, curativos e postura 
(Companheirismo). 
 

 

 Vale destacar que, a constante capacitação permite, inclusive, que o 

profissional não fique estagnado intelectualmente, o que pode ocorrer especialmente 

no setor público, pelo fato do servidor possuir a estabilidade do vínculo, 

diferentemente do setor privado, o qual é marcado pela competitividade do mercado. 

 Ademais, a valorização intelectual não se restringe à realização de cursos e 

capacitações, mas também deve cobrir o melhor manejo e aproveitamento das 

especialidades de cada profissional. O gestor deve estar atento às formações 

intelectuais na distribuição de atividades, o que por um lado permite um melhor 

desempenho do labor e, por outro, motiva o profissional para o reconhecimento de 

sua capacidade para aquela atividade. 

 A valorização de natureza subjetiva-emocional ocorre por meio de um suporte 

de saúde psicológica e física ao profissional, realizada por uma estrutura 

multiprofissional própria para essa tarefa, com a presença de psicólogos, médicos, 

fisioterapeutas e outros profissionais. É necessário que esses referidos profissionais 

conheçam a realidade vivenciada pelos trabalhadores de enfermagem, 

reconhecendo as causas mais comuns que afetam a saúde individual e coletiva de 
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tais sujeitos, traçando assim medidas eficientes. 

 Nesse sentido, a valorização de natureza subjetiva-emocional é um anseio 

dos profissionais de enfermagem, como denota na fala a seguir: 

  

A gente precisa muito de humanização, de uma palavra amiga, de uma 
psicóloga, uma pessoa que converse com a gente. Devíamos ter uma 
equipe treinada para escutar cada um de nós (Educação). 

 

Segundo Preto (2008), o trabalho da enfermagem requer uma boa saúde 

física e mental, e questões emocionais e da saúde do trabalhador, uma vez que as 

preocupações e o alto nível de estresse podem acarretar desânimo e falta de 

motivação. A Enfermagem foi caracterizada na Health Education Authority como a 

quarta profissão mais estressante no setor público (MUROFUSE et al., 2005). 

Por fim, a valorização de natureza social é resultante da necessidade de 

reconhecimento do indivíduo (profissional de enfermagem) perante os demais 

profissionais e na comunidade externa, em razão de seu desempenho. Essa 

valorização desencadeia um sentimento de mérito no indivíduo por suas realizações, 

não apenas internamente, mas diante do corpo social. 

 Entre as entrevistadas, algumas medidas foram indicadas como necessárias 

à valorização social, como observa-se a seguir: 

 

Eles [gestores anteriores] ficavam observando o funcionário que tivesse um 
bom desempenho, e aí ganhava um certificado de profissional do ano. Era 
bom, os colegas ficavam brincando assim: “no próximo ano quem vai 
ganhar sou eu”. Isso ajuda, porque a gente fica mais incentivado a fazer 
direito (Felicidade). 
 
Deveria sempre fazer reunião com os profissionais, para saber o que estava 
levando os profissionais a faltar, adoecer, ter carga horária exaustivas. Para 
saber o que estava levando [o funcionário] à dificuldade que estava 
passando (Ajuda). 

 

 

 Dentre as sugestões das entrevistadas, é possível visualizar que a 

valorização social pode efetivar-se por meio de políticas de reconhecimento dos 

servidores, e de medidas de aperfeiçoamento das relações interpessoais entre os 

profissionais. 

 A valorização do profissional por essas quatro perspectivas tende a satisfazer 

os principais anseios e necessidades destacados pelos profissionais, as quais 
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puderam ser sentidas na pesquisa. Contudo, a formulação de medidas nessas áreas 

não garante a efetividade das políticas de valorização dos trabalhadores. 

De acordo com Santos-Filho (2007), essas políticas devem considerar os 

trabalhadores de forma essencial, seja por sua participação explícita ou implícita, 

pois os próprios trabalhadores deixam transparecer alguns caminhos para que se 

efetuem as mudanças desejadas. 

Os locais de trabalho necessitam de ações de promoção da saúde 

concernentes aos seus trabalhadores, a fim de serem criados espaços coletivos de 

debates, promovendo a gestão coletiva, a qual representa um fator importante para 

promover a valorização do trabalhador, pois este participa do processo de tomada 

de decisões no âmbito das organizações de saúde (BRASIL, 2006). 

A participação do trabalhador na formulação das estratégias e políticas de 

valorização pode se consolidar a partir da implementação de um agir comunicativo 

de Habermas. Esse agir comunicativo exige, dentre as condições preexistentes de 

sua realização, um cenário de igualdade de participação e oportunidades entre os 

integrantes. Estabelecer um modelo de gestão coletiva da instituição, inclusive na 

definição das estratégias e políticas de valorização, configura-se em um grande 

desafio. 

Para permitir que as condições do agir comunicativo sejam verificadas, 

algumas sugestões podem ser feitas, de acordo com o cenário investigado. Com o 

objetivo de dar igualdade de oportunidades aos profissionais para expressarem suas 

opiniões e igualdade de participação dos interessados, seria necessário implementar 

medidas como: 

 

• Reuniões entre os profissionais com espaço aberto ao livre debate, trazendo 

proposições e discussões acerca dos maiores problemas e melhores 

soluções; 

• Formação de Grupos de Trabalho composto por profissionais mais 

especializados ou interessados, de acordo com os temas selecionados nas 

reuniões; 

• Elaboração de estratégias organizadas, com metas e cronogramas, além de 

formas de averiguação e controle da sua prática; 

• Criação de Fórum de Debate, que permita o funcionário contribuir com sua 

opinião, preferencialmente por um meio dinâmico, como o uso da informática. 
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• Reavaliação periódica do plano, das metas atingidas e retorno dos objetivos 

alcançados. 

Essas sugestões podem contribuir para uma política de valorização mais 

eficaz, pois esta passa a ser elaborada com a participação do trabalhador, 

agregando legitimidade e objetividade às medidas escolhidas e implementadas pela 

instituição. 

Nesse sentido, Santos-Filho (2007) também identifica em sua pesquisa 

algumas sugestões similares, que objetivam a participação dos trabalhadores no 

planejamento estratégico, tais como: reforço à importância do trabalho orientado por 

metas, respeitando-se as singularidades e momentos das equipes; envolvimento e 

participação de toda a equipe de serviço na definição de metas; a garantia de 

momentos de “parada” das equipes para trocar ideias, conhecer e compartilhar o 

trabalho, além de planejar e avaliar as ações. 

Diante da realidade institucional observada, identifica-se um estabelecimento 

de saúde que está ampliando suas ações voltadas para o trabalhador, seu 

conhecimento e sua vivência. Esse cenário rico em diversidade de trabalhadores, 

culturas e heterogeneidade é constituído de um campo vasto em termos de 

aprendizado, por sua carga de trabalho e experiência que seus sujeitos agregam. 

A implementação de uma participação do trabalhador na definição dessas 

estratégias, além de ser um caminho para o estabelecimento de um agir 

comunicativo, é uma forma de implementação da democracia. O ambiente 

investigado possui diversas relações de poder, configurando um cenário político. A 

gestão coletiva é uma das formas de exercer a democracia, permitindo que o 

indivíduo coopere na vida política não apenas nas grandes estruturas, como o 

parlamento, mas nas menores, a exemplo de seu ambiente de trabalho. 

Reforçando a necessidade da participação democrática da gestão, a partir da 

inclusão do indivíduo trabalhador no debate político, Habermas (1997), em sua 

teoria de democracia, destaca que as estruturas comunicacionais da esfera pública, 

ou seja, a rede de opiniões formada pelo corpo social dos trabalhadores possue uma 

maior sensibilidade para percepção dos novos problemas e soluções, conseguindo 

identificá-los antes dos centros políticos, ou seja, da Gestão Hospitalar.  

Esta última categoria relaciona-se, na complexidade que compõe o “mundo 

da vida” habermasiano, com o mundo subjetivo. A valorização do trabalhador é 

condição imprescindível para que o mundo subjetivo, componente do “mundo da 
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vida”, esteja adequado à interação com os demais componentes, e assim, permitir a 

identificação dos interlocutores em seus mundos e o agir comunicativo. 

O trabalhador valorizado sente-se satisfeito com sua atividade, útil em seu ambiente 

e feliz. Assim, o mundo subjetivo do indivíduo se torna fértil à interação com os 

demais indivíduos e mundos, permitindo implementar um agir comunicativo 

transformador da realidade. A própria estratégia de valorização já deve se pautar em 

critérios comunicativos, com igualdade de participação na elaboração e 

planejamento das políticas a serem institucionalizadas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O trabalho da equipe de enfermagem está inserido em um contexto complexo 

que o determina e o influencia. Essa complexidade é marcada por uma estrutura 

social e econômica de trabalho, a qual é baseada no modelo capitalista de 

exploração da força de trabalho e desconsideração do indivíduo enquanto sujeito de 

direitos, de particularidades e individualidades.  

Nessa estrutura, esse trabalho desenvolve-se primordialmente por um 

processo de aglomeração de indivíduos que agem de forma estruturada, ou seja, a 

formação de uma equipe de enfermagem. Por sua vez, a existência dessa equipe 

implica na coexistência de indivíduos singulares, trabalhadores com características 

diversas e que, inevitavelmente, agem e reagem entre si, ou seja, interagem a partir 

do estabelecimento de vínculos.  

Esses vínculos e o agir da equipe são ricos e complexos objetos de estudo, 

que devem ser investigados sob diversas perspectivas. Não esgotando essa análise, 

é necessário verificar, diante de todo o contexto macroscópico relatado, e 

simultaneamente atento às individualidades notadas, quais as condições que 

determinam, influenciam e modificam a comunicação existente na equipe, com o 

objetivo de otimizar a atividade fim: o processo de enfermagem e de cuidado ao 

paciente. 

Diante disso, esta pesquisa procurou analisar as relações interpessoais da 

equipe de enfermagem em seu ambiente de trabalho. 

Descrever as atividades e as formas de organização do trabalho da equipe 

de enfermagem não foi um objetivo atingido com êxito nesta pesquisa, pelo fato de 

não ter sido abordado diretamente na entrevista semiestruturada e por não ser o 

foco deste trabalho. O foco são as relações interpessoais, muito embora, esperava-

se que as entrevistadas relatassem sobre suas atividades diárias, assim, foi trazido 

para este estudo um protocolo da instituição (ANEXO C) para demonstrar a 

assistência prestada pela Enfermagem. 

As concepções da equipe de enfermagem sobre as relações interpessoais em 

seu ambiente de trabalho foram discutidas neste estudo, fazendo um diálogo com a 

literatura abordada e as respondentes.  
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No ambiente estudado, pôde-se observar a correta definição da conceituação 

de equipe, mas a sua ausência na vivência prática, ou seja, apresentando sujeitos 

que interagem por meio de um grupo, o qual também foi chamado de equipe 

agrupamento. 

Para se estabelecer uma equipe ideal, foram identificados nesta pesquisa três 

elementos fundamentais para a sua formação: multiplicidade de sujeitos; objetivo 

comum e heterogeneidade. Caso esses itens estivessem presentes no processo 

interacional, ou seja, reconhecidos pelos membros do processo, haveria a formação 

real de uma equipe eficaz e eficiente. 

Evidenciou-se que a equipe de enfermagem estabelece relações com 

diversos sujeitos, sendo destacadas as interações entre seus próprios integrantes e 

com os demais profissionais da saúde.  

 Investigando os conflitos existentes, a partir do objeto de estudo, buscou-se 

perceber um padrão de existência, identificando-se as formas de conflito mais 

comuns e suas particularidades. 

  Na própria estrutura da equipe de trabalho com um modelo hierarquizado foi 

identificado como um dos motivos de conflito, especialmente em razão da forma de 

exercício desse poder hierárquico e os sentimentos dos sujeitos envolvidos nas 

relações profissionais.  

 Dentro do contexto da própria equipe de enfermagem, foram notados conflitos 

intrínsecos direcionados ao relacionamento entre enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, como a incompreensão dos papéis e atribuições dos componentes da 

referida equipe, a ausência de respeito às individualidades e personalidades e o 

conturbado relacionamento interpessoal entre os profissionais. 

Também evidenciou-se a presença de gerência em detrimento da liderança, 

como também a formação de grupos ao invés de equipes. Essa característica 

peculiar à Enfermagem deriva da sua formação enquanto profissão fragmentada e 

detentora de sujeitos com atribuições divergentes e formações acadêmicas 

diferenciadas. 

A relação da equipe de enfermagem com os demais profissionais da saúde foi 

identificada como fria e restrita, na qual foi observada uma comunicação mínima 

com a equipe de saúde. A maior dificuldade de interação relatada pelo pessoal de 

enfermagem foi com relação ao profissional médico, fato encontrado na literatura 
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abordada e também patrocinado pela característica do modelo biomédico que ainda 

se encontra vigente no setor brasileiro de saúde. 

A ausência de comunicação foi um fator marcante entre a equipe de saúde, 

tornando-se um elemento prejudicial no relacionamento interpessoal. Observa-se um 

dissenso entre os profissionais de enfermagem e também com relação os demais da 

área de saúde, os quais são atores de um cenário perpetuado pelo agir estratégico, 

com a presença de fortes relações hierárquicas e autoritárias. 

Nas relações interpessoais de enfermagem, foram identificadas fragilidades e 

fortalezas nesse processo. As fragilidades foram mais marcantes para as 

entrevistadas, sendo mais demonstradas nesse estudo. Tais lacunas foram divididas 

em objetivas e subjetivas.  

As fragilidades objetivas referiram-se a fatores extrínsecos ao relacionamento 

interpessoal, como: desgaste do dia a dia; sobrecarga de trabalho; cumulação de 

turnos e carência de recursos humanos e materiais. As fragilidades subjetivas foram 

apresentadas como intrínsecas ao relacionamento da equipe, quais sejam: mau 

relacionamento com o paciente e seus familiares; falta de comunicação; ausência de 

responsabilidade; déficit na cooperação; relacionamento com a chefia de 

enfermagem; desmotivação; desunião; presença de fofocas; divergência de opinião; 

relação hierárquica e dificuldade no gerenciamento de pessoas. Todos esses fatores 

foram identificados no ambiente de trabalho estudado. 

  Também observou-se, no relato das entrevistadas, fortalezas no 

relacionamento interpessoal, como: companheirismo; comunicação eficaz; 

convivência com as diferenças e respeito; capacidade de adaptação; coleguismo; 

tranquilidade da equipe; paciência com os demais; uma boa equipe e a ajuda ao 

próximo. Muito embora, as fragilidades tenham se sobressaído em relação aos 

elementos positivos que envolvem o processo de interação da Enfermagem. 

Outro aspecto importante levantado nesta pesquisa foi relacionado às 

condições de trabalho e a sua precarização no ambiente hospitalar, atingindo 

diretamente o processo de trabalho da Enfermagem. Por sua vez, os elementos 

extrínsecos ao relacionamento interpessoal denotam fortes causadores de conflito 

na equipe de enfermagem, tais como: as más condições laborais, a precarização do 

trabalho, a ausência de mecanismos eficientes de valorização do trabalhador e a 

estrutura hospitalar deficitária. 
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  Conhecer os efeitos prejudiciais ao indivíduo é o primeiro passo para 

converter o cenário existente, reduzir as adversidades e permitir a emancipação do 

trabalhador, especialmente pela transformação da estrutura estabelecida, alterando 

o eixo central do sistema que gira em torno da força de trabalho, substituindo-o pelo 

principal elemento do contexto social: o indivíduo e as suas relações. 

 Por fim, a motivação e valorização do profissional de enfermagem foram 

identificadas como uma carência do setor, evidentemente em razão de todas as 

adversidades verificadas e relatadas, de todo o cenário existente de exploração do 

indivíduo, da mecanização do trabalho e da presença das individualidades e 

particularidades do trabalhador pela negociação de sua força de trabalho.  

 O exercício do processo de enfermagem contextualizado em um mundo do 

trabalho capitalista e de enfraquecimento das instituições permitiu conceber que as 

más condições de trabalho evidenciadas pela carência de materiais e instrumentais, 

reduzido número de profissionais, ambientes de trabalho insalubres e inadequados, 

além de serem situações circunstanciais, são consequências de um sistema 

estrutural com uma baixa concretização dos mandamentos estabelecidos pela 

sociedade, como, por exemplo, os expressos na Constituição Federal de 1988. 

 Essa compreensão permite uma crítica e idealização de soluções que vão 

além do lugar comum de anseio por melhorias, recursos e atenção dos poderes 

públicos. Destacando tais anseios como necessários, demonstrou-se o caminho 

para atingí-los, especialmente com o reforço e a consolidação da organização 

profissional da categoria de trabalho em enfermagem. Boas condições de trabalho 

são, antes de tudo, direitos do trabalhador e do indivíduo enfermo e que encontram 

amparo nos anseios do corpo social. 

 Contudo, além desta posição crítica que frisa o aspecto de esperança (não 

apenas no sentido de esperar), o trabalho evidencia alternativas que permitem 

encarar o cenário atual e contornar ou reduzir os efeitos dos problemas em questão. 

  Identifica-se também, na precarização do trabalho, um fenômeno comum ao 

mundo globalizado e que é incidente no processo de enfermagem. Com as devidas 

peculiaridades que esse fenômeno se mostra no sistema de saúde, identificou-se as 

principais consequências da realidade presenciada.  

 A análise dos problemas foi realizada sob um aporte teórico aprofundado, 

pautado em um tripé que compõe a concepção de equipe, o contexto do mundo do 

trabalho atual e o poder da linguagem e da comunicação na transformação dos 
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cenários. A identificação das principais formas de conflito permitiram a aplicação do 

suporte teórico para a formulação de propostas e percepção da capacidade de 

otimização da atividade da equipe de enfermagem. 

Pôde-se observar também, nesta pesquisa, o déficit de políticas voltadas para 

o trabalhador, como também o reconhecimento da existência dessas políticas por 

parte dos próprios profissionais de saúde. Portanto, a sua forma de definição e 

execução deve ser repensada. A formulação das estratégias de valorização do 

trabalhador não pode partir unilateralmente da instituição, de acordo com suas 

percepções ou possibilidades, mas sim nascer da construção do consenso com a 

participação do trabalhador. 

Assim, os resultados desta pesquisa mostram a necessidade de mudanças no 

cenário atual, a fim de possibilitar melhores condições de trabalho, através de 

profissionais mais satisfeitos e valorizados pela instituição na qual exercem suas 

funções e pela formação de uma equipe de enfermagem integrada.  

Assim, após este estudo, é possível levantar algumas conclusões 

importantes, a saber: 

 Entre os obstáculos encontrados na equipe de enfermagem e suas 

relações, ficou evidente que a transformação que o estabelecimento do agir 

comunicativo pode causar nas relações entre os componentes da equipe é de 

grande relevância. Essa condição é primordial para que a equipe, de fato, deixe de 

ser um mero aglomerado de forças de trabalho e passe a constituir uma forma de 

equipe integrativa. 

 A linguagem é um instrumento capaz de reduzir as fragilidades e 

potencializar as fortalezas existentes no relacionamento entre os indivíduos. A 

compreensão da importância e capacidade do agir comunicativo permite que as 

individualidades que formam a heterogeneidade da equipe e as particularidades de 

seus participantes deixem de ser elementos prejudiciais à comunicação e passem a 

ser reforços do consenso construído pela participação plural. 

 A construção do consenso fortalece o trabalho em enfermagem e 

precisa ser realizada em toda sua estrutura. Desde o fortalecimento dos núcleos de 

atuação pelas equipes de enfermagem, com a identificação de seus membros com a 

profissão e estabelecimento de vínculos interpessoais firmes, passando por um 

exercício efetivo do poder quantitativo que essa categoria profissional possui dentro 

da estrutura hospitalar e chegando ao exercício efetivo do poder democrático 
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potencial que possui para lutar por seus direitos e anseios de reconhecimento, 

valorização profissional e social. 

 Os aportes teóricos aplicados nesta problemática identificaram que a 

linguagem e a comunicação permitem mudanças. Contudo, para que ocorram essas 

mudanças no cenário da precarização do trabalho em enfermagem, a formação de 

uma equipe integração é apenas o primeiro passo para o fortalecimento da classe 

de trabalho em pauta. 

 O estabelecimento de uma equipe integrada na qual a comunicação 

entre os membros se realiza de forma construtiva é a base da motivação 

profissional. Some-se a esse fator o destaque dado à profissão, que exige para seu 

exercício uma identificação do agente com o cuidado, com a doação e o carinho 

destinado ao outro, ou seja, àquele que se encontra em situação vulnerável.  

 Verificado que o profissional de enfermagem é, por natureza e por 

profissão, humano, a valorização desse indivíduo é mais do que um direito da 

categoria profissional, mas um dever dos poderes públicos e anseio da sociedade. 

 O fortalecimento das relações interpessoais na equipe de enfermagem 

precisa expandir-se até atingir um grau de consolidação da profissão e exercício do 

poder democrático da categoria profissional. 

 A enfermagem, por englobar atividades de assistência, pesquisa, ensino e 

extensão, deve ter ainda diversos estudos que ampliem a temática das relações 

interpessoais no ambiente laboral de sua equipe, para assim permitir um 

aperfeiçoamento dessas relações intensas e importantes para o âmbito hospitalar e 

seus sujeitos. 

 Diante disso, faz-se necessário a ampliação deste estudo em atividades 

voltadas para a instituição, que forneceu seu espaço e seus indivíduos para esta 

pesquisa, os quais vivenciam uma realidade difícil, embora comum para a saúde 

brasileira, a qual comporta um sistema de saúde precário, fragmentado e com 

condições laborais deficitárias. 

  A partir deste estudo, observou-se a necessidade de elaborar medidas 

voltadas para os trabalhadores da instituição estudada, como um projeto de 

extensão juntamente com o NAST e o NEP desse serviço, para assim promover 

melhores relações entre os indivíduos - trabalhadores - e poder futuramente colher 

frutos, como a formação de uma equipe integração e clientes mais satisfeitos com a 

assistência prestada por profissionais integrados.  
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 A proposta é audaciosa, não obstante, reflete a vontade de uma trabalhadora 

e estudiosa que anseia por melhores condições de trabalho para profissionais 

peculiares e corajosos em enfrentar duras realidades e, não por acaso, perduram 

neste setor laboral. 
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APÊNDICE A  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário s/n – Lagoa Nova, Natal/RN 
CEP: 59.072-970, Fone: (084) 3215-3196 

Email: pgrnf@pgenf.ufrn.br 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
 

 Este é um convite para você participar da pesquisa RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM: uma ação comunicativa que está sendo corrdenada pela Profª 

Drª Soraya Maria de Medeiros do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – 

UFRN, com acompanhamento e assistência direta de Mariana Pereira da Silva, 

mestranda do mesmo programa em Enfermagem. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade. Este estudo tem como objetivo: Analisar as relações 

interpessoais da equipe de enfermagem em seu ambiente de trabalho. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) a uma entrevista, no 

qual será requisitado (a) a responder algumas perguntas. Os riscos envolvidos com 

sua participação são mínimos e os riscos previsíveis podem estar relacionados a 

algum tipo de constrangimento no âmbito social, profissional, psíquico e moral. 

Serão tomadas medidas para manter a privacidade das informações fornecidas por 

você, sendo resguardado (a) a sua identidade.   

Como benefícios, ao participar de uma pesquisa dessa natureza, há a 

possibilidade do participante contribuir para a melhoria das relações interpessoais da 

equipe de enfermagem a partir da realização deste estudo em sua instituição de 

trabalho.  

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, 

você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum 

dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Profª Dra. Soraya Maria de 

Medeiros, no Departamento de Enfermagem ou pelo telefone (084) 3215-3857, no 

endereço: Campus Universitário, s/n, Lagoa Nova, CEP: 59072-970. Qualquer 

dúvida a respeito da ética dessa pesquisa poderá ser questionada ao Comitê de 
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Ética em Pesquisa da UFRN elo telefone (084) 3215-3135, no endereço Praça 

Campus Universitário, lagoa Nova – Natal/RN, ou pelo site: www.etica.ufrn.br. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM: uma ação comunicativa.  

 

 

_____________________________________________ 

Participante da Pesquisa 

 

 

_____________________________________________ 

Enfª Mariana Pereira da Silva 

Mestranda em Enfermagem 

 

 

_____________________________________________ 

Profª Drª Soraya Maria de Medeiros 

Profª Titular do Dep. de Enfermagem da UFRN 

Orientadora da Pesquisa 

 

Pesquisador responsável: 

Soraya Maria de Medeiros 

Campus Universitário, BR 101 – Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59072-970 ou pelo 

telefone (84) 3215-3857. E-mail: sorayamaria@digi.com.br 

 

Comitê de Ética em Pesquisa: 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UFRN), Praça do Campus, Campus 

Universitário, CEP 59072-970, Natal/RN. Tel: (84)3215-3135  ou pelo site: 

www.etica.ufrn.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.etica.ufrn.br/
http://www.etica.ufrn.br/
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APÊNDICE B  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário s/n – Lagoa Nova, Natal/RN 
CEP: 59.072-970, Fone: (084) 3215-3196 

Email: pgrnf@pgenf.ufrn.br 
 

 

FORMULÁRIO PARA AUTORIZAÇÃO DO USO DAS GRAVAÇÕES 

 

Vimos através deste, solicitar autorização para realizar gravações das 

entrevistas dos indivíduos que aceitarem participar da pesquisa: RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM: uma ação comunicativa que está sendo coordenada pela Profª 

Drª Soraya Maria de Medeiros do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – 

UFRN, com acompanhamento e assistência direta de Mariana Pereira da Silva, 

mestranda do mesmo programa em Enfermagem. O uso desse instrumento é de 

grande importância para a coleta das informações da pesquisa, pois possibilitará ao 

participante contribuir para a melhoria das relações interpessoais da equipe de 

enfermagem a partir da realização deste estudo em sua instituição de trabalho.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade. Este estudo tem como objetivo: Analisar as relações 

interpessoais da equipe de enfermagem em seu ambiente de trabalho. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) a uma entrevista, no 

qual será requisitado (a) a responder algumas perguntas. Os riscos envolvidos com 

sua participação são mínimos e os riscos previsíveis podem estar relacionados a 

algum tipo de constrangimento no âmbito social, profissional, psíquico e moral. 

Serão tomadas medidas para manter a privacidade das informações fornecidas por 

você, sendo resguardado(a) a sua identidade.   

Do ponto de vista ético, esse documento deve garantir ao participante o 

direito de ler a transcrição de sua gravação, informar como esse material será 

arquivado e posteriormente descartado, além de assegurar que os dados obtidos 

serão usados unicamente nessa pesquisa. O material será arquivado no computador 

pessoal da pesquisadora e, ao término da pesquisa, deletado de forma permanente 

todas as transcrições das entrevistas realizadas neste estudo. Já as gravações 

serão deletadas do MP3 e utilizadas exclusivamente para a coleta das informações 

desta pesquisa. 
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Como benefícios, ao participar de uma pesquisa dessa natureza, há a 

possibilidade do participante contribuir para a melhoria das relações interpessoais da 

equipe de enfermagem a partir da realização deste estudo em sua instituição de 

trabalho.  

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, 

você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum 

dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Formulário e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Profª Dra. Soraya Maria 

de Medeiros, no Departamento de Enfermagem ou pelo telefone (084) 3215-3857, 

no endereço: Campus Universitário, s/n, Lagoa Nova, CEP: 59072-970. Qualquer 

dúvida a respeito da ética dessa pesquisa poderá ser questionada ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN elo telefone (084) 3215-3135, no endereço Praça 

Campus Universitário, lagoa Nova – Natal/RN, ou pelo site: www.etica.ufrn.br. 

Eu, __________________________________________________________ declaro 

que compreendi a solicitação do uso das gravações para esta pesquisa e autorizo a 

realização de gravações para contribuir na pesquisa RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

NO AMBIENTE DE TRABALHO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM: uma ação 

comunicativa. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.etica.ufrn.br/
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APÊNDICE C  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
Campus Universitário s/n – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP: 59.072-970, Fone: (084) 3215-3196 
Email: pgrnf@pgenf.ufrn.br 

 
INSTRUMENTO DE COLETA DAS INFORMAÇÕES 

 
ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 
 

PARTE I 

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS 

1.1. Iniciais (Nome) _______________________________________________ 

1.2. Idade _______________________________________________________ 

1.3. Sexo (   ) Feminino   (   ) Masculino 

1.4. Estado Civil (   ) Solteiro                   (   ) Casado 

                           (   ) Divorciado              (   ) Outro: ______________________ 

1.5. Grau de Instrução  (   ) Ensino médio incompleto      (   ) Ensino médio 

                                      (   ) Nível superior                        (   ) Outro: _________ 

 

2.1. DADOS PROFISSIONAIS 

2.1. Regime de trabalho nesta instituição_______________________________ 

2.2. Tempo de serviço _____________________________________________ 

2.3. Quantos vínculos empregatícios possui? ___________________________ 

 

PARTE II 
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1. Para você o que significa equipe? 

2. Como você se sente neste ambiente de trabalho?    

3. Como é seu desempenho no trabalho? 

4. Como você analisa suas condições de trabalho? 

5. Como é sua relação com os demais integrantes da equipe de enfermagem? 

6. Como é sua relação com os demais profissionais do hospital? 

7. Quais são os maiores problemas enfrentados por você como profissional de 

enfermagem? 

8. Comente sobre alguns fatores que interferem ou facilitam no seu processo de 

trabalho da enfermagem. 

9.  Você pode falar sobre os fatores que interferem ou facilitam o relacionamento 

interpessoal da equipe de enfermagem. 

10. Você já participou ou está participando de algum curso, oficina ou outro 

evento, que aborde as relações interpessoais no ambiente de trabalho? 

11.  A instituição que você trabalha tem alguma política voltada para a valorização 

do trabalhador? Como?  
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APÊNCIDE D 

 

 
 
 
 

 



140 

 

APÊNDICE E 
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APÊNDICE F 
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ANEXO A 
 

 
Notícia 1: 

 
Governadora decreta estado de calamidade na saúde pública do RN 

 
 

Publicação: 04/07/2012 16:51 Atualização: 04/07/2012 17:57 

Da redação do DIARIODENATAL.COM.BR, com informações da repórter Fernanda 
Zauli 
 
Durante entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, a governadora Rosalba 
Ciarlini decretou estado de calamidade na saúde pública do RN, através do Plano de 
Enfrentamento para os Serviços de Urgência e Emergência elaborado pelo Governo 
com o apoio de instituições prevê o investimento total de R$ 32 milhões em várias 
unidades de saúde do Estado e já foi aprovado pelo Governo Federal. 
“Esse problema não é isolado do Estado, é crônico, vem de muito tempo com 
soluções temporárias, mas agora estamos agonizando”, afirmou a governadora. 
Rosalba espera que com a ação sejam aceleradas medidas de reestruturação da 
rede hospitalar. O estado de clamidade terá duração de seis meses. 
O Plano de Enfrentamento apresentado pelo coordenador do SAMU, Luiz Roberto 
Fonseca prevê investimento de R$ 12 milhões do Ministério da Saúde para o 
Walfredo Gurgel, Maria Alice, Santa Catarina e Deoclécio Marques.  Também será 
solicitada força-tarefa do MS para zerar filas de cirurgias ortopédicas, além de 
lançamento de parceria público-privada para construção de um novo hospital de 
trauma. 
Também serão investidos pelo Governo Federal R$ 4,7 milhões para criação da 
Central de Regulação Única. De recursos próprios do Governo serão investidos R$ 
13 milhões para reforma e ampliação de unidades de saúde do Estado. Também 
deverá ser repassado R$ 600 mil por mês para custeio dos hospitais, sendo R$ 300 
mil para o Walfredo.Para o abastecimento dos hospitais serão repassados R$ 5 
milhões. 
Com relação a novos leitos, devem ser criados de imediato 60 novos leitos no 
HUOL, além de mais 100 com repasse do Ministério da Saúde, e ampliação dos 
leitos do João Machado e Ruy Pereira. 
O Plano também prevê implantação de 63 novos leitos de UTI, ampliação do Samu 
para 72% do Estado, além da habilitação do helicóptero Potiguar 1 para operações 
de salvamento e licitação para UPA de São Gonçalo. 
Para os profissionais de saúde deverão ser publicadas as escalas dos médicos do 
Estado e adoção do ponto eletrônico, além da convocação dos servidores que estão 
cedidos a outras instituições. 

 

Fonte:  
http://www.dnonline.com.br/app/noticia/cotidiano/2012/07/04/interna_cotidiano,10159
0/governadora-decreta-estado-de-calamidade-na-saude-publica-do-rn.shtml  
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ANEXO B 
 
  

Notícia 2:  
 
02/01/2013 18h54 - Atualizado em 02/01/2013 20h02 

Maior hospital público do RN tem 107 pacientes nos corredores, diz Sesap 

Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal, está superlotado. 

Segundo a Secretaria de Saúde, número se deve ao feriado de réveillon. 
 

 
 
O maior complexo público hospitalar do Rio Grande do Norte, o Hospital Monsenhor 
Walfredo Gurgel, abriga 107 pacientes espalhados por alas e corredores de 
circulação à espera de vagas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), enfermarias 
ou cirurgias eletivas de ortopedia. Os números foram confirmados pela assessoria 
de imprensa da instituição que detalhou que, do total, 57 pacientes são de clínica 
médica; 26 internos de maior gravidade, dentre eles entubados, esperam pela 
liberação de uma vaga em UTI. E mais 42 pessoas anseiam pela transferência para 
outros hospitais conveniados que realizam cirurgias eletivas ortopédicas. 

Ainda de acordo com a assessoria do Hospital Walfredo Gurgel, a superlotação 

ocorre em razão do grande volume de atendimentos realizados ao longo do feriado 

prolongado do Ano Novo. O histórico de pacientes espalhados pelos corredores é 

recorrente e nem mesmo a decretação de estado de calamidade pública na Saúde 

estadual conseguiu reverter o quadro. 

SOS Emergência   

Nesta quarta-feira (2) teve início o trabalho do novo apoiador do Ministério da Saúde 

http://g1.globo.com/topico/rio-grande-do-norte.html


145 

 

(MS), Marcelo Bessa, que auxiliará o corpo diretivo do Hospital Monsenhor Walfredo 

Gurgel visando dinamizar o trabalho burocrático e gerencial dentro da unidade. Em 

uma primeira reunião na manhã desta quarta, Marcelo Bessa mostrou o projeto de 

normas e metas que pretende implantar durante todo o ano de 2013. 

O documento contempla quatro fases - que vão desde o diagnóstico situacional 

preliminar de cada setor do hospital, reorganização de serviços, garantia da 

qualidade, até a implantação e monitoramento de metas - e já tem um de seus 

projetos com prazo definido para acontecer: até o fim de janeiro será formalizado e 

implantado o Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar. Para colocar suas idéias em 

prática, no entanto, Bessa revela que o trabalho terá que ser feito em conjunto. “Não 

basta só o MS apoiar e a direção querer. Precisamos do profissional que está aqui 

dentro, que vive a realidade do hospital”, disse o apoiador. 

 

Fonte: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/01/maior-hospital-
publico-do-rn-tem-107-pacientes-nos-corredores-diz-sesap.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/01/maior-hospital-publico-do-rn-tem-107-pacientes-nos-corredores-diz-sesap.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/01/maior-hospital-publico-do-rn-tem-107-pacientes-nos-corredores-diz-sesap.html
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ANEXO C 

 
ATRIBUIÇÃO DOS ENFERMEIROS DO HOSPITAL WALFREDO GURGEL 

 
1. Chegar no horário determinado pela instituição M- 07 às 13, T- 13h às 19h e N- 19 
às 07h; 
2.  Passar plantão no setor (não receber mais de dois setores); 
3.  Estar presente no setor na hora da passagem de plantão para supervisionar 
passagem de plantão do técnico e ver a atribuição dos mesmos; 
4.  Confirmar o sobreaviso deixando-o alerta para a necessidade da dobra; 
5. Checar carro de urgência a cada turno; 
6.  Realizar censo eletrônico (Salux) atualizando-o a cada turno, passando as 
pendências se houver; 
7.  Checar exames pendentes para seu turno, observando o preparo dos mesmos; 
8. Realizar cobertura dos setores respeitando o dimensionamento de cada um, não 
privilegiando o seu setor, mantendo um bom relacionamento entre as equipes; 
9. Preencher ficha de notificação para acidente com material biológico seguindo todo 
o protocolo; 
10. Cumprir o horário de revezamento no serviço noturno que é das 24 às 03h e 03 
às 06h não permitindo outro horário dos técnicos de enfermagem, tendo todos que 
voltar às 06h para organização do setor e passagem de plantão; 
11. Comparecer às reuniões de setores ou justificar sua ausência com declarações 
de outra instituição ou ATM;  
12. Realizar visita diária nas enfermarias observando: a identificação das 
hidratações venosas, fixação das SNG e administração das dietas, fixação das SVD 
e aparecimento das flebites; 
13. Seguir o protocolo de prevenção UP (úlcera por pressão); 

14. Preencher check- list do setor; 

15. Registrar as atividades realizadas no prontuário e assinar nome legível com o 
registro do COREN (caso não tenha carimbo) e supervisionar os registros dos 
técnicos; 

16. Observar e trocar a caixa de pérfuro-cortante (DESCARPAK) quando esta estiver 
no nível indicado para substituição; 

17. Usar vestimenta adequada para exercer suas atividades (bata branca ou pijama 
profissional) e sapato fechado. 

OBS: Em relação às atividades assistências exercidas pelo enfermeiro, salientamos 
abaixo as principais:  

 prestar o cuidado ao paciente juntamente com a equipe;  

 preparar e administrar medicamentos;  

 realizar a transferência de pacientes para outros setores, com todo o material 
necessário: prescrição médica evolução de enfermagem atual e o paciente 
preparado adequadamente (higienizado, com boa perfusão, feito curativo, se 
houver); 

 viabilizar a execução de exames especiais procedendo à coleta;  

 instalar sondas nasogástricas, nasoenterais e vesicais em pacientes;  

 efetuar curativos de maior complexidade, como curativos de traqueostomia e 
punção venosa com cateter ;  

 preparar instrumentos para intubação, aspiração, monitoramento cardíaco e 
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desfibrilação, auxiliando a equipe médica na execução dos procedimentos 
diversos;  

 realizar o controle dos sinais vitais; 

  executar a evolução do pacientes e anotar no prontuário.  

 

 

ATRIBUIÇÃO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL WALFREDO 
GURGEL 

 

 

1. Chegar no horário determinado pela instituição M- 07às 13, T- 13h às 19h e 
N- 19 às 07h; 

2. Passar e receber o plantão no setor;  

3.  Aguardar liberação do enfermeiro quando for o sobreaviso; 

4. Aguardar cobertura para ver a necessidade de remanejamento (COREN); 

5. Usar vestimenta adequada para exercer suas atividades (bata branca ou 
pijama profissional) e sapato fechado; 

6. Verificar sinais vitais a cada turno; 

7. Registrar as atividades realizadas a cada turno e assinar com nome legível e 
registro do COREN; 

8. Comunicar ao enfermeiro as alterações encontradas; 

9. Manter cuidado com manuseio de sondas e cateteres; 

10. Repuncionar o cateter venoso periférico a cada 72 horas; 

11. Receber os pacientes admitidos no leito, observando o acesso venoso, 
abrindo sondas e drenos (quando tiver); 

12. Realizar o preparo (quando necessário) dos pacientes que vão realizar 
exames; 

13. Fazer o preparo do corpo pós-morte e seguir protocolo de óbito; 

14. Cumprir o horário de revezamento no serviço noturno que é das 24 às 03h e 
03 às 06h retornando às 06h para organização do setor e passagem de 
plantão; 

15. Manter a enfermaria organizada com aspirador e oxigênio montados; 

16. Manter posto de enfermagem organizado; 

17. Comparecer às reuniões de setores ou justificar sua ausência com 
declarações de outra instituição ou ATM;  

18. Seguir protocolos técnicos validados pela instituição; 

19. Observar e trocar a caixa de pérfuro-cortante quando esta estiver no nível 
indicado para troca. 

 

 

 

 

 
 


