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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo analisar o processo de trabalho e as ações do 

técnico de enfermagem na clínica cirúrgica do Edifício Central de Internação do 

Hospital Universitário Onofre Lopes, ECI-HUOL. Buscou-se, assim, entender como 

se dá a organização do trabalho, mais especificamente em relação às atividades 

assistenciais. O estudo descritivo proposto foi realizado no setor de clínica cirúrgica 

do Hospital Universitário Onofre Lopes em Natal/RN e incluiu 18 enfermeiros e 54 

técnicos de enfermagem atuantes no referido setor. A partir de uma análise inicial 

dos impressos e protocolos disponíveis, constatou-se a deficiência na 

sistematização dos procedimentos e a limitação de instrumentos que possam guiar 

os técnicos na definição de uma lógica ou sequenciamento de suas ações. Com o 

uso de instrumentos variados (observação, questionário fechado do tipo survey), foi 

feita uma análise de como se dá a organização do trabalho da enfermagem e 

constatou-se que, na ótica dos envolvidos, este se processa de maneira aleatória, 

sem um instrumento formal que ordene as atividades ou indique quem deve orientar 

o sequenciamento ou prioridade das ações assistenciais. Os resultados indicaram 

também que, de modo geral, tal fragilidade de parâmetros propicia certa 

personalização na assistência, traduzida numa atuação que expressa os hábitos 

adquiridos e a visão particular de cada profissional em relação ao processo. 

Conclui-se, então, que, longe de buscar um enrijecimento e controle absoluto do 

agir, é necessário otimizar a organização do trabalho a partir da escolha e adoção 

de procedimentos que informem e padronizem a assistência, evitando, assim, que a 

indefinição quanto aos parâmetros comprometa o tratamento instituído, trazendo 

riscos à saúde do paciente. 

 

Palavras-chave: Técnico de enfermagem. Processo de trabalho. Sistematização da 

Assistência de Enfermagem 
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ABSTRACT 

This study aimed to analyze the work process and the nursing technician's actions in 

the surgical sectors of the Central building of hospitalization of University Hospital 

Onofre Lopes, ECI - HUOL. It attempted to thus understand how is the organization 

of work, specifically in relation to welfare activities. The proposed descriptive study 

was performed in surgical sector of Onofre Lopes University Hospital in Natal / RN 

and included 18 nurses and 54 nurse technicians who work in that sector. From an 

initial analysis of forms and available protocols, it was found that has a deficiency in 

the systematization of the procedures and the limitation of tools that can guide the 

technicians in the definition of a logic or sequence of its shares. With the use of 

various instruments (observation, closed questionnaire type survey), an analysis of 

how is the organization of nursing work was done. It was found that, in the view of 

those involved, their activities are performed randomly, without a formal instrument 

to order the actions or indicate who should guide the sequencing and priority of care 

actions. The results also indicated that, in general, such fragility parameters provide 

some personalization in care, translated into a performance that expresses the 

acquired habits and the particular vision of each professional regarding the process. 

It was concluded, then, that far get a stiffening and absolute control of the act, it is 

necessary to optimize the organization of work from the choice and adoption of 

procedures to report and standardize the assistance, thus avoiding the uncertainty 

as to the parameters compromise the treatment given, bringing risks to patient 

health. 

 

Key words: Nurse technician. Work process. Nursing Systematization. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Hospital universitário Onofre Lopes (HUOL), fundado em 12 de setembro 

de 1909, pertence a Universidade Federal do Rio Grande do Norte  (UFRN), mas é 

administrado desde de agosto de 2013 pela Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares  (EBSERH) 1 . 

No campo social, o HUOL se destaca no estado do Rio Grande do Norte 

como uma liderança em número e qualidade de atendimentos de alta complexidade, 

sendo considerado uma referência em ensino, pesquisa, extensão e assistência. O 

HUOL atende exclusivamente aos usuários do SUS através de consultas, 

internações clínicas, cirurgias e exames. 

Durante o período da pesquisa, o HUOL estava em plena transição de 

gestão. Uma nova diretoria assumiu o hospital, novos setores foram criados e um 

novo organograma foi implantado. Muitas categorias laborais que eram 

subordinadas à diretores de mesma profissão, passaram a ser lideradas por 

profissionais de outras áreas de domínio de conhecimento, causando conflitos 

relacionados principalmente à aspectos técnicos. 

Um exemplo de categoria que sofreu com essa mudança de liderança foi a 

própria enfermagem, que passou a ser administrada por diversos profissionais, 

alguns, inclusive, que não são ligados à área de saúde, sendo este o caso do setor 

estudado. 

Dentre os diversos setores do hospital, o Edifício Central de Internação (ECI), 

é o que concentra o maior número de pacientes e profissionais, além de ser, 

fisicamente, o maior setor do hospital. São oito andares, nos quais os pacientes são 

distribuídos segundo a área/ clínica, conforme apresentado no quadro abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 A EBSERH, Empresa brasileira de serviços hospitalares, foi criada pela Lei 12.550 de 15 
de dezembro de 2011, com a finalidade, entre outras, administrar as unidades hospitalares 
no âmbito do SUS, (BRASIL, 2011). 
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Quadro 1 - Organização física - do ECI 
 

ANDAR CLÍNICA 
  

Segundo subsolo UTI 
  

Primeiro Subsolo Pediatria 
  

Térreo Clínica cirúrgica 
  

Primeiro andar Hematologia e Reumatologia 
  

Segundo andar Oncologia 
  

Terceiro andar Neurologia e Psiquiatria 
  

Quarto andar Cardiologia 
  

Quinto andar Nefrologia, Urologia e Transplante renal 
  

 
 

Na clínica cirúrgica, trabalham diariamente na equipe de enfermagem, em 

média (dependendo da escala do dia), sete enfermeiros, 21 técnicos de 

enfermagem e um técnico de enfermagem atuando em atividades administrativas 

(neste caso, fazendo as atividades de secretaria da enfermagem, como organizar 

prontuários e pegar medicamentos na farmácia). 

Dentre os membros da equipe de enfermagem da clínica cirúrgica está o 

técnico de enfermagem. A ele é delegado o desempenho de atividades de nível 

auxiliar, em sua maioria, assistenciais, tais como: aferição de sinais vitais, higiene 

de pacientes acamados, troca de curativos, administração de medicamentos, 

administração de dietas, além de auxiliar o enfermeiro na execução de 

procedimentos privativos do mesmo (BRASIL, 1986). 

Os avanços advindos da nova lei do exercício profissional, despertaram a 

ideia de que o processo de trabalho da enfermagem deveria ser sistematizado e 

melhor embasado cientificamente, ideia essa que surgiu na década de 1970, mas 

que só tomou impulso após 2002, com a Resolução 272/2002, do Conselho Federal 

de Enfermagem, que definiu a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

como método oficial para aplicação do processo de trabalho (KLETEMBERG et al., 

2010). 

Na maioria das instituições de saúde, a assistência de enfermagem é 

orientada por protocolos e rotinas, por demandas geradas pelo trabalho de outros 

profissionais (como médicos, nutricionistas e fisioterapeutas) ou ainda, por 

demandas espontâneas, oriundas dos próprios pacientes ou decorrentes de 
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alterações no quadro clínico destes. Neste sentido, como salientam Mendes e 

Bastos (2003), ao trabalhar de forma não sistematizada, o enfermeiro se compara a 

um bombeiro, que espera uma ocorrência de incêndio para apagar, ou de um 

informante, que fica no posto de enfermagem transmitindo as ocorrências do setor 

para os demais membros da equipe de saúde. A experiência e a observação no 

âmbito do Hospital Universitário Onofre Lopes, indicaram que esta parece ser a 

forma predominante como se processa o trabalho dos enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem. 

Com a experiência adquirida ao longo de 22 anos de assistência de 

enfermagem na área de clínica cirúrgica, observou-se que as atividades 

desenvolvidas pelos técnicos de enfermagem do hospital em questão, embora de 

importância vital para assistência aos usuários, são feitas de maneira aleatória, não 

sistemática, sem a priorização das tarefas mais importantes e dependentes da 

supervisão direta do enfermeiro, que nem sempre pode estar ao lado desses 

profissionais, permitindo, inclusive, que algumas destas atividades deixem de ser 

feitas. Tal realidade não apenas compromete o tratamento instituído, como também 

traz riscos à saúde do paciente. 

A partir dessa vivencia e dos impasses experienciados com a instauração de 

um novo modelo de administração, no caso, o modelo EBSERH, algumas questões 

emergiram. A proposição de um estudo sistemático buscou, assim, responder as 

seguintes indagações: Como se dá a organização do trabalho do técnico 

enfermagem, mais especificamente em relação às atividades assistenciais? Como e 

por quem é determinado, na prática, o sequenciamento e os procedimentos a serem 

executados no paciente? Existe algum instrumento que sirva de balizador das ações 

assistenciais de enfermagem (Impresso, checklist ou outro)? Existem atividades que 

podem deixar de ser feitas, sem que haja prejuízo ao usuário ou ao processo de 

trabalho? Quando o enfermeiro está inacessível, quem define o ordenamento do 

trabalho da equipe de enfermagem? 

Partindo destas questões iniciais, o presente estudo teve como objetivo 

geral analisar o processo de trabalho do técnico de Enfermagem, sua organização e 

seus registros em um setor, o ECI do Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL. 

Como objetivos específicos, buscou-se: Reunir informações sobre como se dá a 

organização do trabalho do técnico de enfermagem, mais especificamente em 

relação às atividades assistenciais; Delimitar como e por quem é determinado, na 
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prática, o sequenciamento e os procedimentos a serem executados no paciente; 

Identificar a existência e o uso instrumentos que sirvam de balizadores das ações 

assistenciais de enfermagem; Analisar o fluxo de processos e as ações do técnico 

de Enfermagem na clínica cirúrgica do ECI-HUOL. 

A investigação justificou-se principalmente pelo fato de que, apesar de a 

equipe de enfermagem da Clínica Cirúrgica do ECI - HUOL ser constantemente 

elogiada pelos usuários, profissionais de outras equipes e gestores pela sua 

competência na assistência aos seus pacientes, observou-se que é patente a 

dependência destes servidores à supervisão direta do enfermeiro, principalmente no 

que diz respeito à organização para execução das tarefas diárias (notadamente por 

parte dos menos experientes), justamente pela ausência de uma sistematização da 

assistência. Tal dependência põe em risco a eficácia do tratamento do paciente e 

até a sua própria vida, visto que o enfermeiro, no desenvolvimento das suas 

atividades, nem sempre está disponível. 

O HUOL, por ser o campo de prática da maior universidade do estado do Rio 

Grande do Norte, forma a maior parte dos futuros profissionais de enfermagem do 

estado. É de fundamental importância para estes futuros profissionais que a 

assistência aos usuários seja exemplar e contribua para uma visão adequada e 

segura do trabalho de enfermagem. Acreditando que o estudo mais aprofundado 

dos processos de trabalho traria informações que permitiriam um entendimento mais 

amplo, buscou-se, a partir da presente investigação, reunir dados sobre a dinâmica 

do setor escolhido, o que, espera-se, fornecerá subsídios para, futuramente, 

promover a implementação de ações voltadas para a melhoria na forma como se 

processa o trabalho dos profissionais, o que repercutirá na qualidade do serviço 

oferecido e, indiretamente, no bem-estar dos mesmos. 

O presente estudo apresenta os resultados da investigação empreendida e 

está estruturado em cinco capítulos. O primeiro capítulo discute o trabalho da 

equipe de enfermagem no contexto hospitalar, fazendo um passeio pela literatura 

sobre o processo de trabalho em saúde e na enfermagem. O segundo apresenta a 

metodologia da pesquisa, descrevendo como se deu a investigação dos processos 

de trabalho da equipe de enfermagem. Em seguida, no capítulo três, são 

apresentados os resultados obtidos através da análise documental empreendida na 

primeira fase da investigação, seguido da apresentação dos resultados derivados da 

coleta de dados efetuada através dos questionários e que forneceram informações 
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sobre como se dá, efetivamente, o processo de trabalho na ótica da equipe de 

enfermagem. O capítulo quatro apresenta a discussão sobre os aspectos relevantes 

encontrados e, por fim, a título de conclusão, no capitulo cinco são tecidas algumas 

considerações finais, momento em que se discute os achados e limitações da 

pesquisa, as contribuições geradas com este estudo para a instituição, além de 

perspectivas de novos estudos. 
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1 O TRABALHO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO HOSPITALAR: 

UM PASSEIO PELA LITERATURA 

 

Neste primeiro capítulo faz-se um passeio pela literatura discorrendo sobre 

os processos de trabalho e como ele se transformou até o surgimento da área de 

serviços, em que se enquadra hoje o trabalho em saúde. Ainda no âmbito da área 

de serviços, discute-se algumas proposições teóricas sobre o trabalho em saúde e 

suas características. Na sequência, faz-se um histórico sobre evolução do trabalho 

da enfermagem, o surgimento e a regulamentação da profissão nas suas diversas 

categorias e conclui-se discutindo a normatização e sistematização da assistência 

de enfermagem a partir da Resolução 272/2002 do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), revogada pela Resolução 358/2009, e suas repercussões 

para a profissão. 

 

1.1 PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE 

 

A história do trabalho se confunde com a própria história do homem. Autores 

como Marx, defendem que o trabalho é a essência do homem e que o simples ato 

de colher uma fruta de uma árvore ou caçar um animal, como faziam os primitivos, é 

um ato produtivo. Foi o próprio Marx que primeiramente desenvolveu o conceito de 

processo de trabalho. No seu clássico livro "O capital", ele define processo de 

trabalho como a transformação de uma determinada matéria em um determinado 

produto pela ação do homem, ou seja, o animal caçado pelo homem se transforma 

em um produto através caça. Esse mesmo animal, que virou produto pelo processo 

da caça, será matéria no processo de trabalho que é o cozimento, para se 

transformar em alimento (MARX,1994 apud SANNA, 2007). 
 

Assim como as sociedades, o processo de trabalhos sofreu constantes 

transformações ao longo do tempo, acompanhando as mudanças sociais 

vivenciadas nas sociedades de senhores e escravos e reis e servos, entre outras, 

até chegar a Revolução Industrial (MERHY; FRANCO, 2005). 

Foi com a Revolução Industrial que o trabalho foi modernizado, quando, em 

busca do acumulo de capital, a indústria passou a produzir mais em menos tempo. 

Embora não seja necessário um aprofundamento, foi neste período que se destacou 

a Teoria Científica de Taylor, com ideias que influenciam até hoje a forma como se 



16 
 

processa o trabalho em diversos setores, com premissas tais como a divisão 

parcelar do trabalho (em que um trabalhador não produz um produto inteiro, mas 

apenas parte dele), controle do tempo e quantidade de trabalho desenvolvido por 

cada empregado; desenvolvimento de rotinas, reestruturação física do ambiente de 

trabalho e mecanização, entre outras (RIBEIRO; PIRES, 2004). 
 

Na contemporaneidade, a Teoria Científica de Taylor ainda é uma referência 

e influencia diversos setores de trabalho, não apenas no ramo da indústria e 

comércio, mas principalmente, no de serviços, como é o caso do trabalho em saúde. 

Assim, é fato que o parcelamento das tarefas e a especialização do profissional de 

saúde, por exemplo, é fruto dessa influência. Seja médico, enfermeiro ou 

fisioterapeuta, trabalhadores de inúmeras categorias buscam um direcionamento 

desde o início de sua formação, haja visto a exigência das pessoas em não ser 

assistido por um generalista. Então em outras palavras, cada parte do usuário é 

vista por um profissional diferente. O médico que vê seus pulmões, nem mesmo 

tece opinião sobre o seu coração, seus rins ou qualquer outro órgão ou sistema 

(RIBEIRO; PIRES, 2004). 
 

A assistência ao usuário configura-se, por si só, como um processo 

especializado de trabalho e o usuário (curado) após o tratamento, é um produto. Tal 

produto, ao final do processo, foi tratado por diversos profissionais, cada um deles 

na sua área de especialização, materializando, assim, uma flagrante divisão 

parcelar do trabalho. 
 

Como já destacado anteriormente, o trabalho em saúde tem características 

que o posicionam no setor de serviços, sendo a principal delas, o não produzir bens 

materiais. Este setor, embora produtor de capital, se desenvolveu pouco até 

meados do século passado, o que talvez justifique a limitada quantidade de material 

científico relacionado ao processo de trabalho em saúde antes do fim do século XX. 

Entretanto, esta realidade mudou a partir da década de 1990, com a expansão da 

área de serviços. Nos países desenvolvidos, ao longo dessa década, tal setor já 

ocupava 50% dos postos de trabalho (PIRES, 1998).  

No caso do Brasil, é neste período que surgem estudos desenvolvidos por 

autores que passaram a ser referência quando se fala de processo de trabalho em 

saúde e enfermagem, como é o caso de Pires, Ribeiro e Merhy. 
 

Para Pires (1998), o trabalho em saúde é um trabalho essencial para a vida 

humana. É um trabalho que não produz bens materiais e que só se completa no 
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momento de sua realização. O processo e o produto se confundem, pois, o produto 

é o próprio ato de fazer. 
 

Segundo a mesma autora, a área da saúde tem um trabalho essencialmente 

institucionalizado e coletivo, em que são necessários diversos tipos de profissionais 

para manter a instituição funcionando plenamente. Uma unidade de saúde, por mais 

básica que seja, precisa de enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, 

nutricionistas e dentistas, além de outros, dependendo da especificidade da 

unidade. 
 

Por ser institucionalizado, este tipo de trabalho é majoritariamente 

assalariado, embora ainda se veja características de trabalho artesanal. Com 

exceção do médico, a grande maioria dos trabalhadores da saúde tem como 

principal fonte de renda o salário de hospitais e clínicas. 
 

Para Pires (1998), a área da saúde detém muitas características do trabalho 

científico conforme proposto por Taylor nos primórdios da Administração Cientifica 

do Trabalho, tais como a divisão parcelar (usual na pratica da enfermagem, já que 

nela, o enfermeiro desenvolve as atividades predominantemente intelectuais e os 

técnicos e auxiliares de enfermagem, as atividades mais mecânicas ou braçais) e, 

na mesma linha de pensamento, a compartimentalização do trabalho (em que cada 

grupo de profissionais desenvolve atividades específicas da sua formação 

profissional). 
 

Em função da compartimentalização do trabalho, cada profissional assiste o 

mesmo paciente em sua área de domínio, muitas vezes duplicando os esforços 

(PIRES, 1998; CAMPOS, 1997). Tal fato não é tão raro de ser visto no cotidiano de 

qualquer hospital e um exemplo bem típico é o caso de um paciente portador de 

uma enfermidade respiratória que, necessitando de aspiração das suas vias aéreas, 

é submetido ao doloroso processo de aspiração traqueal pela equipe de 

enfermagem e, em seguida, pelo fisioterapeuta. Ou, quando esse mesmo paciente 

tem seu curativo trocado duas vezes na mesma manhã, pelo enfermeiro e, depois 

pelo médico.  

Campos (1997), sinaliza dois grandes riscos desta forma de assistência ao 

usuário: o aumento do tempo e do custo dos tratamentos e a perda da visão global 

do paciente por parte de quem o assiste, causando dor e sofrimento ao usuário. 
 

Para que se possa entender o processo de trabalho em saúde, cabe antes 

discutir o que é, afinal, o trabalho em saúde. A exemplo de outras áreas, como a 
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educação, o trabalho em saúde é um trabalho vivo, um "trabalho vivo em ato". Vivo 

em ato porque produto e processo se confundem. O produto é também a própria 

execução do trabalho, pois ele é gerado na relação entre o profissional e o usuário. 

É um trabalho com auto grau de liberdade, muitas vezes até artesanal, sendo, por 

vezes, difícil de mensura-lo (MERHY; FRANCO, 2005). 
 

Quanto aos equipamentos e tecnologias, Merhy (2002), afirma que a área de 

saúde se organiza a partir de três conjuntos de instrumentos, como se fossem 

valises. Na primeira, se encontram os instrumentos e equipamentos disponíveis e 

que ele chama de valise das tecnologias duras. A segunda valise é preenchida pelo 

saber técnico estruturado, que ele chama de tecnologia leve-dura. Na terceira, que 

ele chama de valise das tecnologias leves, se encontram as relações entre os 

sujeitos.  

No cotidiano do trabalho, o enfermeiro ou outro profissional de saúde, usa 

uma combinação das três valises. Em alguns processos, há uma predominância de 

tecnologias duras e leves duras, como na realização de exames, por exemplo, em 

que o profissional lança mão de equipamentos e conhecimentos. Entretanto em uma 

consulta, a tecnologia leve se materializa na relação do profissional com o paciente, 

tornando a mesma um processo que tende mais para aplicação de conhecimentos e 

estabelecimento de vínculos típicos das tecnologias leve - duras e leves, 

respectivamente. 
 

Enquanto as tecnologias duras e leves duras, em sua maioria, são 

específicas de cada profissional, a tecnologia leve é comum a todos, 

independentemente de profissão e nível profissional. 
 

Ainda segundo Merhy e Franco (2005), quanto mais predomine o uso de 

tecnologias duras, mais voltado é o trabalho para o modelo assistencial focado em 

procedimentos e na cura, beneficiando o neoliberalismo e o capital. Por outro lado, o 

uso prevalente das tecnologias leves, aumenta a condução da assistência por 

diretrizes como o acolhimento, estabelecimento de vínculos e de projetos 

terapêuticos, fugindo de práticas focadas basicamente na supressão dos sintomas. 

Eles citam como exemplo duas maneiras de se tratar um paciente portador de 

hipertensão arterial, com os dois modelos terapêuticos diferentes: 

Aqui podemos dizer que pode ter duas alternativas de projeto 
terapêutico: 1) ele cuida do problema de saúde, utilizando quase 
exclusivamente os exames e medicamentos, em um processo de 
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trabalho centrado no ato prescritivo. Neste caso, o núcleo tecnológico 
do cuidado está centrado no Trabalho morto (instrumental). 2) ele 
trabalha um projeto terapêutico mais relacional com o usuário, que 
mesmo utilizando do instrumental (exames e medicamentos), 
reconhece no usuário uma singularidade, pois traz consigo uma certa 
origem, relações sociais e familiares, uma dada subjetividade e é 
ativo na busca da sua saúde, pois é um sujeito desejante. Aqui ele 
trabalha horizontalmente, considerando o usuário em uma relação 
intercessora estabelecida no trabalho em ato, realizado no cuidado à 
saúde (MERHY; FRANCO, 2005). 

Baseado nos trabalhos desses autores, pode-se afirmar que o modelo 

assistencial atual é pautado no uso de tecnologias duras, revelando que não houve 

mudanças no modelo assistencial e, consequentemente, no modo de se trabalhar 

na saúde. Assim, embora haja esforços em nível de saúde pública na direção do 

uso de tecnologias que se orientem por uma assistência mais relacional, eles são 

pequenos face ao modelo assistencial vigente. 

 

1.2. PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM 

 

No processo de trabalho da enfermagem, a exemplo do trabalho 

desenvolvido pelos demais profissionais que trabalham na área de saúde, o produto 

do trabalho é a própria assistência prestada, ou ainda, o próprio usuário atendido 

que, sendo considerado matéria, ao ser submetido aos cuidados da enfermagem 

tem, na melhora do seu quadro, o produto desse processo, que é a assistência de 

enfermagem (RIBEIRO; PIRES, 2004). Assim, por exemplo, um paciente portador 

de uma ulcera por pressão, ao ser submetido ao tratamento da mesma pelo 

enfermeiro, passa a ser um homem sem úlcera, ou seja, o homem com a ulcera é a 

matéria e o homem sem úlcera o produto.  

Por estar inserido na área de prestação de serviços, o trabalho de 

Enfermagem passou, historicamente, por todas as modificações que os outros 

serviços e categorias relacionadas ao setor experienciaram desde a Revolução 

Industrial, perdendo o enfermeiro sua autonomia de profissional liberal, já que a 

profissão passou a ser institucionalizada e assalariada. 

Ao técnico de enfermagem cabe “Exercer atividade de nível médio, 

envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau 

auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe 

uma das grandes heranças advindas deste período e incorporadas pela 
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enfermagem foi a fragmentação e compartimentalização do trabalho, inspirada pela 

Teoria da Administração Científica do Trabalho proposta por Taylor. Esta 

fragmentação é vista principalmente nos hospitais, mas também em outros tipos de 

unidades de saúde, em que se observa, claramente, que a assistência ao usuário é 

dividida em partes e cada parte é atribuída a profissionais diferentes. Assim, alguém 

administra a medicação, outro faz a higiene e outro troca o curativo. 

Tal forma de assistência, como já foi dito, atende aos interesses financeiros 

que visam à economia de tempo no tratamento instituído (RIBEIRO; PIRES, 2004). 

As mesmas autoras afirmam, ainda, que outro legado dos princípios 

gerenciais de Taylor para a enfermagem foi a divisão do trabalho em intelectual e 

braçal que, embora venha caindo em desuso em grandes hospitais, nos quais o 

técnico de enfermagem vem sendo substituído por enfermeiros, configura-se como 

uma pratica que ainda persiste na grande maioria dos hospitais brasileiros. Assim, 

prevalece a ideia de que o trabalho intelectual (planejamento da assistência, 

suprimento de materiais e gerenciamento de pessoal) é atribuído ao enfermeiro, 

enquanto as atividades braçais (tais como higiene, transporte de pacientes, 

curativos e outros) são delegadas aos técnicos e auxiliares de enfermagem. 

Considerando esse contexto histórico, ao analisar especificamente o 

processo de trabalho da enfermagem brasileira, observa-se que, até a década de 

1970, tal processo estava intrinsecamente atrelado e dependente do trabalho 

médico e, ainda, vinculado às políticas de saúde do país, que por sua vez, 

dependiam dos caminhos da economia da época. 

O decreto 15.799, de 10 de novembro de 1922, que aprovou o regulamento 

do Hospital Geral de Assistência do Departamento Nacional de Saúde Pública e em 

seu artigo 54, definiu as atribuições da enfermeira, mostra um pouco a realidade do 

trabalho da enfermagem na década de 1920: 

A ela incumbirá a organização e distribuição dos serviços destinados 
aos doentes, da cozinha dietética e da rouparia, cabendo-lhe a 
responsabilidade pelo bom andamento deste serviço. Os cuidados 
aos doentes serão orientados pelos médicos chefes, cujas 
prescrições deverão ser rigorosamente cumpridas (KLETEMBERG et 

al., 2010). 

Esse decreto, além de expressar a notória dependência e subordinação da 

enfermagem ao trabalho do médico, assinalou também como era forte a questão de 
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gênero no âmbito da enfermagem, pois as tarefas atribuídas às enfermeiras 

refletiam o papel feminino na sociedade da época, final do século XX 

(KLETEMBERG et al., 2010). 

Posteriormente, outros documentos legais vieram para regulamentar não só 

a prática como também o ensino da enfermagem. Dentre estes, talvez um dos mais 

importantes tenha sido a Lei 27.426 de1949. Esta lei definiu os conteúdos dos 

cursos superiores em enfermagem e do curso técnico em auxiliar de enfermagem. 

A promulgação da Lei 27.426 se deu num momento em que o Brasil passava 

por um aumento na quantidade de serviços curativos de saúde e necessitava de 

mão de obra. Nesta época, o curso para o enfermeiro durava 36 meses e o de 

auxiliar de enfermagem 18 meses e era crescente a demanda por profissionais mais 

qualificados. Assim, esta Lei refletiu o desejo dos vários atores envolvidos no 

mercado de trabalho, pois com a chegada do auxiliar de enfermagem, muitas das 

atividades da prática assistencial, principalmente as que exigiam menor 

conhecimento teórico, foram delegadas aos mesmos pelo enfermeiro. Com esta 

divisão do trabalho intelectual e braçal, ganhou o governo, que necessitava do 

enfermeiro na prática da saúde pública preventiva (pois não havia profissionais 

suficientes para dar conta, concomitantemente, de práticas preventivas e curativas), 

ganharam os serviços privados de saúde (com uma mão de obra mais barata) e 

ganhou o enfermeiro, que pode dividir sua carga de trabalho com estes novos 

profissionais (já que os atendentes de enfermagem não tinham a qualificação 

necessária para estas atividades). A partir daí, ficaram então delegadas para o 

enfermeiro às atividades de direção, supervisão e ensino (KLETEMBERG et al., 

2010). 

Na década de 1960, pressionado pelo mercado de trabalho e pela demanda 

por mais vagas universitárias, o governo militar instituiu, através do Parecer 171/66, 

os cursos técnicos profissionalizantes, dentre eles o Técnico de Enfermagem. 

Segundo Kletemberg et al. (2010), o que se percebe é que a criação de mais uma 

categoria veio apenas atender, novamente, as demandas do mercado de trabalho, 

que passou a incorporar mais um grupo com profissionais de baixo custo. A 

enfermagem, que já era uma profissão subdividida em enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem, atendentes, práticos e parteiras, ganhou mais uma categoria: o 

técnico de enfermagem.  
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 O parecer 171/66, a exemplo de outros, não trouxe, entretanto, as 

especificações quanto às atribuições da nova categoria, dificultando, ainda mais, o 

trabalho de gerenciamento da assistência por parte do enfermeiro. Tais atribuições 

só foram explicitadas 20 anos mais tarde, com a aprovação da Lei 7.498/86, que 

regulamentou o exercício profissional de enfermagem em suas diversas categorias.  

 A ação conjunta da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), do 

COFEN e dos Conselhos Regionais de Enfermagem influenciou, sobremaneira, a 

aprovação da Lei 7.498, de 25 de junho de 1986 (que atualizou o exercício 

profissional de enfermagem) e do Decreto nº 94.406, de 08 de julho de 1987(que 

regulamentou esta lei). 

A nova Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, além de trazer grandes 

avanços para a profissão, como a consulta e a prescrição de enfermagem, excluiu 

categorias tais como o enfermeiro prático, parteira prática e o atendente de 

enfermagem, sendo que este último recebeu um prazo de 10 anos para se qualificar 

até a extinção final da categoria (BRASIL, 1986; KLETEMBERG et al., 2010). 

Dentre os grandes avanços que a Lei 7.498/86 trouxe para o exercício da 

enfermagem está a definição, bem como a caracterização das atribuições de cada 

categoria. Assim, cabe ao Auxiliar de enfermagem:  

 
Exercer atividades de nível médio, de natureza repetitiva, 
envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem 
como a participação em nível de execução simples, em processos 
de tratamento, cabendo-lhe especialmente executar ações de 
tratamento simples como prestar cuidados de higiene e conforto ao 
paciente (BRASIL, 1986).  
 

Ao técnico de enfermagem cabe: 

 
Exercer atividade de nível médio, envolvendo orientação e 
acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e 
participação no planejamento da assistência de enfermagem, 
cabendo-lhe especialmente: participar da programação da 
assistência de enfermagem e executar ações assistenciais de 
enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro (BRASIL, 1986). 

 

Ao enfermeiro, além de todas atividades executadas pelos profissionais 

citados anteriormente cabe, privativamente, a direção de órgãos e chefia de 

unidades de enfermagem, direção do serviço de enfermagem da unidade, 

planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da 
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assistência de enfermagem, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 

matéria de enfermagem, consulta e prescrição de enfermagem, cuidados diretos a 

pacientes graves, procedimentos de enfermagem com maior complexidade e que 

exijam conhecimento específico, além de outras ações como membro da equipe de 

saúde, que podem ser consultados no texto da lei (BRASIL,1986). 

Na prática, as profissões de técnico e auxiliar de enfermagem se confundem 

nas suas atribuições, se diferenciando apenas nos níveis salariais. 

Com os avanços advindos da nova lei do exercício profissional, tomou 

impulso a ideia de que o processo de trabalho da enfermagem, que começou a ser 

implantado na década de 1970, deveria ser sistematizado e melhor embasado 

cientificamente. Sendo assim, a partir da publicação do livro de Wanda Aguiar 

Horta, "Processo de Enfermagem" o tema passou, nas décadas de 1980 e 1990, a 

ser amplamente discutido, ensinado nas universidades e implantado, principalmente 

nas grandes capitais. 

O processo de trabalho proposto pela professora Wanda Horta, partiu da 

pirâmide das necessidades básicas de Maslow e propôs uma metodologia de 

trabalho composta por seis etapas: histórico de enfermagem, diagnóstico de 

enfermagem, plano assistencial, prescrição de enfermagem, evolução e prognóstico 

de enfermagem (KLETEMBERG et al., 2010). 

A Resolução 272/2002 do COFEN, revogada pela Resolução 358/2009 do 

mesmo órgão, definiu a Sistematização da Assistência de Enfermagem como 

método oficial para aplicação do processo de trabalho em enfermagem. Assim, o 

processo de enfermagem passou a ser implantado, mesmo que parcialmente, em 

diversos serviços públicos, principalmente nos hospitais universitários. Para o órgão, 

a SAE se divide em cinco etapas: Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de 

Enfermagem), diagnóstico de Enfermagem, planejamento de Enfermagem, 

implementação e por último a avaliação de Enfermagem. Ainda segundo o COFEN, 

o técnico de enfermagem participa da execução da SAE naquilo que lhe compete e 

sob a supervisão do enfermeiro (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGE, 2015).  

É inegável a importância da SAE para o trabalho da enfermagem e, em 

especial, para o enfermeiro, que além de trabalhar de forma científica, é forçado a 

estar à beira do leito, não apenas para executar procedimentos, mas para uma 

avaliação diária do seu paciente. Além disso, a partir de tal sistematização, o 
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profissional tem nos impressos produzidos importantes documentos que dão 

legalidade e segurança às suas ações. 

A despeito da importância referida no parágrafo anterior, do incentivo do 

Conselho Federal de Enfermagem e de muitos hospitais brasileiros terem adotado a 

SAE, a mesma tem sido questionada pelas dificuldades à sua implantação: o tempo 

despendido para operacionalizá-la, a falta de pessoal, a falta de registros 

adequados e a falta de credibilidade na prescrição de enfermagem 

(REMIZOSKI;ROCHA; VALL, 2014). 

Para TAKAHASHI et al. (2008), uma grande dificuldade é a falta de 

conhecimento teórico do próprio processo de enfermagem e das técnicas para 

executá-lo em suas etapas. Outra dificuldade encontrada, desta vez na fase de 

avaliação, é a falta de registros de enfermagem adequados que subsidiem tais 

avaliações. Parte destas informações são colhidas no relatório de enfermagem, que 

é preenchido pelo técnico de enfermagem de maneira muitas vezes mecânica, não 

refletindo a real assistência prestada ao usuário (PINPÃO, 2010). 

Como já foi afirmado anteriormente, um processo de trabalho sistematizado é 

privilégio de alguns hospitais das grandes cidades do Brasil. Na grande maioria das 

instituições, a assistência de enfermagem é orientada por protocolos e rotinas, por 

demandas geradas pelo trabalho de outros profissionais, como médicos e 

fisioterapeutas, ou ainda, por demandas espontâneas, oriundas dos próprios 

pacientes ou do seu quadro clínico. 

Outro grande problema da assistência não planejada é que, ao ser baseada 

no cumprimento de tarefas, o paciente é visto como partes ou como procedimentos, 

ou ainda como um mero número (MENDES; BASTOS, 2003). É comum se ouvir em 

meio ao ambiente hospitalar: “Vou administrar a medicação do 103-A” ou “Estou 

indo ver aquele paciente do curativo no pescoço” ou ainda: Alguém viu o prontuário 

do paciente que é para passar a sonda nasoenteral?”. 

Ao se analisar a organização do trabalho no ambiente hospitalar e o processo 

de trabalho da enfermagem, observa-se que tal pratica, na maioria dos serviços de 

saúde brasileiros, é marcada por uma divisão fragmentada de tarefas, rígida 

estrutura hierárquica para o cumprimento das rotinas concomitante a fragilidade na 

sistematização dos procedimentos e, ainda, o dimensionamento inadequado de 

pessoal (resultando em sobrecarga de trabalho, elevados índices de absenteísmo e 
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afastamento por doenças, insatisfação e desvalorização da dimensão relacional no 

cuidado ao paciente). 

Como assinala Pires (1998), o trabalho hospitalar reflete os embates entre 

várias categorias profissionais e nele se destacam as relações de poder e a 

valorização do saber médico (cuja hegemonia garante a possibilidade de interferir 

nas ações e processos de trabalho dos demais integrantes da equipe, notadamente 

o pessoal da enfermagem). Nele observa-se uma sobrevalorização das 

especificidades das atividades, o que naturaliza a falta de parcerias, dificulta o 

trabalho em equipe e promove a duplicação de esforços. Deficiências na 

sistematização da assistência contribuem de maneira decisiva para degradação de 

tal quadro. 

Cabe a equipe de enfermagem desempenhar inúmeras tarefas (algumas 

com alto grau de exigências e responsabilidades), as quais, dependendo da forma 

como estão organizadas, podem facilitar ou prejudicar a qualidade da assistência 

prestada. 

A SAE, sem dúvida, é um bom instrumento para o gerenciamento do 

processo de trabalho, uma vez que algumas ferramentas e estratégias possibilitam 

responder às demandas e objetivos institucionais, é necessário, entretanto, que toda 

a equipe esteja envolvida e tenha conhecimento e condições de efetivá-la.  
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2 INVESTIGANDO OS PROCESSOS DE TRABALHO DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM: METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Embora a revisão de literatura traga luz às questões levantadas, é necessário 

buscar dados concretos que ilustrem as ideias expressadas pelos estudiosos sobre 

o tema. Neste sentido, a investigação voltou-se para um aprofundamento do 

conhecimento sobre o contexto de trabalho dos profissionais, destacando em 

detalhes a perspectiva dos envolvidos. Neste capitulo, são descritos os 

procedimentos metodológicos do estudo, indicando como se deu a definição do 

setor estudado, a escolha dos profissionais envolvidos e as razões pelas quais os 

mesmos foram escolhidos. São narrados os passos dados na busca pelos 

resultados obtidos no trabalho, bem como as características do ambiente estudado. 
 

O estudo caracterizou-se como uma pesquisa descritiva de natureza 

quantitativa desenvolvida com os profissionais de enfermagem do setor de clínica 

cirúrgica do ECI-HUOL. Enquanto estudo descritivo, objetiva-se investigar e 

descrever determinadas características de uma população, bem como, identificar a 

existência de relações entre as variáveis (GIL, 2002). A investigação captou dados 

quantitativos mediante o emprego de levantamento de dados primários, por meio da 

aplicação de questionário contendo perguntas fechadas. 
 

A pesquisa foi realizada entre os meses de janeiro a julho de 2016 no setor 

de clínica cirúrgica do ECI no Hospital Universitário Onofre Lopes, hospital escola 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, situado na cidade de Natal-RN e 

buscou-se analisar o processo de trabalho do técnico de Enfermagem, sua 

organização e seus registros. 
 

O setor de clínica cirúrgica está localizado no andar térreo. Este andar tem 31 

leitos, distribuídos em dez enfermarias, cada uma com três leitos, além de um leito 

adicional, reservado para os pacientes em isolamento. Além dos leitos, cada andar 

conta com uma sala de apoio chamada “sala de procedimento”, onde são realizados 

desde pequenos procedimentos até atendimentos de urgência à pacientes que não 

estão internados. 
 

A clientela da clínica cirúrgica é composta de pacientes que se internam, em 

sua maioria, para submeter-se a procedimentos agendados, entretanto não são 

raros os casos em que pacientes são internados para procedimentos em caráter de 

urgência.  
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 Este andar recebe desde pacientes para submeterem-se a procedimentos 

rápidos (com internações de 24h, cirurgias de amígdalas ou correção de cataratas), 

como também, aqueles que passarão por cirurgias de médio porte (como as de 

retirada da vesícula biliar) e mesmo cirurgias de grande porte (como as 

gastroplastias, cirurgias cardíacas e neurocirurgias). 

Adotou-se o tipo de amostragem não probabilística, por conveniência, que 

permite descrever as características principais do grupo de estudo, embora não 

permita a generalização, uma vez que os participantes são incluídos no estudo por 

estarem disponíveis (FREITAS et al., 2000). 
 

Em decorrência da boa aceitação da proposta e adesão dos profissionais, a 

amostra incluiu 100% dos profissionais de enfermagem do setor de clínica cirúrgica 

(18 enfermeiros e 54 técnicos de enfermagem, totalizando um universo de 72 

participantes). A escolha especifica dos funcionários deste andar se deu por se 

entender que grande parte dos procedimentos executados pela enfermagem, 

principalmente os delegados aos técnicos deste setor, seguem um padrão comum a 

todos os pacientes admitidos e também devido ao fato de a complexidade de 

procedimentos ser menor, se comparado aos executados no atendimento aos 

pacientes da clínica médica (pacientes com quadro mais grave). Em relação aos 

procedimentos de investigação, a figura abaixo sintetiza as etapas da pesquisa. 

Figura 1 - Fluxograma representativo das etapas da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, fez-se a análise documental. Nela, foram identificados todos os 

formulários voltados para o registro e organização do processo de trabalho da 

enfermagem no hospital. São eles: relatório de enfermagem, folha de sinais vitais, 



28 
 

ficha de controle hídrico e prescrição médica que, embora como o nome já diz, seja 

um impresso médico, é o documento no qual o profissional que administra as 

medicações registra o horário em que as mesmas foram aplicadas. 
 

Na sequência, definiu-se do setor para o estudo. A clínica cirúrgica foi 

escolhida pela baixa complexidade da maioria dos seus pacientes e pela previsão 

de menor quantidade de procedimentos executados pela equipe de enfermagem em 

seus usuários. 
 

Na fase seguinte, voltada para o mapeamento dos processos de trabalho, 

incluiu-se a observação sistemática e a utilização dos questionários como 

instrumento para sistematizar informações sobre como se dá a organização do 

trabalho do técnico de enfermagem, mais especificamente em relação às atividades 

assistenciais, de modo a analisar o fluxo de processos e as ações dos profissionais 

na clínica cirúrgica do ECI-HUOL. 
 

Os dados foram coletados através de dois questionários semi estruturados 

respondidos pelos técnicos e pelos enfermeiros (contendo nove e onze questões), 

aplicados na sala de passagem de plantão do andar pesquisado (ANEXOS I e II). 

Neste instrumento, os profissionais foram inquiridos sobre a sua rotina de trabalho, 

suas prioridades e seus recursos de trabalho. 

Além de versarem sobre informações funcionais, as questões propostas 

buscaram identificar como se dá a organização do trabalho do técnico de 

enfermagem no que se refere às atividades assistenciais, como e por quem é 

determinado, na prática, o sequenciamento e os procedimentos a serem executados 

no paciente, se existe algum instrumento que sirva de balizador das ações 

assistenciais de enfermagem (Impresso, checklist ou outro), se, na percepção do 

servidor, haveriam atividades que poderiam deixar de ser feitas, sem que houvesse 

prejuízo ao usuário ou ao sistema e, ainda, quem define o ordenamento do trabalho 

da equipe de enfermagem na ausência do enfermeiro, dentre outros tópicos.  

Após a coleta, os dados foram selecionados e submetidos à estatística 

descritiva, sendo depois analisados e interpretados, de modo que fosse possível 

obter respostas às questões propostas inicialmente. 
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3 O PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM: RESULTADOS 

OBTIDOS 

 

Vencidas as etapas de prospecção apresenta-se os resultados obtidos, 

começando pelos dados derivados da pesquisa documental, que se refere aos 

formulários disponíveis para uso e orientação da equipe de enfermagem, como 

também, das mudanças no uso dos mesmos, que passaram a ser preenchidos 

digitalmente. A seguir, descreve-se a rotina de trabalho dos profissionais 

pesquisados, informação obtida a partir da observação do processo de trabalho e 

atuação dos profissionais do setor. Neste ponto, descreve-se as tarefas executadas 

pelos profissionais da enfermagem durante o plantão da manhã (que é o horário 

com o maior volume de atividades no setor pesquisador). Por último, apresenta-se, 

por meio de tabelas, os resultados obtidos a partir da aplicação dos questionários. 

 

3.1 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

Na busca por um instrumento que pudesse orientar as ações do técnico de 

enfermagem, foi feito um detalhado exame dos documentos disponibilizados aos 

técnicos de enfermagem no seu setor de trabalho, ou seja, no posto de 

enfermagem, sala de prescrição e sala de preparo de medicação. 
 

Na sala de prescrição, encontrou-se um universo de dezenas de impressos 

organizados em prateleiras, na sua grande maioria, formulários destinados ao uso 

dos profissionais médicos. Este ambiente, embora mais utilizado por médicos e 

estudantes de medicina, também é utilizado pelo técnico de enfermagem durante as 

suas anotações. É nele que se encontram os seis computadores destinados ao 

registro de informações por parte de todos os funcionários e estudantes que 

assistem os pacientes de cada andar (Enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

fisioterapeutas, médicos, nutricionistas entre outros). 
 

Na sala de preparo de medicação, a única área destinada a documentos e 

impressos é um quadro de avisos onde se encontram escalas, informes gerais, 

convites para cursos e afins. 

Foi no posto de enfermagem propriamente dito que foram encontrados os 

instrumentos específicos do trabalho da enfermagem e, consequentemente, aqueles 

usados pelo técnico na sua rotina de trabalho: registro para controle de sinais vitais 
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(formulário em que são registrados a pressão arterial, a frequência cardíaca, a 

temperatura e a frequência respiratória), folha de controle hídrico (Impresso onde é 

registrado o balanço hídrico, medidas antropométricas e até os resultados da 

glicemia capilar) e, por último, o relatório de enfermagem (folha destinada à 

anotações dos procedimentos executados no paciente, bem como as alterações de 

quadro do mesmo) Anexos VII, VIII e IX respectivamente.  

No momento da investigação, os três formulários citados acima estavam 

sendo substituídos pelo sistema de informática denominado AGHU, que permite que 

os mesmos dados sejam digitados e impressos em uma única folha ao final de cada 

24hs, chamada de controles do paciente, que se encontra no anexo V. 
 

Tanto os impressos quanto o sistema de informática que os está substituindo 

não trazem qualquer orientação com relação ao objeto do estudo, que é, a rotina de 

trabalho do técnico de enfermagem. Entretanto, o relatório impresso pelo sistema a 

cada 24h trouxe um notório avanço com relação ao registro das atividades 

executado manualmente por estes profissionais, pois além de facilitar a leitura 

(anteriormente dificultada pela caligrafia de alguns profissionais, por exemplo), 

coloca em ordem cronológica e resumida as ações executadas no paciente, bem 

como as alterações do quadro dos mesmos. 
 

Um outro documento que está em fase de implantação por meio do sistema 

AGHU é a prescrição de enfermagem. Nele, se encontram as ações que devem ser 

executadas pela enfermagem em cada paciente. Este impresso, que pode ser visto 

no anexo III, é preenchido pelo enfermeiro para cada paciente após a avaliação do 

mesmo, mas não define ordem de execução dentro das diversas atividades de cada 

turno, apenas determina em que turnos a ação deve ser executada (manhã, tarde, 

noite ou em combinações dos mesmos). 
 

Embora não estivessem disponíveis para consulta nos referidos setores no 

momento da pesquisa documental, é de conhecimento de todos da equipe de 

enfermagem que existe uma pasta de protocolo contendo o passo a passo dos 

diversos procedimentos que são executados pela enfermagem (tais como aspiração 

das vias aéreas, punção venosa, cateterismo vesical, entre muitas outras). 

Entretanto, como foi possível observar, não há uma sistematização da 

consulta a tais documentos, o que repercute diretamente na forma como se 

processa o trabalho que, neste caso, reflete o que se consolidou como 

conveniência, habito e particularidade do profissional envolvido. 
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3.2 OBSERVAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO 

 

Foi de fundamental importância para o presente estudo analisar como se dá, 

efetivamente, o trabalho de alguns dos profissionais da equipe de enfermagem. A 

seguir, serão descritas as atividades inerentes aos principais integrantes, o 

enfermeiro e o técnico de enfermagem. 

 

3.2.1 Enfermeiro 

 

O dia a dia do Enfermeiro do setor de clínica cirúrgica do ECI-HUOL começa 

da mesma forma que os demais enfermeiros dos diversos setores de internação do 

hospital, pela passagem de plantão. A passagem de plantão é feita entre os 

enfermeiros do horário anterior e os que estão chegando para o plantão (no caso da 

observação efetuada, entre a equipe da noite e os que estão chegando, os 

funcionários da manhã). Segundo a escala do setor durante o período da pesquisa, 

são em média dois enfermeiros a noite e três pela manhã. A passagem das 

informações é feita em uma das duas salas de aula do setor que ficam na entrada 

do andar. 

Entre as diversas informações trocadas pelos integrantes das equipes, foi 

observado que é imprescindível se passar nome e leito do paciente, diagnóstico 

médico, estado geral, alterações de sinais vitais, intercorrências (fatos alheios a 

rotina e ao quadro do paciente), via de administração utilizada para os principais 

medicamentos administrados, principalmente medicamentos importantes, de alto 

custo, que necessitem de vigilância ou que tenham efeitos danosos ao paciente, 

como por exemplo, aumentar ou diminuir rapidamente a pressão arterial. 

Além disso, são passadas informações administrativas referentes ao 

abastecimento do setor (lençóis, EPIs, seringas e outros), uso de equipamentos de 

alto custo (monitores e ventiladores mecânicos), uso do carro de urgência e a 

reposição do mesmo, funcionários que faltaram, equipe disponível para o turno que 

segue e, ainda, as queixas de pacientes e acompanhantes.  

Concluída a passagem de plantão e uma vez no posto de enfermagem, os 

três enfermeiros da manhã se dividem em atribuições. Usualmente, um deles 

assume as atividades administrativas e ou outros dois as atividades assistenciais 
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O enfermeiro, que neste momento será designado pelo termo “supervisor” 

tem como primeira tarefa conferir a atribuição dos técnicos de enfermagem. Essa 

distribuição dos técnicos por leitos é normalmente feita no dia anterior, cabendo ao 

supervisor apenas os ajustes. Cada técnico recebe a seus cuidados, em média, 

duas enfermarias com três leitos cada, cabendo ao supervisor avaliar a gravidade 

dos pacientes, bem como seus graus de dependência, pois ambos influenciarão no 

tempo despendido pelo técnico para atendê-los. 

Embora nem sempre o supervisor siga a mesma ordem de tarefas (já que o 

mesmo pode ser interrompido em diversos momentos por quaisquer dos demais 

profissionais envolvidos na assistência em busca de informações sobre os 

pacientes), após a alocação dos técnicos, o mesmo faz uma checagem de materiais 

disponíveis para o plantão, como material para banhos (tais como cadeira de banho, 

lençóis e compressas), aparadeiras e papagaios, medicações e materiais para 

administrá-las, roupas para pacientes (batas e pijamas) e lençóis avulsos, entre 

outros. 

Na sequência este mesmo enfermeiro revisa todo o registro de ocorrências 

em busca dos pacientes que deixarão o setor para fazer exames de maior 

complexidade, como por exemplo, tomografias, ressonâncias magnéticas, 

cateterismos cardíacos e até outros mais simples como radiografias. 

Enquanto o enfermeiro supervisor executa as tarefas já relacionadas, várias 

demandas podem chegar ao mesmo, sendo as mais importantes o contato 

telefônico de setores como farmácia e laboratório em busca de informações sobre 

os pacientes, problemas relacionados a acompanhantes, faltas de medicamentos e 

materiais, problemas de falta de funcionários, além de reuniões emergenciais 

solicitadas pelas chefias e diretoria. 

Uma outra demanda não ordinária, mas que chega frequentemente para o 

supervisor, é a consulta do técnico de enfermagem sobre dúvidas relacionadas aos 

mais diversos tipos de problemas que vão desde uma dificuldade de conseguir uma 

cadeira para banho até uma medicação que foi extraviada durante a sua 

preparação. 

Aproximadamente às 11 horas, a maioria dos médicos assistentes já 

passaram pelo setor e cabe ao supervisor, muitas vezes com a ajuda dos 

enfermeiros assistenciais, fazer o aprazamento dos horários em que as medicações 

prescritas serão administradas. Por ser um hospital escola, com muitos acadêmicos 
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de medicina e residentes, cabe ainda, a ele, fazer contato com médicos assistentes 

que cometeram erros de prescrição para que venham corrigi-las. Estes erros podem 

ser de grafia, dosagem e via de administração principalmente. Observa-se, neste 

ínterim, a importância desse profissional na prevenção e gerenciamento de erros na 

administração de medicamentos. 

A última tarefa do enfermeiro supervisor é revisar no computador os registros 

de ocorrências e definir a equipe da tarde. Ele observa se a equipe está bem 

distribuída e se não haverá faltas para o turno seguinte. Em relação as ocorrências, 

ele confere-as junto com os enfermeiros assistenciais, registrando todos os fatos 

ocorridos (admissões e altas, urgências, exames realizados e qualquer outro fato 

que possa interferir no bom andamento da assistência). Este último momento por 

vezes é interrompido pela chegada de um novo paciente o que, conforme 

observado, tende a provocar um certo desconforto nos profissionais atribuídos ao 

leito onde o novo paciente será acomodado. Esse desconforto possivelmente é 

motivado pelo fato de que o novo paciente demandará procedimentos de 

enfermagem que exigirão dos profissionais a sua permanência no setor após seu 

horário de trabalho.  

Cabe registrar que esta narrativa não esgota o repertório de atividades que 

este profissional executa na sua rotina diária, pois durante as atividades descritas 

aqui muitas outras podem surgir espontaneamente como por exemplo uma urgência 

em um momento em que os enfermeiros assistenciais estejam em outra atividade. 

Ao enfermeiro que fica direcionado para as ações assistenciais, aqui 

chamado simplesmente de enfermeiro, cabe, após receber o plantão, iniciar a visita 

leito por leito aos pacientes sob a sua responsabilidade. Esta visita tem dois 

momentos: um primeiro, em que o enfermeiro busca avaliar como foi a noite dos 

pacientes, suas queixas principais e problemas administrativos e um segundo, em 

que o mesmo aplicará os princípios do processo de enfermagem nas suas etapas 

iniciais (que dizem respeito a avaliação do paciente). 

Levando em consideração o tema do estudo, é importante se focar a 

observação neste segundo momento da visita ao paciente, visto ser nele que, 

claramente, se dá o desenvolvimento do processo de assistência de enfermagem. É 

na visita ao paciente que o enfermeiro fará a coleta de dados ou histórico de 

enfermagem a partir da entrevista e exame físico, exame este que pode ser 
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simplificado ou até dispensado caso o paciente já tenha sido avaliado por outro 

enfermeiro que tenha feito a admissão deste paciente. 

Concluída a visita a todos os pacientes atribuídos a ele, o enfermeiro 

assistencial registra os dados coletados no formulário próprio através do sistema 

AGHU. Baseado nestes dados, o enfermeiro define os diagnósticos aplicáveis a 

cada paciente e, na sequência, a prescrição de enfermagem dos mesmos. No caso 

de pacientes que tenham uma avaliação anterior, o enfermeiro fará a evolução dos 

mesmos alterando as condutas de enfermagem necessária a cada um deles. 

Ainda durante as visitas é feita a avaliação das técnicas realizadas pelos 

técnicos de enfermagem e em caso de necessidade a correção da mesma. Ainda é 

possível avaliar curativos, observar o estado da pele de pacientes acamados e 

auxiliar em mudanças de decúbito e outros procedimentos.  

Após esta etapa, o enfermeiro assistencial define as prioridades e passa a 

efetuar uma gama de procedimentos a beira do leito, respeitando a disponibilidade 

do material e a necessidade do usuário. Entre estes procedimentos estão: 

passagem ou troca de sondas vesicais, passagem de sondas para alimentação, 

curativos de grande porte, acompanhamento de pacientes graves para realização 

de exames, punção venosa em pacientes com dificuldade de acesso venoso e 

desobstrução de acessos venosos profundos. 

Nestas ocasiões, é comum o surgimento de situações de urgência, que vão 

desde pequenos sangramentos até uma parada cardiorrespiratória, por exemplo. 

Compete ao enfermeiro, como líder da equipe e responsável pelo setor, fornecer a 

assistência imediata a estes pacientes, se fazendo necessário, muitas vezes, o 

apoio de outro enfermeiro. 

Ao final do horário, o enfermeiro assistencial se une ao supervisor para 

aprazamento de horários de medicação e fechamento do plantão, tarefa esta já 

descrita quando se discutiu as atribuições do enfermeiro supervisor. 

Observou-se que durante todo o plantão chegam pacientes para serem 

atendidos na sala de procedimento. Esta sala é um anexo do posto de enfermagem 

destinada à realização de procedimentos nos pacientes internados, mas que, 

constantemente, recebe pacientes de outros setores, principalmente dos 

ambulatórios, para resolução de pequenas urgências. Como a chegada destes 

pacientes não é previsível e por não ser um hospital de urgência, o HUOL não tem 

uma equipe de assistência específica para este fim, ficando o atendimento sob a 
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responsabilidade dos profissionais disponíveis no momento da chegada dos 

mesmos. 

São muitas as tarefas executadas por estes profissionais nas seis horas de 

plantão que compõem o seu dia a dia. Muitas destas atividades não se encontram 

na literatura, visto que são particulares a cada instituição. É de admirar que tais 

profissionais não esqueçam, com frequência, de executar tantas tarefas (visto que 

não se encontrou instrumentos que servissem de orientadores para execução da 

rotina do enfermeiro supervisor). O que se observa é que tais atividades diárias são 

passadas dos mais velhos para os recém-chegados. 

Ao contrário das atividades executadas pelo supervisor, as atividades 

assistenciais são orientadas pela Sistematização da Assistência de Enfermagem - 

SAE, que, como já foi posto, tem em suas etapas a descrição do passo a passo 

para que o enfermeiro possa atuar de forma a garantir o atendimento das 

necessidades do seu usuário. No entanto, também entre os enfermeiros, observa-se 

certa tendência a uma personalização da assistência, traduzida, por exemplo, no 

maior ou menor investimento do tempo em determinados aspectos ou momentos do 

processo. Assim, a depender do que o profissional considere como sendo mais 

necessário, são feitos ajustes e adaptações no sequenciamento das ações. 

 

3.2.2 Técnico de enfermagem 

 

Embora a lei do exercício profissional de enfermagem permita que o técnico 

partilhe com o enfermeiro as ações de planejamento na assistência ao usuário, se 

observa, na prática, que isso acontece de maneira incipiente e esporádica, 

cabendo-lhe realmente a assistência direta (administração de medicamentos, a 

higiene pessoal do paciente, seja no leito ou no banheiro, a troca de curativos 

simples, as nebulizações, o acompanhamento do paciente para exames ou cirurgias 

e o auxílio em vários procedimentos, seja ao enfermeiro ou aos demais membros da 

equipe de saúde). 

Se a assistência de enfermagem do setor em que o profissional estiver 

inserido for sistematizada, ele poderá participar do cumprimento da prescrição de 

enfermagem, da evolução do doente comunicando alterações do quadro do 

paciente ao enfermeiro e ainda da avaliação, fornecendo feedback ao enfermeiro 

através dos seus registros. É pautado na prescrição de enfermagem e na prescrição 
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médica que o técnico de enfermagem organiza e distribui as suas tarefas durante o 

seu plantão. 

Entretanto, quando o processo de trabalho do setor no qual está inserido o 

técnico não é sistematizado e quando, principalmente, não há prescrição de 

Enfermagem ou outro instrumento que oriente o seu trabalho, o mesmo trabalha 

pautado suas ações baseado apenas na prescrição médica, nas delegações feitas 

pelo enfermeiro e nas demandas que surgem das próprias necessidades dos 

pacientes. 

Para um melhor entendimento, é necessário tomar como base a rotina real 

de um técnico de enfermagem que trabalha no setor de clínica cirúrgica do hospital 

estudado. A enfermagem do HUOL tem seus horários de trabalho divididos em três 

turnos (manhã, das 7h às 13h. Tarde, das 13h às 19h. Noite, das 19h às 7 horas). 

Tomar-se-á como exemplo o trabalho desenvolvido no turno da manhã, por se 

entender que, embora a maioria das atividades da enfermagem serem executadas 

nos três turnos de trabalho, algumas delas são preferencialmente feitas pela manhã. 

Após receber o plantão, que é a passagem das informações concernentes 

aos pacientes que ficarão sob a sua responsabilidade (passagem está feita pelo 

colega de trabalho que esteve com os mesmos pacientes no turno anterior), o 

técnico separa, por horário em que serão administradas, as medicações destinadas 

a cada usuário (preparando aquelas que serão administradas no primeiro horário da 

manhã, que usualmente é às oito horas). Feito isto, o mesmo se dirige ao leito do 

paciente, onde verifica os sinais vitais: temperatura, frequência respiratória, pressão 

arterial e frequência cardíaca. Nesta primeira visita, ele também administra as 

medicações do horário, questiona o paciente sobre o seu estado geral e suas 

eliminações, retornando ao posto de enfermagem onde descarta materiais (como 

seringas, agulhas e luvas usadas) e organiza seus instrumentos de trabalho 

(bandejas, tensiômetro, estetoscópio e termômetro, entre outros). 

Cumprida esta primeira etapa, que é a que normalmente concentra maior 

número de atividades num curto espaço de tempo, ele se dedica a higiene do 

paciente e a troca de curativos. Quando é necessário que o banho seja no próprio 

leito do paciente, o profissional solicita a ajuda de colega ou pede ao enfermeiro 

que delegue a alguém está atribuição. 

Realizada as etapas anteriores, realizar-se a administração das medicações 

do próximo horário, ou seja, das 10h. O processo de administração de medicação 
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se repete a cada duas horas, ou em outras frequências, dependendo dos horários 

que foram aprazados pelo enfermeiro do setor. 

Normalmente, após a administração das medicações das 10h, o técnico de 

enfermagem registra no relatório de enfermagem (que pode ser um impresso ou no 

próprio sistema de informática), as atividades realizadas, bem como os sinais vitais 

e as queixas do paciente. Os sinais vitais e as eliminações também precisam ser 

registrados em impressos próprios que facilitam suas rápidas visualizações. 

Administradas as medicações das 12h são desprezados os conteúdos de 

drenos e bolsas de urina e feitas as últimas checagens, chegando então a hora de 

passar o plantão para o próximo colega. 

Entretanto, em meio a todas estas atividades, surgem as urgências (que vão 

desde uma simples c ou um pequeno sangramento, até as paradas 

cardiorrespiratórias), em que o profissional atua como membro da equipe de 

assistência. É preciso também trocar soros, trocar fraldas de pacientes dependentes 

e puncionar ou repuncionar veias periféricas para administração de soluções e 

medicamentos e é preciso, ainda, acompanhar o paciente para realização de 

exames e cirurgias. 

Uma última atividade a ser pontuada, mas que não esgota o universo de 

trabalho desse profissional, é a admissão de novos pacientes. Neste caso, que pode 

acontecer a qualquer hora do plantão, ele precisa acomodar o usuário no leito, 

verificar sinais vitais e, ainda, puncionar uma veia periférica para instalação de 

soluções e administração de medicamentos. Em alguns casos, ele precisa ajudar na 

coleta de exames e na passagem de sondas. 

Com exceção da administração de medicamentos, todos os demais 

processos não têm um documento ou instrumento que determinem o horário ou 

sequência para serem executados, sendo os mesmos estabelecidos pelo enfermeiro 

durante o plantão.  

Embora essas tarefas diárias com o tempo se tornem automáticas, não são 

raros os dias em que atividades deixam de ser feitas, ou são feitas no horário 

impróprio. Por exemplo, um determinado paciente portador de uma úlcera por 

pressão na região sacral, não teve seu curativo trocado porque o horário da 

execução do procedimento foi postergado para o fim do expediente de trabalho. No 

momento de fazê-lo, o técnico responsável por este paciente descobriu que o 

curativo era complexo e não poderia ser feito por ele. A equipe de curativos foi 
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chamada, mas devido à grande demanda de pacientes para curativos, a mesma só 

avaliou o curativo no dia seguinte. Embora não se possa descrever em poucas 

palavras o prejuízo para o tratamento da lesão em questão, até mesmo pessoas 

leigas sabem que as secreções corporais propiciam o crescimento bacteriano, 

atrasando o fechamento da lesão. 

Em outra situação hipotética, um paciente em pós-operatório e que tenha um 

sangramento intracavitário e venha a fazer um choque hipovolêmico, poderá passar 

por paciente apenas sonolento, podendo chegar à morte, se a sua pressão arterial e 

pulso não forem verificados no momento adequado. 

Assim como este exemplo, muitos outros podem ser citados para mostrar o 

quanto a assistência de enfermagem delegada ao profissional de nível médio, sendo 

feita de modo aleatório e sem controle, pode diminuir a eficácia dos tratamentos, 

bem como, pode pôr em risco a própria vida do paciente. 

 

3.3 QUESTIONÁRIOS 

 

Durante a coleta de dados foram aplicados 18 questionários entre os 

enfermeiros e 54 entre os técnicos de enfermagem, todos profissionais que 

trabalham na clínica cirúrgica do hospital pesquisado. Os modelos dos questionários 

utilizados se encontram nos anexos I e II. 
 

A observação dos dados obtidos indica que as principais atividades 

desenvolvidas pelos técnicos de enfermagem, segundo os enfermeiros são: 

administração de medicamentos (77,78%), higienização (44,44%), transporte dos 

pacientes (38,89%), sinais vitais (33,33%) e curativos (22,22%), entre outras 

citações, conforme a tabela 1, apresentada a seguir. 

 

Tabela 1 - Atividades delegadas dos enfermeiros aos técnicos de enfermagem (Múltipla 
resposta)  

Resposta Frequência absoluta Percentual 
   

Administração de medicamentos 14 77,78 

Higienização 8 44,44 

Transporte dos pacientes 7 38,89 

Sinais vitais 6 33,33 

Curativos 5 22,22 

Massagem de conforto 3 16,67 

Punção venosa 2 11,11 

Registro 2 11,11 

Administração de dietas 1 5,56 

Coleta de exames 1 5,56 
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Instalação de leito 1 5,56 

Mudança de decúbito 1 5,56 

Procedimento de baixa complexidade 1 5,56 

 
 

Em relação às atividades apontadas pelos técnicos de enfermagem como 

delegadas aos mesmos, destacam-se: administração de medicamentos (68,52%), 

controle de sinais vitais (42,59%), higienização (38,89%), curativos (29,63%), 

punção venosa (25,93%), transporte dos pacientes (12,96%), abastecimento e 

organização do setor (12,96%), conforme mostra a tabela 2. 

 

Tabela 2 - Atividades que são delegadas apontadas pelos técnicos de enfermagem (Múltipla 
resposta) 
 

Resposta Frequência absoluta Percentual 
   

Administração de medicamentos 37 68,52 

Sinais vitais 23 42,59 

Higienização 21 38,89 

Curativos 16 29,63 

Punção venosa 14 25,93 

Transporte 7 12,96 

Abastecimento e organização do setor 7 12,96 

Registro 6 11,11 

Aspiração traqueal 4 7,41 

Mudança decúbito 4 7,41 

Administração de dieta 3 5,56 

Assistência ao paciente 3 5,56 

Eletrocardiogramas 3 5,56 

Deixar material na CME 2 3,70 

Cuidados com drenos 1 1,85 

Auxiliar em procedimentos 1 1,85 

Avaliar nível de consciência 1 1,85 

Avaliação técnica 1 1,85 

Coleta de materiais para exames 1 1,85 

Aspirar secreções 1 1,85 

Glicemia capilar 1 1,85 

 

 

Entre as atividades citadas pelos dois grupos de profissionais como sendo 

atividades delegadas e realmente efetuadas, na prática, pelos técnicos de 

enfermagem, foi perguntado a ambos os grupos qual delas seria mais importante. 

55,56% dos enfermeiros apontam que todas as atividades desempenhadas pelos 

técnicos de enfermagem são importantes, enquanto que administração de 

medicamentos, controle de sinais vitais e auxiliar o enfermeiro na assistência aos 
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pacientes vêm em seguida apresentando os respectivos percentuais: 27,78%, 

11,11% e 5,56%. (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Atividades mais importantes apontadas pelos enfermeiros que os técnicos de 
enfermagem realizam (Múltipla resposta)  

Resposta Frequência absoluta Percentual 
   

Administrar medicamentos 5 27,78 

Sinais vitais 2 11,11 

Auxiliar enfermeiro em assistência ao paciente 1 5,56 

Todas 10 55,56 
   

 
 

Já entre os técnicos 50,00% afirmam que todas as atividades 

desempenhadas são importantes, seguido por administração de medicamentos 

(38,89%), controle de sinais vitais (5,56%), curativos (3,70%), humanização com o 

paciente (3,70%), seguir prescrição médica (3,70%), assistência espiritual (1,85%), 

avaliar alterações (1,85%), massagem de conforto (1,85%) e higienização (1,85%), 

conforme registrado na tabela 4. 

 

 

Tabela 4 - Atividades apontadas pelos técnicos de enfermagem que consideram 
importantes (Múltipla resposta)  

Resposta Frequência absoluta Percentual 
   

Administração de medicamentos 21 38,89 

Sinais vitais 3 5,56 

Curativo 2 3,70 

Humanização com o paciente 2 3,70 

Seguir prescrição médica 2 3,70 

Assistência espiritual 1 1,85 

Avaliar alteração 1 1,85 

Massagem de conforto 1 1,85 

Higienização 1 1,85 

Todas 27 50,00 
   

 
 

As informações sugerem não haver consenso entre os profissionais da 

enfermagem pesquisados com relação a qual atividade assistencial é mais 

importante ou se há uma mais importante que as outras. A escolha por 27,78% dos 

enfermeiros e 38,89% dos técnicos da administração de medicamentos como sendo 

a atividade mais importante, explicitou a herança da assistência de enfermagem 

dependente e centrada na atividade do médico, comportamento mais evidente até a 

década de 1970 (KLETEMBERG et al., 2010). 
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Quando se trata de paciente cirúrgico e principalmente em pós-operatório, 

nem mesmo o médico defende a administração de medicamentos como sendo 

prioridade, visto que esse paciente tem a sua prescrição médica recheada de 

sintomáticos como analgésicos e anti-inflamatórios, que não exigem extremo rigor 

quanto ao horário de administração, como seria o caso de antimicrobianos e 

corticosteroides. Entretanto, já a aferição dos sinais vitais (frequência cardíaca, 

pressão arterial, frequência respiratória e temperatura) que é fundamental para toda 

a equipe de saúde na avaliação dos pacientes de um modo geral, mas 

principalmente daqueles em pós-operatório imediato, foi citado apenas por 11,11% 

dos enfermeiros e 5,56% dos técnicos de enfermagem. 
 

Ao se deter, particularmente, nas respostas dos técnicos de enfermagem, 

observa-se uma maior pulverização das respostas, sugerindo uma dificuldade em 

avaliar a importância de suas atividades. 
 

As tabelas 5 e 6 mostram como pensam ambas as categorias no que diz 

respeito a ordem em que as tarefas delegadas devem ser executadas. Para os 

enfermeiros (tabela 6), após a passagem de plantão, a segunda atividade a ser 

executada é a administração de medicamentos, com 77,78%, não havendo 

consenso em relação a ordem das demais atividades. Já a tabela 5, que ilustra a 

percepção dos técnicos de enfermagem sobre este aspecto, deixa claro que os 

mesmos acreditam que, após receber o plantão e administrar as medicações, 

deverão fazer curativos e nebulizações (45,29%) e depois proceder com a higiene e 

conforto dos pacientes (44,43%), não havendo consenso em relação a ordem das 

demais atividades. 
 

A ordem em que as atividades são feitas não necessariamente define o grau 

de importância de cada uma delas, pois o plantão tem a sua própria dinâmica de 

trabalho e um profissional, usualmente, depende de outro para executar 

determinados procedimentos. Do mesmo modo, a equipe de enfermagem depende 

de setores que apoiam seu trabalho (como farmácia, lavanderia, laboratório, além 

de serviços administrativos que organização processos relacionados a internação, 

recepção, transporte de pacientes, lavanderia e limpeza). Assim, um paciente que 

necessita que a sua higiene corporal seja feita no leito, por exemplo, depende, além 

dois profissionais para executar a técnica de maneira segura, também de ter 

disponível materiais para o início do seu banho, como bacias, lençóis e compressas 

para banho, que são distribuídos por outros setores, como a lavanderia. 
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Entretanto, mesmo se considerando tais variáveis, a discrepância encontrada 

nas respostas registradas nas tabelas 5 e 6 leva a entender que não há uma ordem 

determinada de qual passo precisa ser dado em primeiro lugar quando se trata da 

execução dos procedimentos de enfermagem do setor pesquisado. 
 

Com exceção das trocas de plantão e administração de medicamentos, esta 

última já discutida anteriormente, os procedimentos sugeridos, embora sejam 

rotineiros, são executados em ordem aleatória tanto na opinião os profissionais que 

delegam, no caso, os enfermeiros, bem como pelos profissionais que os executam, 

os técnicos de enfermagem. Assim, o fazer curativos, higienizar, administrar dieta, 

registrar medicamentos e cuidados, auxiliar nos procedimentos, na admissão ou 

alta, no transporte e mudança de decúbito, são todas ações que irão se desenvolver 

em função do que, no momento, for mais adequado ou possível do ponto de vista do 

técnico. 

 

Tabela 5 - Ordem de execuções de atividades realizadas pelos técnicos de enfermagem nas 
respostas dos enfermeiros  

Atividades 
Freq 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º Total  

.  

              
 

Receber 
n 16 --- --- --- 1 --- 1 --- --- --- --- --- 18 

 

 

88,8 
            

 

o plantão % --- --- --- 5,56 --- 5,56 --- --- --- --- --- 100,00  

8 
 

 
 

              
 

Passar 
n --- --- --- 1 1 --- --- 1 --- --- --- 15 18 

 

            

83,3 
 

 

o plantão % --- --- --- 5,56 5,56 --- --- 5,56 --- --- --- 100,00  

2 
 

 
 

              
 

Administrar 
n 1 14 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 18 

 

  

77,7 
           

 

medicamentos % 5,56 5,56 5,56 --- 5,56 --- --- --- --- --- --- 100,00  

8 
 

 
 

              
 

Curativos e 
n --- 2 5 4 1 3 2 --- 1 --- --- --- 18 

 

  

11,1 27,7 22,2 
 

16,6 11,1 
      

 

nebulizações % --- 5,56 --- 5,56 --- --- --- 100,00  

1 7 2 7 1 
 

 
 

          
 

Higiene e 
n --- 2 4 4 4 1 2 --- --- 1 --- --- 18 

 

  

11,1 22,2 22,2 22,2 
 

11,1 
      

 

conforto % --- 5,56 --- --- 5,56 --- --- 100,00  

1 2 2 2 1 
 

 
 

          
 

Administrar 
n --- 2 3 1 7 3 --- --- 1 1 --- --- 18 

 

  

11,1 16,6 
 

38,8 16,6 
       

 

dietas % --- 5,56 --- --- 5,56 5,56 --- --- 100,00  

1 6 9 6 
 

 
 

           
 

Registrar n 1 --- 3 2 1 5 3 --- --- --- 3 --- 18 
 

medicações 
% 5,55 --- 

16,6 11,1 
5,56 

27,7 16,6 
--- --- --- 

16,6 
--- 100,00 

 

e cuidados 
 

7 1 7 7 7  

         
 

Auxiliar n --- --- 1 4 1 --- 3 4 4 1 --- --- 18 
 

enfermeiros     
22,2 

  
16,6 22,2 22,2 

    
 

em % --- --- 5,56 5,56 --- 5,56 --- --- 100,00  

2 6 2 2 
 

procedimentos           
 

              
 

Auxiliar outros n --- --- --- 1 1 --- 1 2 3 6 3 1 18 
 

profissionais em 
% --- --- --- 5,56 5,56 --- 5,56 

11,1 16,6 33,3 16,6 
5,56 100,00 

 

procedimentos 
 

1 6 3 6  

          
 

           
 

 n --- --- --- 1 --- --- 3 3 4 1 6 --- 18 
 

Transporte 
% --- --- --- 5,56 --- --- 

16,6 16,6 22,2 
5,56 

33,3 
--- 100,00 

 

 
 

 
7 7 1 3  

           
 

Auxiliar na n --- --- --- 1 --- --- 2 4 --- 6 4 1 18 
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admissão e alta 
% --- --- --- 5,56 --- --- 

11,1 22,2 
--- 

33,3 22,2 
5,56 100,00 

 

dos pacientes 1 2 3 2  

          
 

           
 

Mudança de 
n --- 2 2 1 1 4 --- 3 3 1 1 --- 18 

 

  

11,1 11,1 
  

22,2 
 

16,6 16,6 
    

 

decúbito % --- 5,56 5,56 --- 5,56 5,56 --- 100,00  

1 1 2 6 6 
 

 
 

          
 

 
 

Embora não tenham sido encontrados na literatura base para definição de 

uma ordem de trabalho, existem atividades que dependem umas das outras, como 

por exemplo, banho e curativo. 
 

Se após a troca de curativo o paciente for fazer a sua higiene corporal, o 

contato com a água poderá comprometer a integridade desse curativo e até retira-lo 

total ou parcialmente, o que forçaria uma nova troca, desperdiçando tempo e 

material. 

 

Tabela 6 - Ordem de execuções de atividades realizadas pelos técnicos de enfermagem  

Atividades 
Fre 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 
Tota 

 

q. l  

             
 

Receber 
n 53 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 53 

 

 

100,0 
           

100,0 
 

o plantão % --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

0 0 
 

 
 

             
 

Passar 
n --- 1 --- --- --- 1 --- --- --- 1 9 40 52 

 

           

17,3 76,9 100,0 
 

o plantão % --- 1,92 --- --- --- 1,92 --- --- --- 1,92  

1 3 0 
 

 
 

            
 

Administrar n --- 43 7 3 --- --- --- --- --- --- --- --- 53 
 

medicament 
% --- 

81,1 13,2 
5,66 --- --- --- --- --- --- --- --- 

100,0 
 

os 3 1 0  

           
 

            
 

Curativos e 
n --- --- 8 24 16 2 --- 2 1 --- --- --- 53 

 

   

15,0 45,2 30,1 
       

100,0 
 

nebulizações % --- --- 3,77 --- 3,77 1,89 --- --- ---  

9 9 9 0 
 

 
 

           
 

Higiene e 
n --- 3 23 13 8 3 1 --- 1 --- --- --- 52 

 

   

44,4 25,0 15,3 
       

100,0 
 

conforto % --- 5,77 5,77 1,92 --- 1,92 --- --- ---  

3 0 8 0 
 

 
 

           
 

Administrar 
n --- --- 3 5 12 16 6 2 1 4 --- 2 51 

 

     

23,5 31,3 11,7 
     

100,0 
 

dietas % --- --- 5,88 9,80 3,92 1,96 7,84 --- 3,92  

4 8 6 0 
 

 
 

           
 

Registrar n  3 8 3 4 5 7 4 3 6 7 2 52 
 

medicações 
% 

 
5,77 

15,3 
5,77 7,69 9,62 

13,4 
7,69 5,77 

11,5 13,4 
3,85 

100,0  

e cuidados 
 

 

 
8 6 4 6 0  

         
 

          
 

Auxiliar n --- 1 --- 1 3 6 12 12 5 7 3 --- 50 
 

enfermeiros               
 

em 
% --- 2,00 --- 2,00 6,00 

12,0 24,0 24,0 10,0 14,0 
6,00 --- 

100,0  

procediment 
 

0 0 0 0 0 0  

        
 

os 
        

 

              
 

Auxiliar n --- --- --- --- --- 9 6 10 16 3 5 1 50 
 

outros               
 

profissionais       
18,0 12,0 20,0 32,0 

 
10,0 

 
100,0 

 

em % --- --- --- --- --- 6,00 2,00  

0 0 0 0 0 0 
 

procediment 
 

        
 

              
 

os               
 

 n --- 1 --- 1 2 1 11 14 11 10 --- --- 51 
 

Transporte 
% --- 1,96 --- 1,96 3,92 1,96 

21,5 27,4 21,5 19,6 
--- --- 

100,0  

 
 

 
7 5 7 1 0  

          
 

Auxiliar na n --- 1 1 1 --- 1 1 3 7 13 22 --- 50 
 

admissão e          
14,0 26,0 44,0 

 
100,0 

 

alta dos % --- 2,00 2,00 2,00 --- 2,00 2,00 6,00 ---  

0 0 0 0 
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pacientes           
 

              
 

Mudança de 
n --- 1 1 4 8 10 7 4 6 6 2 --- 49 

 

     

16,3 20,4 14,2 
 

12,2 12,2 
  

100,0 
 

decúbito % --- 2,04 2,04 8,16 8,16 4,08 ---  

3 2 9 4 4 0 
 

 
 

         
 

 
 

Ainda com relação à ordem em que as atividades são executadas, os 

respondentes foram inquiridos sobre por quem seria determinada esta ordem. As 

tabelas 7 e 8 retratam a realidade apontada por estes profissionais. 88,89% dos 

enfermeiros responderam que eles próprios definem a ordem em que as atividades 

devem ser desenvolvidas, enquanto que, para 48,15% dos técnicos, ninguém 

orienta tal sequenciamento, para 31,48% é o enfermeiro que orienta, para 18,52, 

outro técnico mais experiente faz a orientação e, por último, 9,26% recebe esta 

orientação do médico de plantão. 

 

Tabela 7 - Quem orienta a ordem que devem ser feitas as atividades executadas pelos 
técnicos de enfermagem (Múltipla resposta)  

Resposta Frequência absoluta Percentual 
   

Enfermeiro 16 88,89 

Outro técnico mais experiente 1 5,56 

Nenhum 2 11,11 
   

 
 
 

 

 
Tabela 8 - Quem orienta a ordem que devem ser feitas as atividades executadas pelos 
técnicos de enfermagem (Múltipla resposta)  

Resposta Frequência absoluta Percentual 
   

Enfermeiro 17 31,48 

Outro técnico mais experiente 10 18,52 

Médico de plantão 5 9,26 

Nenhum 26 48,15 
   

 

 

Tais dados mostram as diferentes percepções que técnicos e enfermeiros 

tem do processo de trabalho que envolve as duas categorias. Embora os 

enfermeiros, em sua maioria, afirmem que orientam a sequência de trabalho diário 

dos técnicos de enfermagem, menos de 32% destes confirmam tal afirmação. 
 

Outro dado muito importante é que 48,15% dos técnicos de enfermagem 

sinalizam que ninguém os orienta quanto à ordem em que as atividades 

assistenciais devem ser executadas, o que reforça a impressão registrada nas 

observações de que o trabalho é feito de maneira aleatória. 
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Procurou-se também saber se existe algum instrumento que oriente os 

integrantes da equipe com relação a ordem em que as atividades assistenciais 

devem ser desenvolvidas. Apenas 16,67% dos enfermeiros possuem 

conhecimento sobre algum documento que oriente sua equipe sobre a ordem de 

atividades a serem desenvolvidas pelos, apontando ferramentas tais com POP’s, 

Protocolos e Plano de Ação EBSERH (Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Conhecimento sobre algum documento que oriente sua equipe sobre ordem de 
atividades atribuídas aos técnicos de enfermagem  

Resposta Frequência absoluta Percentual 
   

Não 15 83,33 

Sim 3 16,67 
   

Total 18 100,00 
   

 
 

Já 25,93% dos técnicos de enfermagem assinalam que possuem 

conhecimento sobre algum documento que oriente a equipe sobre uma ordem de 

atividades atribuídas, apontando como principais ferramentas: protocolos, Código 

de Ética da categoria, POP’s e Manual de Assistência em Enfermagem (Tabela 10) 

 

Tabela 10 - Conhecimento sobre algum documento que oriente sua equipe sobre ordem 
de atividades atribuídas aos técnicos de enfermagem 

Resposta Frequência absoluta Percentual 
   

Não 40 74,07 

Sim 14 25,93 
   

Total 54 100,00 
   

 
 

Durante a aplicação dos questionários verificou-se que foi implanta a 

prescrição de enfermagem online. Esta peça do prontuário do paciente, assim 

como outras, é preenchida no sistema AGHU e depois impressa. A prescrição de 

enfermagem, como já foi explicado em capítulo anterior, é uma das etapas finais 

do processo de enfermagem idealizado por Vanda Horta Aguiar e normatizado 

pelo Conselho Federal de Enfermagem. O enfermeiro, após a avaliação diária do 

paciente, prescreve os cuidados de enfermagem que devem ser administrados no 

usuário avaliado e o técnico de enfermagem os executa. Causa estranheza o fato 

dos participantes da pesquisa não citarem este documento. Observou-se que há 

no prontuário impresso (e disponível para que a equipe possa consultar) a 

prescrição de enfermagem, mas algumas não tem horários aprazados e outras 



46 
 

nem mesmo são checadas, o que sugere que tal instrumento não é usado pelos 

técnicos de enfermagem. 
 

A tabela 11 mostra as atividades que, segundo os técnicos de enfermagem, 

podem deixar de ser feitas. Segundo 66,67% dos mesmos, não existe nenhuma 

atividade desempenhada que se possa deixar de realizar. Entretanto, para os 

demais, as seguintes atividades podem, sim, deixar de serem executadas: 

organização e abastecimento do setor (14,81%), transporte dos pacientes (5,56%), 

deixar material na CME (5,56%), aspiração traqueal (3,70%), higienização (3,70%), 

curativo (1,85%), administrar medicamentos (1,85%), humanização (1,85%), 

punção lombar (1,85%), paracentese (1,85%), recolher materiais nas enfermarias 

(1,85%), registro (1,85%) e auxiliar enfermeiros (1,85%). 

 

Tabela 11 - Atividades apontadas pelos técnicos de enfermagem que podiam deixar de 
fazer (Múltipla resposta)  

Resposta Frequência absoluta Percentual 
   

Nenhuma 36 66,67 

Organização e abastecimento do setor 8 14,81 

Transporte dos pacientes 3 5,56 

Deixar material na CME 3 5,56 

Aspiração traqueal 2 3,70 

Higienização 2 3,70 

Curativo 1 1,85 

Administrar medicamentos 1 1,85 

Humanização 1 1,85 

Punção lombar 1 1,85 

Paracentese 1 1,85 

Recolher materiais nas enfermarias 1 1,85 

Registro 1 1,85 

Auxiliar enfermeiros 1 1,85 

 
 

Apesar da maioria dos técnicos reconhecer que todas as atividades são 

imprescindíveis, mais de 30% dos mesmos afirmam que tarefas importantes como 

por exemplo a aspiração traqueal, podem deixar de ser executadas. 
 

Quando inquiridos sobre a confiabilidade do texto do relatório de 

enfermagem, 77,78% dos enfermeiros afirmam que tal texto reflete a realidade da 

assistência prestada ao usuário (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Afirmação se o texto do relatório de enfermagem reflete a realidade da 
assistência prestada ao usuário  

Resposta Frequência absoluta Percentual 
   

Sim 14 77,78 

Não 4 22,22 

Total 18 100,00 
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Este percentual se aproxima do que foi obtido na análise da resposta dos 

técnicos, já que 83,33% também avaliam que o relatório de enfermagem reflete a 

realidade da assistência prestada ao usuário. 

O percentual obtido a partir das respostas dos técnicos com relação a 

confiabilidade do texto do referido documento é bem próximo ao que é afirmado 

pelo enfermeiro, pois 83,33% avaliam que o relatório de enfermagem reflete, 

efetivamente, a realidade da assistência prestada ao usuário (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Afirmação se o texto do relatório de enfermagem reflete a realidade da 
assistência prestada ao usuário 

  
Resposta Frequência absoluta Percentual 

   

Sim 45 83,33 

Não 9 16,67 
   

Total 54 100,00 
   

 
 

Com relação ao tempo de exercício profissional, a tabela 14 mostra que a 

maioria dos enfermeiros tem mais que um ano de trabalho na profissão, sendo que 

61,12% dos enfermeiros tem mais de cinco anos de trabalho profissional. 

 

Tabela 14 - Tempo que exerce função como enfermeiro 

 

Resposta Frequência absoluta Percentual 
   

Menos de 1 ano 2 11,11 

1 - 5 anos 5 27,77 

6 - 10 anos 9 50,00 

11 - 15 anos 1 5,56 

Acima de 15 anos 1 5,56 

Total 18 100,00 
   

 
 

Do mesmo modo, 68,51% dos técnicos têm mais de cinco anos de exercício 

profissional na função (Tabela 15). 

Tabela 15 - Tempo que exerce função como Técnico de enfermagem  
Resposta Frequência absoluta Percentual 

Menos de 1 ano 1 1,85 

1 - 5 anos 16 29,63 

6 - 10 anos 18 33,33 

11 - 15 anos 13 24,07 

Acima de 15 anos 6 11,11 

Total 54 100,00 
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Tais resultados descartam a possibilidade de inexperiência por parte dos 

profissionais da enfermagem do HUOL. Por outro lado, em relação à qualificação, 

observa-se que 66,67% dos técnicos de enfermagem possuem curso de 

graduação concluído ou em andamento (Tabela 16). 

 

Tabela 16 - Afirmação se possui curso de graduação 
 

Resposta Frequência absoluta Percentual 
   

Sim 36 66,67 

Não 18 33,33 
   

Total 54 100,00 
   

 

 

O principal curso citado pelos técnicos foi a graduação em enfermagem, 

indicando o interesse dos profissionais em se manter na profissão e também o 

bom nível de qualificação dos técnicos do hospital pesquisado (Tabela 17). 

 
 
Tabela 17 - Cursos de graduação dos técnicos em enfermagem 
 

Resposta Frequência absoluta Percentual 
   

Enfermagem 24 66,67 

Pedagogia 2 5,56 

Engenharia de agricultura 1 2,78 

Formação de executivos 1 2,78 

Fundamentos Jurídicos 1 2,78 

Gestão comercial 1 2,78 

Gestão em sistema 1 2,78 

Gestão pública 1 2,78 

Gestão recursos humanos 1 2,78 

Matemática 1 2,78 

Nutrição 1 2,78 

Técnico em segurança 1 2,78 
   

Total 36 100,00 

 

As duas últimas tabelas mostram que os profissionais de nível técnico, além 

de estarem buscando qualificação, em sua maioria, pretendem se manter na área 

de enfermagem, o que pode ser um indicativo do nível de satisfação destes 

profissionais com a sua área de trabalho. 
 

Buscou-se, a partir do detalhamento dos resultados obtidos por meio da 

utilização dos instrumentos escolhidos, apresentar um painel que ilustre como se dá 
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o processo de trabalho dos técnicos e enfermeiros do setor pesquisado. No capítulo 

seguinte, serão tecidos alguns comentários sobre tais achados. 



50 
 

4 ANALISANDO O PROCESSO DE TRABALHO NO ECI/HUOL 

 

Ao analisar-se os dados obtidos ao longo do estudo, é impossível não 

lembrar das afirmações de MERHY e FRANCO quando afirmam que o trabalho em 

saúde tem alto grau de liberdade, é artesanal e é difícil de ser medido. Tal afirmação 

se confirma nas diversas informações reunidas durante a pesquisa (MERHY; 

FRANCO, 2005). 
 

Quando se avalia o trabalho sob o ponto de vista das tecnologias usadas 

pela enfermagem no desenvolvimento da assistencial, pode-se afirmar que a equipe 

se utiliza, essencialmente das tecnologias “Leve-dura” e “Leve” que são 

conhecimentos técnicos advindos da formação e da experiência prática e as trocas 

que se dão na relação profissional e usuário, respectivamente, conforme indicado 

por Merhy (2002). 
 

No caso dos profissionais objeto do estudo, percebe-se uma forte 

predominância do uso da tecnologia leve, visto que a maior parte do trabalho é 

realizado à beira do leito, tendo o técnico que se relacionar tanto com o paciente 

como também com o acompanhante. 
 

É nessa relação e nas muitas possibilidades de reação do paciente durante a 

administração do cuidado que se observa a artesanalidade e a liberdade do 

processo de trabalho. Por exemplo, uma simples reação de uma criança frente ao 

medo da administração de um medicamento, forçará tal profissional a lançar mão 

muito mais da sua habilidade de se relacionar do que dos conhecimentos advindos 

de sua formação técnica, fazendo com que como em um trabalho artesanal, o 

improviso participe do processo final, ou seja, a administração do fármaco. 
 

Quando se analisa os resultados concernentes à ordem de execução das 

atividades relacionando-as a perspectivas que assinalam o alto grau de liberdade e 

tendência artesanal deste trabalho, consegue-se vislumbrar o porquê de os técnicos 

de enfermagem não serem unânimes no que se refere a sequência de 

procedimentos a ser realizada. 

Por outro lado, afora a liberdade e artesanalidade inerentes ao trabalho, a 

ausência de um instrumento ordenador da rotina, associada (muitas vezes) a falta 

dos materiais necessários, além do pouco tempo para realização de muitas tarefas, 

acaba movendo os profissionais na direção do improviso, fazendo uso assim da 
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liberdade que a natureza do seu trabalho, enquanto tecnologia leve, permite para a 

execução. 
 

Por exemplo, se tal trabalhador, precisa fazer a higiene corporal do seu 

paciente, mas para isso necessita de uma cadeira de banho e esta cadeira não está 

disponível, automaticamente, ele buscará fazer outra atividade da sua lista mental, 

que nem sempre será a mais lógica a ser feita naquele momento. 
 

Outro ponto a ser ressaltado e que pode ajudar na compreensão dos dados 

obtidos é a divisão do trabalho da enfermagem em parcelas, como foi relatado por 

Ribeiro e Pires (2004). Herança do processo produtivo derivado da indústria e 

apoiado pela Teoria Científica de Taylor, a divisão parcelar do trabalho tem como 

finalidade aumentar a velocidade de produção, dividindo trabalho em partes e 

atribuindo cada parte a um trabalhador. Este trabalhador por sua vez passa fazer 

apenas a sua parte, se aperfeiçoando cada vez mais nela, diminuindo, assim, o 

tempo para executar a sua tarefa (RIBEIRO; PIRES, 2004). 
 

Durante muitos anos, o trabalho do técnico de enfermagem foi dividido em 

partes. Embora não se tenha encontrado registros explícitos na literatura científica, 

na experiência de trabalho do pesquisador foram vistos vários exemplos dessa 

forma de trabalhar em muitos contextos e serviços. 
 

É comum por exemplo se dividir a equipe de técnicos, inclusive no hospital 

pesquisado, em dois grupos: um primeiro grupo, que ficava responsável pela 

medicação de todos os pacientes do setor, e um segundo grupo, normalmente 

maior, que ficava responsável pelo que se chama de cuidados, ou seja, todas as 

outras atividades: banhos, curativos, transporte para exames entre tantas outras 

tarefas. 
 

Nessa forma de trabalhar, é usual se perguntar ao profissional que administra 

os cuidados, por exemplo, sobre a evolução da dor de um paciente e ele, por 

desconhecer a informação, perguntar ao colega que administrou as medicações. 

Por outro lado, ao se perguntar ao técnico que administrou as medicações como 

está o curativo de algum paciente, a resposta é semelhante. 
 

Esse modelo parcelado de trabalho faz com que o técnico de enfermagem 

deixe de enxergar o paciente como um todo, concentrando-se nas tarefas que tem 

de cumprir. 

Esse modelo de assistência de enfermagem perdurou na instituição 

pesquisada até a chegada dos novos funcionários (aprovados nos processos 
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seletivos da EBSERH), quando cada técnico passou a receber como atribuição 

individual o cuidado a pacientes específicos e não apenas as tarefas. 
 

Os dados obtidos indicam que a maioria dos técnicos que atuam na clínica 

cirúrgica do hospital pesquisado tem seis anos ou mais de trabalho na função. Com 

esse tempo de vida profissional e levando-se em consideração que a divisão do 

trabalho dos técnicos por tarefas ainda é uma prática em outros serviços e 

instituições, pode-se afirmar que os mesmos ainda carregam o hábito de trabalhar 

focados em tarefas e não nos pacientes. Isso pode explicar os resultados obtidos no 

que se refere ao nível de importâncias das tarefas, em que, claramente, os 

participantes priorizam a administração de medicamentos, bem como, a ausência de 

uma padronização quanto a um ordenamento das mesmas. 
 

Os achados sobre como se dá o trabalho do técnico de enfermagem do setor 

pesquisado indicam que o trabalho é feito de maneira aleatória, por demanda e 

dependente dos profissionais de nível superior, principalmente do enfermeiro. 
 

Ao afirmar que o trabalho dos referidos profissionais é feito de forma 

aleatória, leva-se em consideração o fato de que, salvo nos momentos de 

passagem de plantão e durante a administração de medicamentos, não há registro 

de uma ordem clara de execução das demais atividade, seja na opinião dos próprios 

técnicos ou mesmo na opinião dos enfermeiros que supervisionam esses últimos. 
 

Observa-se que, após a administração dos medicamentos prescritos pelo 

médico ao paciente, o técnico escolhe aleatoriamente, muitas vezes baseado na 

disponibilidade de recursos, a próxima atividade a ser seguida. O que à primeira 

vista poderia ser um rompimento com o modelo automatizado de trabalho herdado 

da Administração Científica, pode revelar um risco à assistência de enfermagem, 

visto que não se pode medir até que ponto este profissional está qualificado para 

essa tomada de decisão. Diz-se isso porque a formação do técnico de enfermagem 

não lhe prepara para uma avaliação do paciente. Assim, não cabe ao técnico decidir 

que condutas adotará durante a assistência ao paciente, mas é isso que se destaca 

no cotidiano de trabalho. 
 

Mesmo considerando que 66,67% dos técnicos de enfermagem do setor 

pesquisado são graduados, durante o exercício profissional como técnico, não lhe é 

permitido tal nível de avaliação, sendo esta atribuição do enfermeiro. 

Embora seja esperado que o enfermeiro, por ser o profissional responsável 

pela assistência, defina esse sequenciamento, na opinião dos técnicos de 
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enfermagem isso não acontece. Segundo os mesmos, além de buscar orientação 

no próprio enfermeiro, eles também buscam a ajuda de outros profissionais, se 

baseiam em experiências anteriores ou se informam com os outros colegas 

técnicos. 

Quando se pensa no trabalho deste profissional como trabalho vivo e que, no 

momento da assistência, o mesmo está fazendo uso de tecnologias leves, percebe-

se uma certa beleza ao vê-lo lançar mão da liberdade de criar (quando na execução 

do seu trabalho), mas, ao mesmo tempo, não se pode desprezar o fato de que lhe 

falta o preparo técnico depositado na valise das tecnologias leve-duras para decidir 

o melhor a fazer com o paciente. 
 

Como destacado anteriormente, essa forma não sistematizada de trabalhar 

também provoca a “multiplicidade de esforços" Pires (1998) e Campos (1997), já 

que mais de um profissional submete o paciente ao mesmo procedimento 

desnecessariamente, gerando estresse e sofrimento além do desperdício de 

recursos materiais e tempo da equipe. 

Outro achado importante da pesquisa foi a ausência de um instrumento 

norteador da prática, enquanto rotina diária. Os impressos encontrados no 

prontuário do paciente, bem como os relatórios impressos após terem sido 

preenchidos via sistema AGHU, apenas descrevem o que já foi realizado de 

assistência ao paciente. A prescrição de enfermagem, um dos instrumentos 

apontados pela literatura como norteador do trabalho, foi encontrado no prontuário 

do paciente, mas não é preenchido pelo técnico, dado comprovado após a resposta 

aos questionários, já que tal documento nem mesmo é mencionado. 

Durante o período da pesquisa o processo de sistematização da enfermagem 

ainda não havia sido completamente implantado nos setores estudados, aspecto 

que pode justificar o porquê do não preenchimento das prescrições de enfermagem. 

É comum no ambiente hospitalar e na prática de enfermagem o uso de 

instrumentos que norteiem a prática. Um grande exemplo de instrumento é a 

prescrição médica, que define o medicamento, a dosagem, a via de administração 

e o horário em que o mesmo deve ser administrado. Embora os profissionais mais 

experientes saibam como proceder no uso de diversos deles, como por exemplo na 

administração dos analgésicos, é necessário que o mesmo seja prescrito pelo 

médico. 
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A princípio, todo procedimento executado pela enfermagem, desde uma 

troca de roupa de cama até um cateterismo vesical, tem o seu passo a passo 

registrado em um protocolo para que, em caso de dúvidas, a técnica correta e a 

sua sequência sejam consultadas. 

Na indústria, no comércio e até na administração, os processos são 

definidos e documentados para que o modo de fazer seja eficiente e se diminua a 

possibilidade de erros. Será que, então, o técnico de enfermagem, com a 

quantidade e complexidade dos seus procedimentos, pode trabalhar sem um 

instrumento que discipline tal ordem? 

O hospital objeto deste trabalho vivenciou, no período que antecede a 

pesquisa, a implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 

Esta implantação ocorreu em duas fases: numa primeira etapa, que ocorreu no ano 

de 2013, foram implantados o histórico de enfermagem e a evolução. Nesta fase, a 

equipe de enfermagem da clínica cirúrgica foi treinada para o uso das ferramentas 

disponibilizadas no sistema de informática MV2000. Neste primeiro momento, o 

histórico de enfermagem ficou sob a responsabilidade do enfermeiro, sendo 

delegada aos técnicos de enfermagem a etapa de evolução. 

Na segunda fase, que no momento deste estudo estava em fase final de 

implantação, houve uma mudança de cenário. As demais fases do processo foram 

implantadas e a evolução de enfermagem, que na fase anterior, era delegada ao 

técnico de enfermagem, passou a ser atribuição do enfermeiro, que assumiu, assim, 

a execução de todo o processo, deixando para o técnico de enfermagem a 

execução das tarefas delegadas de acordo com a necessidade, bem como o 

cumprimento da prescrição médica. 

Naquele momento, a implantação da SAE estava em um período 

embrionário, sendo limitada pela renovação de pessoal pela qual passava a 

instituição. A chegada de novos profissionais e a redistribuição dos que já eram 

lotados no Hospital fez com que se fizesse necessária uma nova fase de 

treinamentos, atrasando um pouco mais o pleno funcionamento da proposta e bom 

andamento do processo. 

Um último dado a ser analisado diz respeito a importância atribuída as 

atividades previstas. Observa-se que, embora a maioria dos profissionais 

pesquisados tenha afirmado que nenhuma atividade assistencial pode deixar de ser 

feita, um percentual expressivo dos técnicos de enfermagem listou atividades que 
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poderiam deixar de ser feitas durante o seu plantão. Desses, quase metade citaram 

atividades administrativas, mas por menor que seja o percentual, citar curativos, 

higiene e até aspiração traqueal como atividades secundarias (que podem deixar de 

ser feitas) é preocupante. 
 

Um paciente que fique sem realizar a sua higiene corporal, dependendo da 

sua condição de mobilidade, poderá ter seu tempo de recuperação aumentado ou 

até desenvolver lesões de pele pelo acumulo de sujidades e microrganismos em 

áreas de pressão da pele. Um curativo que deixe de ser trocado poderá retardar o 

tempo de fechamento de uma ferida ou até infeccioná-la. Por último, e não menos 

importante, o acúmulo de secreção nas vias aéreas pode provocar diversas 

complicações importantes, que vão desde uma insuficiência respiratória leve, até 

uma pneumonia, ou mesmo uma parada respiratória. 
 

Imagine-se, por exemplo, se tais procedimentos deixarem de ser feitos 

durante o plantão noturno. O turno da noite, além de ser o mais longo (vai das 19h 

até as 7h do dia seguinte), é também o turno em que, na maioria dos casos, o 

técnico e o enfermeiro são os únicos profissionais a se fazerem presentes no quarto 

do paciente. Se o paciente, durante este turno, deixar de ser higienizado, ter seu 

curativo trocado ou ter suas vias aéreas aspiradas, as complicações poderão ser 

maiores ainda. 
 

Esta última discussão reforça o disposto na Lei do Exercício de Enfermagem, 

que atribuí privativamente ao enfermeiro a organização e direção dos serviços de 

Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras 

desses serviços; além do planejamento, organização, coordenação, execução e 

avaliação dos serviços de assistência de Enfermagem (BRASIL, 1986). Se a 

Supervisão da assistência de enfermagem por parte do enfermeiro é fundamental 

para garantia de que todas as tarefas do técnico de enfermagem possam ser 

executadas com sucesso; a sua ausência não pode ser responsável por falhas 

nesta mesma assistência. 
 

A soma dos dados analisados aponta para a realidade de um técnico de 

enfermagem que no seu cotidiano, trabalha sob demanda e busca na primeira fonte 

de informação disponível a orientação para os passos sequenciais do seu trabalho. 

Será essa a melhor forma de prestar assistência? 
 

Mesmo concordando com Merhy (2002) e outros autores que assinalam a 

importância de se priorizar os aspectos humanos, relacionais (a dita tecnologia 
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leve), é imprescindível orientar e informar os profissionais, instrumentalizando-os 

para melhor executarem suas tarefas (tecnologia leve - dura) e, neste sentido, a 

padronização e ordenação não necessariamente precisam se equiparar a um 

engessamento que cerceie a liberdade e autonomia. 
 

Findo o trabalho de investigação, o que parece se destacar na análise do 

cotidiano de trabalho dos profissionais vinculados a ECI-HUOL é a constatação de 

que, mais que uma mudança estrutural (e a chegada da EBSERH, sem dúvida 

implicou em uma reestruturação significativa), será necessário investir em uma 

mudança de cultura que fomente, por sua vez, uma redefinição na forma como o 

trabalho é gerenciado e executado no âmbito hospitalar. 
 

Assim, fica claro que não basta instituir protocolos e sistemas norteadores. É 

preciso educar os profissionais e sensibilizá-los para o fato de que sim, há valor na 

possibilidade de ter liberdade para imprimir ao próprio trabalho uma feição e um 

ritmo diferenciado, mas não se pode perder de vista que cada ação (ou ausência 

dela) por parte de um profissional repercutirá no trabalho de outros e na dinâmica do 

setor e mesmo de todo o hospital. Neste sentido, ao se propor uma maior 

sistematização das atividades, não se pretende limitar ou engessar o agir, mas sim, 

dar-lhe um sentido que seja comum a todos os envolvidos e facilite a prestação da 

assistência. Com isso, espera-se, ganham os profissionais, que terão mais controle 

sobre seu próprio trabalho, e ganham os usuários, que receberão cuidados 

pautados em parâmetros adequados as suas reais necessidades. 
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5 CONCLUSÕES DO ESTUDO 

 

A partir do que foi possível constatar sobre como se dá a organização do 

trabalho assistencial do profissional em questão, é possível se afirmar que, até certo 

ponto, é um trabalho aleatório. Embora exista uma sequência habitual de trabalho, a 

ordem dos procedimentos é alterada pelo próprio profissional técnico durante o seu 

turno de trabalho e, em algumas situações, um procedimento pode ser até mesmo 

postergado para o turno seguinte. 
 

Um dos propósitos do presente estudo foi delimitar como e por quem é 

determinada, na prática, o sequenciamento e os procedimentos a serem executados 

no paciente. Embora a observação direta do pesquisador já evidenciasse que não 

há, sistematicamente, quem determine a ordem em que os referidos profissionais 

devem executar suas tarefas, evidencia-se claramente nas respostas dos técnicos 

de enfermagem que os mesmos decidem por si próprios ou perguntam a outros 

profissionais mais experientes (mas nem sempre devidamente habilitados). Isto 

significa que, no setor em questão, a assistência prestada aos usuários expressa as 

particularidades (necessidade, experiências, conhecimento acumulado, hábitos) dos 

profissionais envolvidos. 
 

Quanto à existência de algum instrumento que sirva de balizador das ações 

assistenciais de enfermagem, a busca documental no setor de clínica cirúrgica 

indicou que a prescrição de enfermagem, que embora não se destine 

especificamente a definir a ordenação do trabalho, ajuda na delimitação de alguns 

passos. Entretanto, tal prescrição foi encontrada apenas em alguns prontuários e 

não estava preenchida de forma adequada, de modo a cumprir seu objetivo. Ambas 

as categorias pesquisadas relataram não existir instrumentos que orientem a 

prática, o que, por um lado, pode ser um indicativo de que há falhas no processo de 

comunicação e, por outro, que é necessário investir em ações que orientem e 

sensibilizem os profissionais sobre a importância e o impacto positivo de um 

trabalho sistemático, articulado e integrado. 
 

Outra confirmação importante é que existem, na opinião dos profissionais 

estudados, atividades que poder deixar de ser feitas, sem que haja prejuízo ao 

usuário ou ao sistema. O que preocupa em relação a esse aspecto é que a literatura 

aponta que algumas das atividades dentre as citadas, se adiadas ou suprimidas, 
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podem trazer sérias consequências à saúde dos usuários. Entretanto, tal informação 

não parece ser de conhecimento dos profissionais do setor pesquisado. 
 

Baseado nos dados coletados através da análise documental e da 

observação direta dos profissionais, pode-se afirmar que o fluxo dos processos de 

trabalho do técnico de enfermagem da unidade pesquisada, sem dúvida pode 

colocar em risco a integridade física do paciente, sua saúde, além de poder 

aumentar o tempo de internação destes usuários. 
 

Durante o período da pesquisa, a enfermagem do HUOL passou por duas 

importantes mudanças que interferiram diretamente no desenvolvimento da 

investigação: A implantação da segunda fase da SAE e o aumento do número de 

profissionais de nível superior. 
 

A implantação da segunda fase da SAE fez com que fosse retomada a 

pesquisa documental, uma vez que a mesma introduziu, através do sistema AGHU, 

um formulário importante para o estudo, a prescrição de enfermagem, além de 

outros formulários já descritos e comentados. Entretanto, a observação e análise 

dos processos a partir da percepção dos profissionais indicam que a prescrição de 

enfermagem não causou mudanças nos resultados por ainda não estar sendo 

utilizada de forma plena. Assim, apesar de constituir-se como sendo o instrumento 

com maior potencial para ajudar a definir os parâmetros de atuação, tal prescrição 

(ainda) não é uma referência, não funciona como modelo, como um balizador a ser 

utilizado pelos profissionais. 
 

Um segundo momento que interferiu na pesquisa foi a entrada de um maior 

contingente de enfermeiros, realocando alguns profissionais do ECI para outros 

andares do próprio ECI, mas também para outros setores do hospital. Tal mudança 

tornou necessária a busca por esses enfermeiros em outros setores, além da 

necessidade de selecionar aqueles novos enfermeiros que poderiam ser incluídos 

no estudo considerando-se os critérios previamente definidos. 
 

Outro fato que interferiu no trabalho e que merece ser registrado foi a 

mudança na configuração dos andares do ECI. Quando a pesquisa foi iniciada, o 

setor contava com três andares dedicados a clínica cirúrgica, mudando, durante o 

processo, para apenas um andar, o que diminuiu em muito o tamanho da amostra. 

Entretanto, considera-se que os dados obtidos com o contingente de servidores 

aptos a participar foram suficientes para permitir uma leitura mais acurada dos 

processos e dinâmica do ECI. 
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A partir das informações contidas neste trabalho, espera-se poder despertar 

no conjunto dos profissionais que atuam no setor o interesse sobre o tema, trazendo 

uma maior compreensão sobre sua atuação e a sensibilização para a necessidade 

do desenvolvimento de uma forma de abordagem multiprofissional que otimize a 

comunicação entre os envolvidos, a fim de se evitar a duplicidade de procedimentos 

no mesmo paciente, seja pela leitura dos impressos ou mesmo pelo contato verbal. 
 

A partir de uma análise mais acurada, observa-se que talvez seja necessário 

o desenvolvimento de um protocolo específico de trabalho que possa ser usado 

pelas diversas categorias profissionais que assistem o usuário no setor. Tal 

protocolo pode até mesmo atribuir qual profissional executará um determinado 

procedimento no âmbito do setor, respeitando-se as peculiaridades, limites e 

questões éticas e legais de cada profissão. 
 

Outra contribuição do estudo diz respeito à constatação da necessidade de 

se desenvolver um instrumento que oriente em que ordem o técnico de enfermagem 

deve executar as suas atribuições para que, na ausência do enfermeiro, o mesmo 

possa ser guiado. 
 

Constata-se também a necessidade de melhorar a comunicação entre os 

integrantes da equipe de enfermagem, visto que as categorias profissionais 

envolvidas têm percepções diferentes sobre seus papeis na assistência de 

enfermagem, principalmente no que diz respeito a percepção que o técnico de 

enfermagem tem sobre o papel do enfermeiro. Assim, é necessário que haja uma 

orientação mais cuidadosa do técnico de enfermagem quanto a SAE e o seu papel 

no cumprimento da prescrição de enfermagem. 
 

Por último, e não menos importante, fica a sugestão para que se aprofunde o 

estudo do processo de trabalho da enfermagem nos moldes da SAE implantada no 

hospital estudado, no sentido de se perceber se a assistência melhorou para o 

usuário final e para o trabalho do técnico de enfermagem e, ainda, considerando 

que o técnico de enfermagem, além de ser a categoria numericamente mais 

presente no ambiente do hospital pesquisado é a que dispende maior tempo à beira 

do leito, sugere-se a ampliação de estudos envolvendo tal categoria, visto que a 

literatura disponível abordando especificamente o trabalho deste profissional é 

escassa. 
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ANEXO I - QUESTIONÁRIO PARA ENFERMEIROS 
 

 
1-Quais são as atividades delegadas por você, aos técnicos de enfermagem, no seu turno de 
trabalho? 

 

2-Ainda com relação as atividades atribuídas aos técnicos de enfermagem, na sua opinião: 
a. Quais as atividades que ele realmente faz?  
b. Quais as atividades que ele faz e não deveria fazer?  
c. Quais as atividades que ele não faz, mas poderia e deveria fazer? 

 

3-Na sua opinião, de todas as atividades que o técnico de enfermagem executa, no seu turno de 
trabalho, qual a mais importante? 

 

4-Numere a baixo a ordem em que você entende que devem ser executadas, pelos técnicos de 
enfermagem, as seguintes atividades:  
( ) Receber o plantão  
( ) Passar o plantão 

( ) Administrar medicamentos  
( ) Executar cuidados como curativos e nebulizações  
( ) Executar cuidados de higiene e conforto  
( ) Administrar dietas  
( ) Registrar medicações e cuidados 

( ) Auxiliar enfermeiro na execução de procedimentos  
( ) Auxiliar outros profissionais na execução de procedimentos  
( ) Transportar paciente para exames e procedimentos  
( ) Auxiliar na admissão e alta dos pacientes  
( ) Mudança de decúbito 

 

5-Quem orienta em que ordem devem ser feitas as atividades executadas pelos técnicos de 
enfermagem?  
( ) Enfermeiro ( ) Médico de plantão ( ) Um outro técnico mais experiente  
( ) Ninguém 

 

6-Você conhece algum documento que oriente a equipe do seu setor com relação a ordem das 
atividades atribuídas aos técnicos de enfermagem?  
Se sim, qual? _____________________________ ( ) Não 

 

7-Na sua opinião, o texto escrito pelos técnicos, no relatório de enfermagem reflete a realidade da 
assistência prestada ao usuário?  
( ) Sim ( ) Não 

 

8-Ha quanto tempo, em anos, você trabalha como 
enfermeiro? ( ) 0-1 ( ) 1-5 ( ) 5-10 ( ) 10-15 ( ) Mais de 15 

 

9-Ha quanto tempo você trabalha no HUOL?  
() 0-1  () 1-5  () 5-10 () 10-15 () Mais de 15 
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ANEXO II - QUESTIONÁRIO PARA OS TÉCNICOS 

1-Quais são as atividades delegadas a você, pelo enfermeiro, no seu turno de trabalho? 

 

2-Ainda com relação as atividades delegadas a você no seu turno de trabalho:  
a. Quais as atividades que você faz?  
b. Quais as atividades que você faz e não deveria fazer? 
c. Quais as atividades que você não faz, mas deveria fazer? 

 

3-Na sua opinião, de todas as atividades que você executa no seu turno de trabalho, qual a mais 
importante?_______________________________________________ 

 

4-Numere a baixo a ordem em que você executa as seguintes atividades:  
( ) Receber o plantão  
( ) Passar o plantão  
( ) Administrar medicamentos  
( ) Executar cuidados como curativos e nebulizações 

( ) Executar cuidados de higiene e conforto  
( ) Administrar dietas  
( ) Registrar medicações e cuidados  
( ) Auxiliar enfermeiro na execução de procedimentos 

( ) Auxiliar outros profissionais na execução de procedimentos  
( ) Transportar paciente para exames e procedimentos 

( ) Auxiliar na admissão e alta dos pacientes  
( ) Mudança de decúbito 

 

5-Quem lhe orientou em que ordem fazer as suas atividades de técnico, e qual deveria vir primeiro e  
assim por diante?   

( ) Enfermeiro ( ) Médico de plantão 

( ) Um outro técnico mais experiente ( ) Ninguém 

 

6-Você conhece algum documento que lhe oriente com relação a ordem das suas 
atividades? Se sim, qual? _____________________________. ( ) Não 

 

7-Dentre as atividades que são de sua responsabilidade, quais delas na sua opinião podem deixar de 
ser feitas? 

 

8-Na sua opinião, o texto escrito no relatório de enfermagem reflete a realidade da assistência 
prestada por você ao usuário?  
( ) Sim ( ) Não 

 

9-Ha quanto tempo você trabalha como técnico de 
enfermagem? ( ) 0-1 ( ) 1-5 ( ) 5-10 ( ) 10-15 ( ) Mais de 15 

 

10-Ha quanto tempo você trabalha no HUOL?  
( ) 0-1  ( ) 1-5  ( ) 5-10 ( ) 10-15 ( ) Mais de 15 

 

11-Você cursou alguma graduação?  
Se sim, qual? _____________________________. () Não 
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ANEXO III – PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM 
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ANEXO IV – EVOLUÇÃO DO ENFERMEIRO 
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ANEXO V – CONTROLES DO PACIENTE 
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ANEXO VI - HISTÓRICO DE ENFERMAGEM 
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ANEXO VII - CONTROLE DE SINAIS VITAIS 
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ANEXO VIII - CONTROLE HÍDRICO 
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ANEXO IX – RELATÓRIO DE ENFERMAGEM 

 

 

 

 
 


