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RESUMO 

 

 O processo de trabalho do (a) enfermeiro(a) é construído por saberes originários de 

diferentes matrizes científicas e configuram uma atividade centrada no cuidado com 

articulação no campo da administração. No exercício da função, o (a) enfermeiro (a) utiliza 

uma série de saberes que podemos chamar de tecnologias. Tecnologias que são empregadas no 

trabalho do enfermeiro nos diferentes momentos da produção. Este estudo tem como objetivo, 

analisar o processo de trabalho do (a) enfermeiro (a), buscando identificar o uso das 

tecnologias no gerenciamento e no cuidado em saúde. Trata-se de um estudo descritivo com 

abordagem qualitativa. Como campo de estudo foi escolhido o Hospital Universitário Sul 

Fluminense, no Município de Vassouras. Os dados foram coletados através de entrevista 

temática com enfermeiros do hospital e observação participante. A análise dos dados se deu 

por meio da triangulação associada ao método hermenêutico dialético. Os resultados 

mostraram a utilização de diferentes ferramentas tecnológicas no gerenciamento do cuidado 

em que a fusão da função gerencial com a assistencial é uma constante. Nesse processo, 

destacamos o saber da teoria clássica da administração, como elemento presente em grande 

parte da produção naquele hospital. Apontamos, como conclusão, a importância de novos 

dispositivos para a descentralização do trabalho e a recuperação da centralidade no usuário. 

 

Palavras-chaves: Relações interpessoais, administração dos cuidados ao paciente, enfermagem 

holística, tecnologia. 
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TITLE: The insertion of management technologies in the praxis of the nurses of the Hospital 

Universitário Sul Fluminense: a field study. 

 

ABSTRACT 

 

The working process of the nurse is constituted by facts derived from different 

scientific matrixes and configures an activity centered in the care, with an articulation in the 

administration field. In the realization of his function, the nurse uses a series of knowledge 

that we can call technologies. Technologies that are used in the work of the nurse on the 

different moments of the production. This study has as objective analyze the working process 

of the nurse, trying to identify the use of the technologies in the management and in the care in 

health. It‟s a descriptive study with qualitative approach. The Hospital Universitário Sul 

Fluminense, in Vassouras, was selected as the study field. The data were collected through a 

theme interview with the nurses of the hospital and participated observation. The analysis of 

the data was done by triangulation combined with the Hermeneutic-Dialectical Method. The 

results showed the utilization of different technological tools in the management of the care, in 

which the fusion of the management and care functions is a constant. In this process, we give 

emphasis to the knowledge of the administration classic theory, as an element present in a 

great part of the production in that hospital. We point out as a conclusion, the importance of 

new ways to the decentralization of work and the re-acquire of the users‟ centrality. 

 

Keywords: Interpersonal relationships, administration of the patient care, Holistic nursing, 

technology.  
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Introdução 

 

Nos diversos serviços de saúde, especificamente no âmbito hospitalar, a gerência em 

enfermagem tem assumido fundamental importância na articulação entre os vários 

profissionais da equipe, além de organizar o seu próprio processo de trabalho, buscando 

concretizar as ações de saúde. 
(1)

 

A função gerencial na enfermagem pode ser conceituada como sendo um instrumento 

capaz de organizar o processo de trabalho com o objetivo de torná-lo qualificado e produtivo 

na oferta de uma assistência de enfermagem universal, igualitária, integral e se divide em 

gerência de unidades e gerência do cuidado. 
(2) 

Neste estudo, optamos por enfocar o gerenciamento do cuidado, que consiste “no 

planejamento, execução, avaliação da assistência, passando pela delegação das atividades, 

supervisão e orientação da equipe”.
(2)  

 

A função do (a) enfermeiro (a) consiste na organização do processo de trabalho da 

enfermagem, sendo necessária a articulação da gerência da unidade com a gestão do cuidado, 

conformando um conjunto de atividades voltadas para o processo assistencial, tendo o usuário 

como eixo central de suas ações. O profissional responsável legalmente para assumir a 

atividade gerencial é o (a) enfermeiro (a), a quem compete a coordenação da equipe de 

enfermagem, ou seja, técnicos e auxiliares de enfermagem.  

Tal forma de ordenamento segue o modelo proposto por Florence Nightingale, 

enfermeira inglesa que, lançou as bases dos modernos serviços de enfermagem e que, 

influenciada pela lógica de organização capitalista do trabalho, institui a divisão entre o 

trabalho e sua hierarquização na enfermagem. Florence institui as ladies nurses e as nurses. As 

ladies nurses recebiam preparo em administração devendo pensar e administrar o trabalho e as 

nurses deveriam apenas executá-lo
 (3)

. Nesse modelo, a enfermeira desempenha a função de 

gerente centralizador do saber, que domina a concepção do processo de trabalho de 

enfermagem e delega atividades parcelares aos demais trabalhadores de enfermagem. 
(4)

 

 Historicamente, as enfermeiras têm adotado princípios da Escola Científica e Clássica 

da administração para gerenciarem o seu trabalho. Algumas características desse estilo de 
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gerência como a fragmentação das atividades, a impessoalidade nas relações, a centralização 

do poder e a rígida hierarquia ainda são marcantes no cotidiano do trabalho da enfermagem
 (3)

. 

 A enfermeira gerencia o trabalho da equipe, voltando-se para o cumprimento de 

normas, rotinas e tarefas. 
(4:513) 

Portanto, quando analisamos a forma rígida de gerência que 

vem sendo adotada, olhando-se pelo prisma do cuidado, ela consitui-se num paradoxo, pois 

acaba tornando-se uma ação de “não cuidado” com o trabalhador, dificultando seu 

desenvolvimento  e  valorização, trazendo insatisfação e a falta de motivação e de criatividade 

por parte dos trabalhadores. O trabalhador precisa visualizar o trabalho também como fonte de 

prazer e não somente como meio de sobrevivência.   

Então, torna-se necessário (re) pensar as formas de gerenciar o cuidado, focalizando 

tanto o usuário como  o trabalhador que nele atua diretamente. 

O gerenciamento do cuidado depende de uma série de saberes, que podemos 

denominar de tecnologias. Este termo – tecnologia - é empregado de modo a ampliar o 

entendimento sobre ele. Podemos identificar, pelo menos, dois grandes blocos distintos de 

saberes presentes no termo tecnologia. As tecnologias materiais e as não-materiais
(5) 

. 

Segundo Merhy a tecnologia: 

Não é confundida aqui exclusivamente com instrumento (equipamento) tecnológico, e nem é 

valorizada como algo necessariamente positiva, pois damos a este termo uma imagem dos 

saberes que permitem em um processo de trabalho específico, operar sobre recursos na 

realização de finalidades perseguidas e postas para este processo produtivo (6:127). 

  

 Ao se olhar com atenção o processo de trabalho realizado pela equipe de enfermagem, 

vê-se que além das várias ferramentas (tecnologias duras) - máquinas e aparelhos - mobilizam-

se, intensamente, conhecimentos sobre a forma de saberes profissionais bem estruturados, 

como a clínica do médico e o saber da enfermagem, permitindo dizer que há uma tecnologia 

menos dura que os aparelhos e as ferramentas de trabalho, sempre presente nas atividades do 

enfermeiro. É leve ao ser um saber que as pessoas adquiriram e está inscrito na sua forma de 

pensar o gerenciamento, mas é duro na medida que é um saber-fazer bem estruturado, bem 

protocolado, normalizado. Além dessas duas situações, há uma terceira - as leves - que podem 

ser consideradas como a relação intercessora do processo de trabalho em saúde em uma das 

suas dimensões com o usuário final. É a tecnologia que não é normativa.
(7) 
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 As tecnologias leves tomam por base a escuta, a conversa e a interação entre 

profissionais e o usuário revelando enorme potência para modificar processos e hábitos.
(5:3)

 
No gerenciamento do cuidado, torna-se necessário a articulação das diferentes 

tecnologias. Utilizamos as tecnologias duras quando necessitamos dos equipamentos: as 

bombas de infusão, monitores cardíacos, desfibriladores, etc. As leve-duras, quando 

utilizamos nosso saber para sistematizar a assistência, conduzir uma reunião, organizar o 

processo de trabalho, etc. As tecnologias leves devem estar sempre presentes na criação do 

vínculo, autonomização do funcionário, abertura de espaço para falas, abertura de espaços 

criativos, etc. 

 Muitas vezes, a concepção de tecnologia tem sido usada de forma enfática no 

cotidiano, porém, equivocadamente, pois tem sido concebida somente como um produto, uma 

máquina, uma materialidade. A banalização está exatamente, no fato de as pessoas 

generalizarem a concepção de tecnologia, resumindo-as a procedimentos técnicos de operação 

e seu produto
 (7)

, desconsiderando as tecnologias não-materiais, como os saberes, as relações, a 

criação de vínculo, etc, que constituem a base do processo de trabalho em saúde. 

Temos como objetivo neste trabalho descrever o processo de trabalho do (a) 

enfermeiro (a), analisar a utilização das tecnologias à luz do conceito de tecnologia empregado 

por Merhy, no gerenciamento do cuidado e discutir os fatores que interferem na utilização 

dessas, tendo como objeto de estudo a utilização das tecnologias no processo de trabalho do 

(a) enfermeiro (a). 

Sendo assim o estudo está organizado em quatro capítulos. O primeiro compreende o 

processo de trabalho em saúde, quando recorremos às definições do significado do trabalho, 

bem como destacamos as características do modelo taylorista comum à maioria das 

instituições, marcantes também na enfermagem. Apontamos algumas considerações de um 

método alternativo ao Taylorismo chamado por Campos de Método da Roda que propõe novas 

formas de gestão, como a co - gestão e a criação de espaços coletivos.  

No capítulo 2, sobre a gestão do cuidado e a tecnologia, discutimos as funções de 

gerência, de cuidado e de gerência do cuidado, dentro do processo de trabalho do (a) 

enfermeiro (a) e começamos a trabalhar com a idéia de que o processo de trabalho em saúde 

depende de uma série de saberes, que podemos denominar de tecnologias e identificamos, pelo 
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menos, dois grandes blocos distintos de saberes presentes no termo tecnologia: as tecnologias 

materiais e as não-materiais
 (2)

. Assim, passamos a discutir a utilização de tais tecnologias no 

processo de trabalho do (a) enfermeiro (a). Para sua construção utilizamos duas linhas de 

pensamento: uma do Emerson Elias Merhy e outra, do Gastão Wagner Campos.  

No terceiro capítulo, consta o método do trabalho, tratando-se o presente estudo de 

uma pesquisa participante, descritiva com abordagem qualitativa sendo realizado por meio de 

um estudo de campo. O campo escolhido foi o Hospital Universitário Sul Fluminense, sendo 

os sujeitos da pesquisa os (as) enfermeiros (as) que atuam na gerência dos setores do referido 

hospital. Os dados foram coletados em duas fases: a primeira, através da observação 

participante, e, no segundo momento, foi realizada a entrevista temática. Para a observação, 

foi feito um roteiro, com as informações registradas num instrumento: o diário de campo. 

O quarto capítulo apresenta a análise e a apresentação dos resultados, sendo as 

narrativas analisadas junto com os apontamentos da observação participante, através da 

hermenêutica dialética, onde emergiram 03 categorias analíticas: Capacitação, Questões 

Gerenciais e Relação Interpessoal. Enfocamos as respostas às entrevistas e as percepções da 

observação simples de acordo com as categorias em que foram produzidas por meio da leitura 

flutuante do material recolhido no campo e discutimos os aspectos que permearam a relação 

dos (as) enfermeiros (as) com o uso das tecnologias em seu trabalho, de modo a analisar a 

utilização das referidas tecnologias no seu processo de trabalho.  

Observamos a predominância do modelo Taylorista no gerenciamento do cuidado, 

sendo necessária a criação de dispositivos para a descentralização de poder, proporcionando 

maior participação dos funcionários no planejamento do trabalho, para permitir uma visão da 

sua totalidade sem a divisão intelectual - manual,  bem como a criação de mais espaços 

coletivos, amenizando, assim, as influências do modelo citado. 

Com este estudo, buscamos contribuir para melhoria da assistência prestada ao usuário, 

a partir da análise de como as tecnologias estão inseridas no gerenciamento do cuidado, e do 

entendimento da potência das tecnologias leves em conjugar novos modos e práticas sobre os 

processos produtivos na enfermagem e propomos um modelo de desenho dos serviços de 

enfermagem, atuando com a redefinição dos papéis dos (as) enfermeiros (as). 
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Capítulo 1 – O trabalho em saúde 

 

1.1 - Processo de Trabalho em saúde 

 

A palavra trabalho apreende, nas sociedades humanas, vários significados: carregado 

de emoção - quando lembra dor, tontura, suor do rosto, fadiga - de aflição, de fardo ou ainda 

de criação. Este último vincula-se a sobrevivência humana. O homem transforma a natureza, 

cria instrumentos e por intermédio deles um novo universo.
(8) 

Uma elaboração que se filia, de 

acordo com o pensamento moderno, ao uso da razão humana.
 

A consciência e a intencionalidade diferenciam o trabalho humano do dos outros 

animais. Assim, a utilização de instrumentos e a divisão do trabalho é uma característica dos 

seres humanos.
(8) 

O trabalho é compreendido como toda atividade produtiva cuja finalidade é 

atender uma dada necessidade (ou carecimento). O que quer dizer que todo trabalho é 

interessado e não espontâneo
 (9)

.  

Podemos perceber que o significado da palavra trabalho aparece de forma ampla, 

podendo ser visto como dor, cansaço e até como criação, existindo sempre uma 

intencionalidade: a de atender uma dada necessidade. 

Para Marx, a essência do ser humano está no trabalho, o que ele produz é o que ele é, o 

que ele faz. O trabalho seria a mediação entre o ser humano e a natureza, expressando a vida 

humana e a natureza, alterando a relação desse com a natureza e permitindo a 

autotransformação humana. Isso quer dizer que, simultaneamente, o homem transforma o 

mundo com seu trabalho e é transformado por ele.
(8) 

No entanto, existem dois aspectos fundamentais no desenvolvimento do trabalho 

humano: a capacidade de projetar o trabalho antes de realizá-lo e a capacidade de desenvolver 

instrumentos que possibilitem a realização deste trabalho. Tais aspectos possibilitam a 

separação entre o pensar e o fazer, gerando a divisão técnica do trabalho e o aumento das 

forças produtivas.
(10)

.
 

A separação entre trabalho intelectual - do momento da concepção do trabalho – e sua 

execução, a centralização do poder de planejar e decidir na direção da empresa buscam limitar 

a autonomia e a iniciativa do trabalhador.
(11) 
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 Vemos então, que o trabalho estruturado em manual e intelectual constitui-se numa 

forma de o capital organizar o trabalho com o objetivo de expansão da sua margem de 

lucratividade. Uma forma de organização do trabalho com tais características foi desenvolvida 

por Taylor que propôs a utilização de métodos científicos cartesianos na administração de 

empresas. Um trabalho que marca um período da história americana, logo após a guerra civil, 

quando a indústria vivia intensas mudanças. Esse modo de organização passa a ser 

implementado como um sistema de gerência do processo de trabalho consistindo em quatro 

princípios fundamentais:
 

1. Desenvolver o trabalho como uma ciência. Este princípio pressupunha um estudo 

criterioso de todos os elementos de cada atividade para extrair os métodos científicos de sua 

realização.  

2. Selecionar e treinar o trabalhador. Esse ponto significava uma determinação 

detalhada das tarefas do trabalhador, ou melhor dizendo, um adestramento do trabalhador.  

3. Cooperar com os trabalhadores. Pode-se dizer que se tem um processo de compra 

através da remuneração por produtividade, do consentimento do trabalhador em participar 

desta sistemática.  

4. Dividir o trabalho entre a direção e o trabalhador. A direção se incumbe da 

administração do trabalho e o trabalhador, da responsabilidade - tão somente- da execução.  

Com os princípios supracitados, o Taylorismo buscava o controle total do processo de 

trabalho e o aumento da produtividade através da sistematização das tarefas. No entanto, esse 

processo de sistematização das tarefas era amplo e irrestrito, ou seja, buscava-se a melhoria de 

todas as etapas do processo simultaneamente. Neste período, um processo era visto como um 

somatório de atividades e a melhoria local de uma delas, necessariamente, melhoraria o 

resultado final. Sob este enfoque, a prioridade absoluta era a melhoria das tarefas e o 

treinamento do trabalhador,  reconhecido dentro do conceito literal de mão-de-obra, ou seja, 

desprovido de capacidade de raciocínio e de iniciativa. O trabalho no molde taylorista assenta-

se, portanto, sobre a necessidade de conservar alienada a maioria dos trabalhadores. 

A organização vertical, instituída de cima para baixo, sendo que os que estão acima 

decidem e controlam os níveis de execução e aqueles abaixo cumprem, característica do 

modelo taylorista, comum à maior parte das organizações, exerce uma função castradora. Por 
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meio de inúmeros mecanismos, particularmente por meio desta interdição - executores nunca 

aprenderiam a pensar, já impossibilitados de tomar decisões que digam respeito ao coletivo -, 

são produzidos Sujeitos Seriais, seres desestimulados até do desejo de participar da gestão de 

onde trabalham
 (11)

, sendo assim produzidos seres também alienados. 

Para Marx 
(10)

, a alienação é o resultado da realização de o trabalho aparecer como a 

desrealização do trabalhador. O objeto produzido pelo trabalhador aparece como estranho e 

independente a ele. As mercadorias existem para suprir necessidades. O sistema capitalista 

transforma o trabalhador e o trabalho em mercadorias, ao privar o trabalhador dos objetos que 

produz. Essa apropriação do objeto pelos donos do capital realiza - se como alienação do 

trabalhador. Este, ao pôr sua vida na produção de objetos que não lhe pertencem, perde a 

posse daquela.  

Assim são conformadas pessoas as quais sequer imaginam a possibilidade de uma vida 

organizada de outra forma, ou então, podemos dizer que existem pessoas seduzidas por esta 

organização do trabalho, tornando a alienação um evento natural contra o qual seria inútil 

debater. A naturalização da dominação. 

Taylor não só criou um sistema de governo assentado sobre a abismal diferença de 

poder entre dirigentes e executores, como também tratou de diferenciar as possibilidades de 

desenvolvimento pessoal entre essas camadas. Em outras palavras, o método de governo e a 

estrutura organizacional taylorista procuraram produzir subjetividade diferente conforme se 

trate de trabalhadores ou de dirigentes. Dos primeiros, espera-se ordem, habilidade e 

obediência. Dos segundos, iniciativa, audácia, criatividade e domínio na arte de comandar
 (11).

  

A alienação dos trabalhadores e, portanto, a separação, concreta e cotidiana, entre os 

produtores da gestão dos meios de produção e do resultado de seu próprio trabalho. A 

expressão desse fenômeno é a impossibilidade de participar da gestão. 
(11:27) 

Assim, o método Taylorista vale-se de métodos disciplinares e de controle que, em 

nome da produtividade e da concorrência, procuram instituir distintas expectativas quanto à 

felicidade, à realização pessoal e ao acesso ao poder. 
(11) 

Portanto, o método de Taylor ignora a vida social interna dos participantes da 

organização, tomados como indivíduos isolados e arranjados de acordo com suas habilidades 

pessoais e demanda da tarefa a ser executada. 
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As observações de Taylor foram, quase exclusivamente, limitadas a problemas de 

produção localizados na fábrica, não considerando com maior detalhe os demais aspectos da 

vida de uma empresa. Seus princípios e métodos carecem de uma complementação mais 

ampla, pois Taylor encara o problema da organização racional do trabalho partindo de um 

ponto, o que limita e restringe a sua abordagem. 

Buscando alternativas para essa questão, Campos 
(11)

 propõe o Método da Roda. Supõe 

a possibilidade de superar o suposto obstáculo estrutural mediante a participação dos 

trabalhadores na construção da “totalidade” da própria “empresa”, ou seja, aposta que a co-

gestão amplia as possibilidades do trabalho prazeroso. Elaboração conjunta de diretrizes, de 

objetivos, de objeto e de métodos de trabalho, tornando o processo uma obra coletiva.  

Produção de obra não elimina o trabalho penoso, porém permite relações mais efetivas e 

prazerosas com o trabalho. Uma obra de todos, contando, também, com a contribuição 

singular de cada um. Obra de que todos co-participam, funcionando como co-autores da 

história de cada organização.  

A relação entre o homem e a natureza (ou mundo social) através de uma atividade 

produtiva é dinamizada por um homem dotado de necessidades, já que o trabalho nada mais é 

que uma atividade que deve atender a uma necessidade que, por sua vez, demanda a realização 

desse trabalho. Portanto, trabalho e necessidade são “estruturas reciprocamente 

relacionadas”
(9)

.  

Sendo assim, o resultado do trabalho materializa-se em produtos. Os produtos 

assumem a forma de bens ou de serviços no interior da sociedade. No capitalismo, os produtos 

têm um duplo valor: o valor de troca que garante produtos circulando como mercadorias, e o 

valor de uso, expressando a utilidade do produto e sua realização, isto é, seu consumo. 

Segundo Campos
 (11)

 (2007) 

A utilidade de um produto ( um bem – escova de dentes – , ou um serviço – consulta médica) é 

dada pelo fato de esses produtos, potencialmente, atenderem a necessidades sociais. O valor de 

uso não é, pois, igual ou equivalente a necessidade social. O trabalho  objetiva necessidades 

sociais, mas produz coisas com valor de uso, coisas potencialmente úteis, supostamente 

capazes de atender a necessidades. Diferença sutil, mas importante. (10: 48) 

De acordo, ainda, com o autor supracitado, as necessidades sociais cristalizam-se a 

partir de processos complexos, dependentes da dinâmica econômica, social e política. A 
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formação econômico-social e os movimentos políticos, ideológicos e culturais é que produzem 

as necessidades. Escova de dente é um bem material; consulta médica é um serviço, um 

procedimento uma prática social, que tem o potencial de atender a necessidades sociais. 

Portanto, não são, diretamente, necessidades sociais. Determinados padrões de saúde bucal ou 

de saúde em geral, são expressões de desejos que podem ser caracterizados como 

necessidades. Os bens ou serviços são práticas ou políticas sociais, meios com valor de uso 

potencial, de assegurar atendimento de algumas necessidades. 
(11:49)

 

Segundo Campos
 (11)

 (2000), o resultado do trabalho, portanto, apenas indiretamente 

atende a necessidades sociais. São produtos, em geral, com algum valor de uso presumido, 

com capacidade potencial para preencher o gosto ou o desejo do público. Confundir valor de 

uso com atendimento automático de necessidades sociais é uma armadilha tecnocrática ou 

mercantil, que dificulta, à maioria, analisar de modo crítico a produção de valores de uso. 
(10:49)

 

Por outro lado, o trabalho tem o potencial de também atender a necessidades dos 

próprios produtores. Tanto lhes garantindo a sobrevivência (uma remuneração), quanto lhes 

propiciando realização pessoal. 
(11) 

Há evidências de que ocorre aumento da fruição de prazer quando é atenuada a 

predominância do trabalho mecânico ou quando o trabalhador participa de decisões e são 

instaurados espaços institucionais onde todos, ainda que em distintas proporções, possam 

integrar-se em processos criativos. 

O envolvimento dos trabalhadores com a construção de projetos de trabalho mobiliza 

paixões ao obrigá-los a encarar o “princípio de realidade” e as incertezas do futuro, criando 

novas marcas sobre o mundo. 
(11) 

O trabalho sem diversão é apenas uma outra definição para o 

trabalho penoso, ou seja, desinteressante, automático, realizado em função de outros motivos 

que não, centralmente, os ligados ao desejo e ao interesse do trabalhador. Desligar o desejo do 

mundo do trabalho é um empecilho à constituição de obras, e também, de sujeitos com 

capacidades de singularizar-se. A alternativa sugerida seria a de articular a vocação interna de 

cada um com as demandas e as necessidades de outros, o que seria materializado em obras: 

um modo de trabalhar, um produto com a marca e o estilo dos que o produziram. 
(11)

 

Para Campos
 (11)

 o trabalho tem dupla finalidade: 

tanto assegurar a reprodução social do sujeito, como também funcionar como um dos meios 

por onde os sujeitos se constituem. O trabalho interfere na produção de subjetividade e na 
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constituição do sujeito. Tendo em vista essa função considera-se o trabalho como necessidade 

para o próprio sujeito trabalhador, e sugere-se ampliação do conceito de trabalho, para 

considerá-lo como todo e qualquer atividade humana realizada de forma regular, organizada 

em regime de cooperação e que produza algo com valor de uso. Bens ou serviços que tenham a 

capacidade potencial ( valor de uso) de atender a necessidades sociais. A definição, na prática, 

do que é ou não remunerado - é, portanto, social e política, e depende de contratos entre 

trabalhadores e sociedade. 10: 236 

 

 

Para Campos
 (11)

 no método da roda o trabalho é considerado como toda e qualquer 

atividade humana voltada para o atendimento de necessidades sociais, sendo o conceito deste  

transcendendo o de posto de emprego oferecido pelo mercado, o que implica a criação ativa de 

espaços de trabalho que considerem tanto o desejo e o interesse do agente produtor, quanto 

necessidades sociais. Tudo isto sustentado por meio de políticas públicas que objetivem tanto 

o bem-estar do público, quanto a expansão das possibilidades de trabalho, portanto o trabalho 

como um dos caminhos necessários a própria constituição do sujeito. O sujeito-da-práxis, 

misturando ao sujeito-do-gozo ou ao sujeito-do-prazer. Isto sem pretender fundir espaços de 

trabalho com os de lazer. 

Espaços coletivos é outra noção importante para o método da roda, entendido como a 

construção de lugares de tempos por meio dos quais as equipes, de fato, possam interferir nos 

sistemas produtivos. A co-gestão, realizada em espaços coletivos, é um caminho para 

democratização e desalienação da maioria. O método da roda aposta na possibilidade de 

instituir sistemas de co-gestão que produzam tanto compromisso e solidariedade com o 

interesse público, quanto à capacidade reflexiva e autonomia dos agentes de produção. 
(11:28) 

A co-gestão aparece como algo renovador. Contudo, a legalização dos conselhos de 

empresa ou sua seção sindical, o direito de reunir-se regularmente na mesma não são 

suficientes para garantir uma espécie de “dualidade de poder” na empresa. A co-gestão não 

altera o poder dos grupos financeiros que dominam as empresas industriais. A preocupação da 

co-gestão é: garantir a paz social, a harmonia social e a mutação da sociedade através da 

empresa. A co-gestão a propósito faz com que a “associação capital e trabalho” mascarem a 

exploração do trabalho pelo capital que tem por fim encerrar os assalariados no horizonte da 

empresa, pondo-os em concorrência uns com outros, para maior proveito da classe capitalista 

em seu conjunto, e o assalariado, a pretexto de “participar”, intensifica sua própria exploração. 
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1.2- Processo de trabalho da enfermagem 

  

No início do século XX, os resultados da aplicação dos princípios da gerência 

científica, baseados nas formulações de Taylor, começam a ser conhecidos e ampliados de 

forma crescente, influenciando não só o trabalho industrial, mas também o setor de serviços. 

Surgem estudos sobre o tempo de execução das tarefas, registros das quantidades de trabalho 

desempenhado, rotinizações, reorganização física dos ambientes de trabalho para diminuição 

dos tempos gastos sem produção, etc. Para aumentar a produtividade, expandem-se à divisão 

parcelar do trabalho e a mecanização da produção. 
(12)

  

Com o aumento do fluxo de trabalho e a aplicação dos novos métodos de gerência, o 

processo é dividido em operações mínimas e os trabalhadores perdem a compreensão da 

totalidade do processo de trabalho. O tempo empregado nas atividades está sob constante 

exame e controle. 
(12) 

A atividade parcelada não permite ao ser humano ter na mente a 

construção do produto antes de construí-lo, não é capaz de antever o produto em sua 

totalidade. 
(8) 

Esse modo fragmentado do trabalho, identificado no sistema de produção industrial, o 

é, também, no setor saúde. Percebemos a influência do modelo Taylorista na organização do 

trabalho em saúde. Assim, com a divisão do trabalho coletivo em saúde em atividades 

fragmentadas, compartimentalizadas, as potencialidades intelectuais dos profissionais lhe são 

alienadas, sendo o trabalho desenvolvido de forma mecânica e repetitiva. 
(13)

.   

Nesse contexto, a enfermagem está inserida. As formas de ordenamento dos serviços 

de enfermagem ainda hoje seguem o modelo proposto por Florence Nightingale que, 

influenciada pela lógica de organização capitalista do trabalho, instituiu a divisão social entre 

o trabalho e a hierarquização. Assim, Florence instituiu as „ladies nurses‟ e as „nurses‟. As 

ladies nurses recebiam preparo em administração, devendo pensar e administrar o trabalho; as 

nurses deveriam apenas executá-lo
 (4)

. No modelo citado a enfermeira desempenha a função de 

gerente centralizador do saber, que domina a concepção do processo de trabalho de 

enfermagem e delega atividades parcelares aos demais trabalhadores de enfermagem 
(3)

. 
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 O estilo de gerência centralizadora pode dificultar o desenvolvimento e a valorização 

do trabalhador como sujeito, trazendo a falta de motivação, a insatisfação e a ausência de 

criatividade por parte dos trabalhadores.  

Sendo assim, observamos que no cotidiano do trabalhador de enfermagem, as 

características do trabalho Taylorista são marcantes, visto que o trabalho é organizado de 

acordo com a forma, a técnica e o tempo, buscando aprender e desenvolver habilidades e 

conhecimentos. Está inserido em uma rotina prevista pela organização e que envolve um valor 

econômico, seja na instituição pública ou na privada, apesar das distintas relações econômicas 

entre elas.
(8:13) 

O trabalho de enfermagem completa-se no ato de sua realização; o produto é 

indissociável do processo que o produz, é a própria realização da atividade. O processo de 

trabalho em saúde utiliza, como instrumento, o saber e tem, como produto final, a prestação da 

assistência produzida ao mesmo tempo em que é consumida. 
(13) 

Sendo assim destacamos que, no processo de trabalho da enfermagem, o (a) enfermeiro 

(a) desempenha distintas funções, dentre as quais destacamos as educacionais, as de pesquisa, 

a assistencial e a gerencial. A última ocupação articula a atividade de gerente de unidades com 

a gestão do cuidado, baseada na idéia de que os (as) enfermeiros (as) ao gerenciarem recursos 

de qualquer natureza, sejam eles de ordem organizacional ou relacionados diretamente com o 

usuário, conformam um conjunto de atividades voltadas ao processo assistencial; logo, o 

trabalho do (a) enfermeiro (a) não deve se distanciar da busca pela qualidade da assistência. 
(2) 

A função de administrar, também considerada como processo de trabalho gerencial, 

tem como instrumento de trabalho o planejamento, o dimensionamento de pessoal, o 

recrutamento e a seleção, a educação permanente, a supervisão, a avaliação de desempenho e 

de serviços e os saberes administrativos, de gestão e gerência local 
(14)

. A função assistencial 

tem como objeto o cuidado de enfermagem e caracteriza-se como gerenciamento do 

cuidado.
(15)

  

Cada função desempenhada pelo (a) enfermeiro (a) tem sua especificidade: a de cuidar 

caracteriza-se pelo cuidado com o corpo do usuário, pela observação, o levantamento de 

dados, o planejamento, a evolução, a avaliação, os sistemas de assistência, os procedimentos 

técnicos e os de comunicação e interação entre pacientes e trabalhadores da enfermagem, e 
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entre os diversos profissionais, visando a promover o conforto e a saúde. Já a de administrar 

tem como foco organizar a assistência, proporcionar a qualificação do pessoal da enfermagem 

através da educação continuada, apropriando-se, para isso, dos modelos e métodos de 

administração, da força de trabalho da enfermagem e dos equipamentos e materiais 

permanentes 
(15)

. 

  O processo de trabalho, reconhecidamente, emprega aspectos da administração e do 

cuidado na sua produção. Uma lógica organizada de forma a atender as necessidades dos 

usuários.  
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Capítulo 2 – Sobre a gestão, o cuidado e a tecnologia 

 

2.1-Gerência de Enfermagem 

 

A função gerencial pode ser conceituada como um instrumento capaz, de política e 

tecnicamente, organizar o processo de trabalho com o objetivo de torná-lo mais qualificado e 

produtivo na oferta de uma assistência de enfermagem universal, igualitária e integral
 (2)

. 

Para Gaidzinski, a gerência é como a arte de pensar, de decidir e de agir; a arte de fazer 

acontecer e de obter resultados. É um gerenciamento não apenas como um processo científico 

e racional, mas também como um processo de interação humana que lhe confere, portanto, 

uma dimensão psicológica, emocional e intuitiva 
(2)

. 

Gerenciar é a ação de gerir, controlar, operar, governar ou realizar que constitui um 

processo no qual a pessoa que gerencia diz à pessoa gerenciada o que deve fazer 
(16)

 ;é tomar  

providências para que as pessoas exerçam funções operacionais do modo mais eficiente 

possível com a qualidade que o usuário merece. Para que isso aconteça, é imprescindível 

seguir alguns passos, tais como definir a autoridade e a responsabilidade de cada pessoa; 

padronizar os processos e o trabalho; monitorar os resultados do processo e compará-los com 

as metas; corrigir o processo a partir dos desvios encontrados nos resultados em relação às 

metas estabelecidas 
 (17)

. 

Gerenciar é saber planejar, é saber estabelecer um bom plano de ação, envolvendo a 

equipe. Para isso, é preciso definir aonde se quer chegar, levantar informações sobre o assunto, 

verificar as causas que impedem de alcançar os objetivos e propor ações para cada causa 

importante 
(17)

. 

Percebemos que a gerência é um instrumento capaz de organizar o processo de 

trabalho do (a) enfermeiro (a), utilizando conhecimentos de organização e de planejamento, 

bem como levando em consideração as inter - relações humanas. Os princípios que norteiam a 

gerência não são estáticos, neutros, absolutamente racionais ou eminentemente técnicos, e se 

adequam ou se moldam imediatamente à resolução dos problemas que se apresentam no 

processo de trabalho. A atividade gerencial é extremamente dinâmica e dialética, 

possibilitando que as dimensões técnica, política e comunicativa estejam em permanente 
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articulação, o que exige constantes reflexões e tomadas de decisões por parte dos seus 

executores.
(18)

 

A dimensão técnica é definida como o conjunto de instrumentos, conhecimentos e 

habilidades necessários para atingir os objetivos de um determinado projeto, tais como: 

planejamento, coordenação, supervisão, controle, avaliação e, ainda, o conjunto de saberes 

como epidemiologia, sociologia, antropologia, planejamento em saúde e outros. A dimensão 

política articula o trabalho gerencial ao projeto assistencial que se propõe a executar. A 

dimensão comunicativa evidencia as relações de trabalho da equipe de saúde, visando à 

cooperação para chegar a um objetivo, e, sobretudo, à construção de um projeto comum. 

Finalmente, no desenvolvimento da cidadania, há o estabelecimento do vínculo entre os 

agentes presentes no processo de trabalho e os clientes que utilizam os serviços 
(19)

. 

O (a) enfermeiro (a), no desempenho de seu processo de trabalho gerencial, deve 

utilizar os instrumentos da administração, como o planejamento, a coordenação e a avaliação 

no processo de cuidar, pois esses instrumentos são resultados dos conhecimentos e habilidades 

que permitem o exercício da prática profissional. Na ação de gerenciar, cabe, ainda, u 

atividade fundamental, que é sustentada pelo cuidado em saúde. 

 

2.2 -Cuidado na enfermagem 

  

As questões que envolvem o cuidado vêm sendo discutidas ao longo do tempo, de 

maneira específica, como o cuidado de enfermagem e, de forma geral, por outros teóricos das 

ciências humanas e sociais, como Boff
 (20)

 (1999). Cuidar é uma questão de atitude diante do 

mundo e da vida. O cuidado é um modo de ser no qual a pessoa centra-se no outro, incluindo 

duas significações básicas, intimamente ligadas entre si: a primeira, a atitude de solicitude e 

atenção para com o outro; a segunda, de preocupação e inquietação, porque a pessoa que cuida 

se sente envolvida e, afetivamente, ligada ao outro. 

Para Boff
 (20)

 (1999), o ser humano deve viver a experiência de fundamental valor na 

vida: estar lado a lado e junto com o outro ao invés de exercer a dominação. Isso implica em 

conceder direito de cidadania à nossa capacidade de sentir o outro. O cuidado somente surge 

quando a essência de alguém passa a ter importância para o outro. Passando-se, então, a 
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dedicar-se a ele, participando do seu destino, de suas buscas, de seus sofrimentos, enfim, da 

sua vida. 

Para Florence Nighingale 
(21)

, o cuidado de enfermagem consiste na manutenção do 

ambiente com todas as condições e influências externas relativas à vida e ao desenvolvimento 

do ser humano. Ela já sinalizava fatores externos influentes na recuperação e na cura dos 

clientes. Destacava o ambiente, o ar, a ventilação, a alimentação entre outros fatores e 

reforçava a importância da consciência profissional, da solidariedade e do bom senso que 

deveriam ser atributos de quem cuida. Ressaltava, ainda, que as expectativas dos clientes a 

serem cuidados deveriam ser consideradas pelas enfermeiras. 

Henderson 
(22) 

entende o cuidado de enfermagem como o auxílio às pessoas na 

realização de atitudes que favoreçam a saúde ou a sua recuperação, no sentido de torná-las 

independentes desse cuidado o mais rápido possível. 

O cuidado de enfermagem para Figueiredo
 (22)

 é: 

Ação incondicional do trabalho de enfermagem, que envolve movimentos corporais, impulsos 

de amor, de ódio, de alegria, de tristeza, de esperança, de desespero, de energia, e 

disponibilidade para agir, para tocar e sentir os odores do corpo, ouvindo e vendo tudo que 

envolve cliente e enfermagem. É ato libertador que representa a essência da realidade da 

enfermagem, porque é a própria ação humana e vai além da liberdade de dar vazão ás emoções 

que envolvem o próprio desejo de viver ou morrer.21: 144 

 

Para King 
(22)

, os cuidados de enfermagem são modos de ação desenvolvidos pelo(a) 

enfermeiro (a) para identificar quais os processos de interação que influenciam na restauração 

do cliente e do autoconhecimento. 

Podemos perceber que o cuidado é visto de maneira ampla. Consideram-se diversos 

aspectos como o ambiente, as relações e os sentimentos, assim como se deve proporcionar 

conhecimento ao paciente, visando torná-lo independente desse cuidado ofertado, favorecendo 

assim a promoção da saúde. 

Na teoria realizada por Watson
 (22)

, o cuidado é apresentado como a essência da 

enfermagem, sendo o atributo mais valioso que ela tem a oferecer à humanidade, conotando a 

sensibilidade entre o (a) enfermeiro (a) e o (a) cliente. O (a) enfermeiro (a) precisa, ainda, 

explorar a necessidade de sentir emoção quando isso se faz presente. Para ele, é por meio do 

desenvolvimento do próprio sentimento que alguém pode, de modo sensível, interagir com os 

outros.  
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Para que o cuidado de enfermagem aconteça, segundo Watson 
(22)

, tornam-se 

necessárias algumas premissas básicas, que são: 

- Ser demonstrado de maneira interpessoal; 

- Resultar na satisfação das necessidades humanas; 

- Promove saúde e crescimento individual, quando eficiente; 

- As respostas do cuidado aceitam as pessoas como elas são e como podem vir a ser; 

- O ambiente do cuidado deve proporcionar o desenvolvimento do potencial humano, ao 

mesmo tempo em que deve permitir suas escolhas; 

- Cuidado é mais gerador de saúde do que curativo; 

- A prática do cuidado é fundamental à enfermagem. 

Para Watson
 (22),

 o cuidado deve proteger, engrandecer e preservar a dignidade humana. 

O cuidado de enfermagem almeja promover, mediante transação interpessoal, o bem 

estar e a qualidade de vida da pessoa, a qual é o centro do cuidado de enfermagem. Sendo 

assim, ações como ouvir, tocar, auxiliar, confortar, falar, compreender, entender e sentir o 

outro são fundamentais para o desenvolvimento de um cuidado de enfermagem autêntico e de 

qualidade.
(22) 

Ele é o resultado do desenvolvimento de ações, atitudes e comportamentos com 

base em conhecimento científico, experiência, intuição e pensamento crítico, realizados para e 

com o (a) paciente/cliente no sentido de promover, manter e /ou recuperar sua dignidade e 

totalidades humanas.
(22)

 

Roach categorizou o cuidar/ cuidado em cinco “cês”: compaixão, competência, 

confiança, consciência e comprometimento.
(23) 

- Compaixão: compreende uma relação vivida em solidariedade com a condição 

humana, compartilhando alegrias, tristezas, dores e realizações. Envolve uma forma de 

estar presente, de estar uma com as outras. 

- Competência: é ter conhecimento, julgamento, habilidades, energia, experiência e 

motivação necessárias para responder adequadamente às demandas das 

responsabilidades profissionais. 

- Confiança refere-se à qualidade que promove relações. Quando as pessoas sentem-se 

seguras. 
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- Consciência é definida como o estado do conhecimento moral. Significa uma resposta 

intencional, deliberada, significativa e racional. 

- Comprometimento foi definido como uma resposta afetiva complexa, caracterizada 

pela convergência entre desejos e obrigações e por uma escolha deliberada para agir 

em concordância com ambos. 

Assim, pelos conceitos apresentados, percebemos as diversas dimensões que o cuidado 

de enfermagem assume, indo além do conhecimento meramente específico, transcendendo as 

complexas relações humanas, cujo objetivo maior é a plena recuperação do paciente. 

Mayroff
 (23)

 traz como ingredientes do cuidado: o conhecimento, ritmos alternados, 

paciência, honestidade, confiança, humildade, esperança e coragem. 

1-Conhecimento: implica a idéia que para cuidar é necessário conhecer as necessidades da 

pessoa a ser cuidada e responder a elas apropriadamente. 

2- Ritmos alternados: compreende flexibilidade nas tentativas de buscar a melhor forma 

para cuidar. Envolve mudança no comportamento no sentido de ajudar outra pessoa.  

3- Paciência: significa não esperar passivamente e sim participar com outra pessoa 

doando-se completamente na relação. Envolve estar presente, solidariedade, tolerância e 

respeito. 

4- Honestidade: É buscar coerência entre o que se faz e o que sente, analisar se está 

favorecendo ou impedindo o crescimento da pessoa e vê-la como ela é e não como 

gostaríamos que fosse. 

5- Confiança: envolve confiar no crescimento da outra pessoa em seu próprio tempo e 

ritmo. Deve-se confiar na própria capacidade para cuidar, na capacidade para aprender 

com os enganos, confiar nos instintos. 

6- Humildade: envolve prontidão e desejo em aprender mais sobre a outra pessoa e sobre 

si própria. Consiste no reconhecimento da singularidade da outra pessoa. 

7- Esperança: é uma expressão de plenitude do presente, um presente vivo com um sentido 

de possibilidade. 

8- Coragem: significa assumir riscos, buscar o desconhecido, confiar. 

Para que o cuidado realmente ocorra na sua plenitude, a cuidadora deve expressar 

conhecimento e experiência na performance das atividades técnicas, na prestação de 



                                                                                        

 30 

informações e na educação com o paciente e sua família. A isso deve conjugar expressões de 

interesse, consideração, respeito e sensibilidade, demonstradas por palavras, tom de voz, 

postura, gestos e toque. 
(22) 

O cuidado de enfermagem visa a promover o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa 

a qual é o centro do cuidado de enfermagem. Sendo assim, entende-se que ações como ouvir, 

tocar, auxiliar, confortar, falar, compreender, entender e sentir o outro são fundamentais para o 

desenvolvimento do cuidado de enfermagem.
(23)

  

O cuidado deve proteger, engrandecer e preservar a dignidade humana e somente surge 

quando a existência de alguém passa a ser importante. 
(20) 

O ser humano é essencialmente um 

ser de necessidades que devem ser satisfeitas e por isso um ser de consumo.
(20) 

O cuidado, então, significa desvelo, solicitude, zelo, bom trato, atenção. O cuidado 

sempre acompanha o ser humano porque esse nunca deixará de se preocupar e de se inquietar 

por alguém 
(20)

. 

Podemos perceber que as teorias acima apresentadas utilizam-se da idéia de abnegação 

das irmãs de caridade para fundamentar o cuidado na enfermagem, elemento esse que, de certa 

forma, corrobora para o fazer em enfermagem não ser valorizado da forma como deveria, visto 

que, muitas vezes, existe o desconhecimento do corpo específico de conhecimentos 

envolvidos para que o cuidado ocorra.  

Evidente se torna que o profissional de enfermagem, pelas peculiaridades de seu 

trabalho, deve ser, apesar de suas limitações como ser humano, um indivíduo especial. Para 

que o cuidado atinja sua plenitude, o cuidador deve, dentre outras ações, criar vínculo e 

acolhimento, estando no mundo do outro, sentindo-o e fazendo-o crescer.  

Como podemos perceber, para que o cuidado seja efetivo é preciso que haja a 

integração entre os aspectos afetivo - emocional e o técnico-instrumental, fato  que nos leva a 

questionar o lado do (a) cuidador (a). O cuidado não se dá no vazio e sim no contexto das 

experiências humanas. Para o cuidado do outro, é imprescindível o cuidado de si 

primeiramente. Refletir sobre o cuidado é importante, principalmente pelo stress 

psicoemocional, característico da profissão, e pelo fato de os profissionais não serem tratados 

com o cuidado que merecem receber. 
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Campos 
(11)

 ressalta que é de importância fundamental motivar o trabalhador, também 

sob uma perspectiva de sua realização pessoal. Estimulando-o e articulando-se condições em 

que a produção de obras seja possível. Obra entendida tanto como o resultado do trabalho, 

quanto a própria invenção de jeitos particulares de realizá-lo. 

Waldow (1999)
 (23)

 pontua sobre os avanços nas discussões sobre o cuidar e o cuidado 

como a essência da prática de enfermagem e, destaca a necessidade do aprofundamento destas 

discussões, considerando os vários enfoques e estratégias para a investigação deste fenômeno. 

Neste trabalho, utilizaremos a definição de Waldow (1999) (23), que nos traz o cuidado 

como: 

Comportamentos e ações que envolvem conhecimentos e valores, habilidades e atitudes 

empreendidas no sentido de favorecer as potencialidades das pessoas para manter ou melhorar 

a condição humana no processo de viver e morrer22-30 

 

Mediante o exposto pelas diversas teóricas, podemos afirmar que a prática da 

enfermagem, a prestação do cuidado de enfermagem, dá - se com base nas relações 

interpessoais como núcleo central. Cuidar significa assistir o ser humano em suas necessidades 

básicas e este é o caráter universal do cuidado. Entretanto, na prática, o cuidado apresenta - se 

de forma histórica e contextual. Portanto, é variável e depende de relações estabelecidas no 

processo de assistência, tornando-se uma atividade bastante complexa 
(24)

. O cuidado de 

enfermagem deve ser construído na intersecção entre a Filosofia, que responde à grande 

questão existencial do homem, a Ciência e a Tecnologia, que têm a lógica formal como 

responsável pela correção normativa, e a Ética, numa abordagem epistemológica efetivamente 

comprometida com a emancipação humana. 

 

2.3 –Gerência do cuidado 

 

O gerenciamento do cuidado consiste “no planejamento, execução, avaliação da 

assistência, passando pela delegação das atividades, supervisão e orientação da equipe”. 
(2:321) 

A gerência do cuidado em enfermagem pode ser vista por diferentes olhares, possibilitando 

visualizar a sua unidade na totalidade e as suas várias dimensões e facetas, orientadas pelos 

sistemas simbólicos representativos das composições organizacionais dos serviços de saúde 

(25)
. 
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O reconhecimento do gerenciamento do cuidado é fundamental para o (a) profissional 

enfermeiro (a), tendo como objeto o ser humano e o ambiente, pois isso constitui meio e 

instrumento para alcançar a assistência desejada ao usuário. O distanciamento do (a) 

profissional enfermeiro (a) entre o administrar e o cuidar, no seu cotidiano de trabalho, impõe 

um repensar da prática administrativa voltada para a assistência, para resgatar o papel do (a) 

enfermeiro (a) como gerente do cuidado. 

Torna-se necessária a articulação da atividade de gerente de unidades com a gestão do 

cuidado, baseando-se na idéia de que os (as) enfermeiros(as) ao gerenciarem recursos de 

qualquer natureza, sejam eles de ordem organizacional como roupas, material e provimentos 

ou relacionado diretamente com o usuário e seu corpo, podem, então, gerenciar objetos 

distintos que conformam um conjunto de atividades voltadas ao processo assistencial. Logo, o 

trabalho do (a) enfermeiro(a) não deve se distanciar da busca pela qualidade da assistência. 

Acredita-se que para realizar um bom gerenciamento, o (a) enfermeiro (a) tem de 

aproximar-se da essência de seu trabalho - “o cuidar”- e compreender seu processo como um 

conjunto de ações voltadas para o atendimento das necessidades de saúde dos usuários do 

serviço que engloba todas as atividades assistenciais e gerenciais.    

Para execução do gerenciamento o (a) enfermeiro (a) tem como instrumentos: a 

sistematização do cuidar, a mediação das relações profissionais e a representação da sua 

equipe junto às esferas de gestão e a interface com o processo de administrar 
(15)

. 

Ao gerenciar o cuidado, o cliente precisa ser avaliado como um ser biopsicosocial, de 

crenças, valores e necessidades individuais de cuidado, norteado pela compreensão e 

conhecimento do paciente. 

Ferraz
 (26)

 (2000) aponta que os (as) enfermeiros (as)  da atualidade devem realizar uma 

inversão da lógica da Administração em Enfermagem sustentada na Teoria Geral da 

Administração e emprega o termo “inversão” em decorrência de que, ao longo do século XX, 

o gerenciamento de enfermagem tem sido majoritariamente marcado por ações relativas aos 

saberes tecnológicos de naturezas duras, preocupadas prioritariamente com a estrutura 

funcional das organizações.  

É essencial que o profissional aproprie - se dos instrumentos gerenciais em sua prática 

cotidiana, na tentativa de inovar o processo de cuidar, cabendo à (ao) enfermeira (o) 
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responsável pela gerência do cuidado, buscar cada vez mais inovações na esfera gerencial, 

permitindo amenizar as conseqüências do modelo de gerência clássica, adotado até hoje na 

maioria das instituições de saúde
 (25)

.  

Sendo assim, a resolução COFEN 272/2004
(27)

 dispõe sobre a Sistematização da 

assistência de enfermagem nas Instituições de Saúde Brasileiras resolvendo que ao (à) 

enfermeiro (a) incumbe privativamente a implantação, planejamento, organização, execução e 

avaliação do processo de enfermagem, utilizando método e estratégia de trabalho científico 

para a identificação das situações de saúde / doença, subsidiando ações de assistência de 

enfermagem que possam contribuir para promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde do indivíduo, família e comunidade. 

A sistematização da assistência de enfermagem constitui-se numa ferramenta 

importante para o gerenciamento do cuidado, permitindo ao (à) enfermeiro (a) implantar, 

planejar, organizar e avaliar o cuidado prestado ao (à) paciente de forma individualizada. Uma 

ação que recorre ao uso de tecnologia na sua produção. 

 

2.4-Tecnologia 

 

Identificamos uma profusão de conceitos sobre a temática tecnologia. Na literatura, 

diversos conceitos são empregados para este termo. A tecnologia vem sendo discutida como 

um equipamento, maquinário, até ter seu conceito ampliado, sendo considerada também como 

saberes operantes no processo de trabalho em saúde.  

Quando tratada como equipamento, ela é reconhecida como sendo responsável pela 

modernização, trazendo avanços na área da saúde; porém, por outro lado, tem assumido o 

papel de desumanizadora da assistência, havendo a substituição do calor humano pela 

máquina. 

Quando ampliamos nossa visão a respeito do tema, ela se transforma em saberes 

materiais e não-materiais, sendo fundamentais para a transformação do processo de trabalho 

em saúde.  

Vale ressaltar: a tecnologia nada mais é do que um saber. Uma categoria operante no 

trabalho em saúde que permite ao profissional ser o mediador nas relações de saberes 
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tecnológicos, presentes no cotidiano dos serviços. No trabalho, há o concurso de diversos 

saberes, lembrando que os saberes são campos de inscrição de ciências e de outros 

conhecimentos 
(5)

. 
 

Ressalta-se, portanto, a natureza peculiar do trabalho em saúde, conferindo relevância à 

dimensão do saber como trabalho reflexivo presente no modo de operar as ações de saúde. 

Nessa perspectiva, o trabalho em saúde é dotado de muitas incertezas relativas à 

especificidade dos problemas operados neste campo, havendo descontinuidade no processo de 

trabalho. Estas descontinuidades são de diferentes ordens: desde as intrínsecas ao usuário, até 

aquelas relativas aos saberes e mecanismos disponíveis para o cuidado em saúde, o que 

implica a impossibilidade do emprego de distintas tecnologias neste processo. 

Portanto, muitas vezes a concepção de tecnologia tem sido usada de forma enfática no 

cotidiano, porém, equivocadamente, pois tem sido concebida somente como um produto, uma 

máquina, uma materialidade. A banalização está exatamente no fato de as pessoas 

generalizarem a concepção de tecnologia, e resumirem-na aos procedimentos técnicos de 

operação e seu produto. 
(5) 

A marca mais característica do pensamento contemporâneo sobre tecnologia, em 

qualquer âmbito do conhecimento, em todo campo de práticas, é a redução do significado do 

termo ao conjunto de coisas, de objetos materiais, denotando principalmente sua função 

técnica nos processos produtivos. Nada de especial haveria nessa restrição, se ela não 

correspondesse a um movimento de omissão do aspecto essencial desses instrumentos, agora 

ditos tecnológicos, de só virem a ganhar existência concreta no trabalho enquanto expressarem 

relações, provisoriamente adequadas, estabelecidas entre os homens e objetos sobre os quais 

trabalham. Relações cuja adequação não se estabelece por referência à capacidade produtiva 

ou à eficácia útil dos instrumentos, mas com respeito às relações sociais de produção 

organizados conforme as quais os homens então modificam a natureza e a história 
(28). 

Percebe-se que, com esta omissão no conceito de tecnologia, existe somente o 

entendimento das tecnologias relacionadas ao emprego de equipamentos, havendo 

desconhecimento do emprego de outras tecnologias fundamentais dentro do processo de 

trabalho em saúde. 
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Temos tratado a tecnologia como algo novo e moderno, que estaria contida nos 

equipamentos, nos aparelhos e instrumentos. Com isso, esquecemos que os equipamentos são 

produtos de um determinado saber tecnológico que se ateve à construção de um determinado 

procedimento eficaz em função de um determinado objetivo. 
(29) 

Segundo Merhy a tecnologia: 

Não é confundida aqui exclusivamente com instrumento (equipamento) tecnológico, e nem é 

valorizada como algo necessariamente positiva, pois damos a este termo uma imagem dos 

saberes que permitem em um processo de trabalho específico, operar sobre recursos na 

realização de finalidades perseguidas e postas para este processo produtivo. 6:127 

 

Assim, discutir tecnologia não é discutir equipamentos e nem o moderno e o novo, mas 

discutir o proceder eficaz de determinados saberes e suas finalidades. Em saúde, a tecnologia 

está nos diferentes saberes que procuram ler o mundo humano sob o ponto de vista da saúde e 

da doença, do normal e do patológico, da vida e da morte, procurando constituir 

procedimentos eficazes de intervenção nestes processos. A tecnologia em saúde está marcada 

pela própria conformação de um determinado saber que permita ler, em nós, a linguagem 

desses processos. 
(29) 

Segundo Peduzzi, o saber significa: 

conhecer como se realiza cada ação do trabalho e conhecer o projeto do conjunto de ações 

realizadas. No trabalho há o concurso de diversos saberes, lembrando que os saberes são 

campos de inscrição de ciências e outros conhecimentos.(5)  

 

Vale destacar a clínica e a epidemiologia como saberes. A clínica enquanto saber 

organizador da prática médica individual e enquanto conhecimento original da doença, e a 

epidemiologia considerada como um saber sobre a dimensão coletiva da saúde e da doença. 

Dessa forma, o saber é reconhecido como uma categoria operante no trabalho em 

saúde, permitindo ao profissional ser o mediador dos saberes nas relações presentes no 

cotidiano dos serviços. Portanto no trabalho em saúde há o emprego de diversos saberes, 

originados nas diversas áreas do conhecimento que compõe o campo de atividade da saúde, 

que podemos denominar de tecnologias. Este termo tecnologia, quando ampliamos o 

entendimento sobre ele, podemos identificar, pelo menos dois grandes blocos distintos de 

saberes. As tecnologias materiais e as não-materiais. 
(5) 

Merhy 
(6)

 (1997) classifica as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde como: leves 

(como no caso das tecnologias das relações do tipo produção de vínculo, autonomização, 
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acolhimento), leve-dura (como no caso de saberes bem estruturados que operam no processo 

de trabalho em saúde) e dura (como no caso de equipamentos tecnológicos do tipo máquinas 

normas, estruturas organizacionais). 

No processo de trabalho, há o emprego de diferentes tecnologias, todavia uma 

encontra-se na base: a tecnologia relacional, ou leve, pois essa pode gerar alterações 

significativas no modo de se trabalhar em saúde, porquanto tem como fundamento a escuta, a 

conversa e a interação entre profissionais e o usuário.
(5:3) 

A essência, o núcleo do trabalho do (a) enfermeiro (a) está no território das tecnologias 

leves, pois se processa através das relações interpessoais, da compreensão, da percepção dos 

sentimentos e expectativas, tanto dos usuários quanto dos (as) trabalhadores (as), frente às 

necessidades e potencialidades de cada um. 

O uso das tecnologias no trabalho em saúde dá-se de forma articulada, ou seja, durante 

o processo de trabalho, as diferentes tecnologias são empregadas. Por muitas vezes, elas são 

utilizadas em conjunto visando à resolução dos problemas apresentados. Assim, cada 

profissional guarda um conjunto tecnológico e opera com ele de acordo com a necessidade do 

emprego no cuidado em saúde 
(5)

. Um conjunto de saberes que passa a ser empregado durante 

o processo de trabalho, como uma caixa de ferramenta tecnológica. 

Na caixa de ferramenta de saberes tecnológicos que o (a) enfermeiro (a) emprega 

durante o seu processo de trabalho existe a articulação da gerência com a assistência de 

enfermagem. Assim, trabalha-se com um conjunto diversificado de saberes/tecnologias. O uso 

dessas tecnologias chamadas também de ferramentas tecnológicas ocorre de acordo com os 

objetivos estabelecidos no interior do processo de trabalho, para o atendimento do usuário. 

 Cada profissional da área de saúde possui sua valise tecnológica, concentrando um 

núcleo de saber específico e característico de sua profissão. Essa valise tecnológica ou caixa 

de ferramentas é utilizada no ato da produção, permitindo ao profissional processar o recorte 

necessário à sua intervenção 
(30)

.
 
  

O (a) enfermeiro (a), e os demais profissionais de saúde, para atuar utilizam os três 

tipos de valises: uma vinculada à sua mão e na qual cabem os estetoscópios, os manuais de 

normas e rotinas, que expressam uma caixa de ferramentas tecnológicas formadas por 

tecnologias duras; a outra, está na cabeça, na qual cabem os saberes bem estruturados, que 
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expressam uma caixa formada por tecnologias leves-duras; e, finalmente, uma outra, presente 

no espaço relacional e que contém tecnologias leves implicadas com a produção das relações 

entre dois sujeitos, que só tem materialidade no ato 
(30)

.  

No cotidiano do trabalho do (a) enfermeiro (a), no gerenciamento do cuidado, muitas 

vezes necessitamos de equipamentos tais como bombas de infusão, monitores cardíacos, 

desfibriladores, bem como se torna importante prestar a assistência seguindo protocolos e 

manuais de normas e rotinas, constituindo tecnologias duras.  

Dentro do planejamento da assistência, podemos destacar a sistematização da 

assistência de enfermagem, que se constitui em tecnologia leve-dura, constituindo-se como um 

saber específico do (a) enfermeiro (a) desenvolvido com cientificidade. Ainda no universo das 

tecnologias leves - duras, podemos citar os saberes contidos no âmbito do planejamento da 

assistência. Destacamos atividades como: a visita de enfermagem, realização de reuniões, 

educação em serviço, a organização do processo de trabalho, bem como a supervisão e a 

avaliação da assistência de enfermagem. 

Para que o (a) enfermeiro (a) consiga atingir os objetivos definidos no seu 

gerenciamento torna-se necessário, também, a criação do vínculo com o usuário e com o 

funcionário, a criação de espaço para fala e para escuta, abertura de espaços criativos, sendo 

que essas ações constituem-se nas tecnologias leves. 

Entende-se, outrossim, que as tecnologias leves, contidas nas ações como ouvir, tocar, 

auxiliar, confortar, falar, compreender, entender e sentir o outro, são fundamentais para o 

desenvolvimento do cuidado de enfermagem. Sendo a tecnologia uma categoria operante no 

processo de trabalho do (a) enfermeiro (a), torna-se necessária uma compreensão maior e 

conhecimento das potencialidades das diferentes tecnologias, favorecendo a utilização da 

valise tecnológica nas diversas etapas do processo de gerenciar o cuidado.   

Assim, podemos dizer que o enfermeiro possui sua valise tecnológica, com 

conhecimentos específicos de sua área, permitindo reconhecer que o gerenciar e o cuidar estão 

intimamente interligados ao agir-sentir, sendo fundamental o conhecimento e a experiência na 

performance das atividades técnicas, na prestação de informações e na educação com o 

paciente e sua família e, principalmente, a valorização das percepções oriundas dos 

sentimentos, da inspiração, da criatividade e da intuição. 
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Capítulo 3- Método do trabalho 

 

3.1- Caracterização do estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa participante, descritiva com abordagem qualitativa. A 

pesquisa qualitativa enquadra-se neste estudo, pois se entende existir uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto. O 

conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados. O sujeito-observador é parte integrante 

do processo do conhecimento e interpreta os fenômenos atribuindo-lhe um significado.
  (31) 

Optamos pelo método qualitativo, pois de acordo com o objeto de estudo houve a 

necessidade de descrever como as tecnologias estão inseridas no gerenciamento do cuidado, 

considerando o sujeito de estudo: gente, em determinada condição social, pertencente a 

determinado grupo social ou classe com suas crenças, valores e significados.
 (31) 

A investigação qualitativa requer como atitude fundamental, por parte do pesquisador, 

a abertura, a flexibilidade, a capacidade de observação e de interação com o grupo de 

investigadores e com os atores sociais envolvidos. 

Este trabalho foi realizado por meio de um estudo de campo. O campo escolhido foi o 

Hospital Universitário Sul Fluminense, que é mantido pela Fundação Educacional Severino 

Sombra, Entidade Filantrópica, na cidade de Vassouras. Hospital Geral, Universitário e de 

Ensino. Referência Regional pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro em: 

Hemoterapia, Atendimento de Acidentes por Animais Peçonhentos, Atendimento de 

Acidentes por organofosforados, Unidade de Terapia Intensiva e Hemodiálise. Contra-

Referência Estadual em cirurgia Cardíaca, Oncologia e Captação de órgãos para transplante. 

A opção por este hospital como campo, deve-se à facilidade de acesso, pois é o local 

no qual a pesquisadora desenvolve suas atividades profissionais. 

É concebido campo de pesquisa como um recorte que o pesquisador faz em termo de 

espaço, representando uma realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas 

que fundamentam o objeto da investigação. 
(31) 

O trabalho de campo constitui-se numa etapa 

essencial da pesquisa qualitativa que, a rigor, não poderia ser pensada sem ela. 
(31)  
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A exploração do campo contempla as seguintes atividades: escolha do espaço da 

pesquisa, escolha do grupo da pesquisa, estabelecimento dos critérios de amostragem e 

estratégia de entrada em campo. 

 

3.2-Aspectos éticos 

  

Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética na pesquisa da Universidade Severino 

Sombra, com o parecer de número 0013.0.326.258-07, conforme anexo I. 

Em relação aos aspectos éticos do estudo, esta pesquisa foi desenvolvida respeitando 

as diretrizes estabelecidas na Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde que descreve 

as condutas éticas a serem realizadas em pesquisa envolvendo seres humanos. 

Entende-se por pesquisa envolvendo seres humanos, pesquisa que, individual ou 

coletivamente, envolva o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes 

dele, incluindo o manejo de informações ou materiais. 
(32) 

Atendendo as exigências éticas e científicas descritas na resolução 196/96, a realização 

da pesquisa se deu através do consentimento livre e esclarecido dos (as) enfermeiros (as) 

participantes da pesquisa conforme o documento em anexo. (Anexo II) 

O Consentimento livre e esclarecido é a anuência do sujeito da pesquisa e/ou de seu 

representante legal, livre de vícios (simulações, fraude ou erro), dependência, subordinação ou 

intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus 

objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e incômodo que possa acarretar, 

formulada em um termo de consentimento, autorizando sua participação voluntária na 

pesquisa.
(32) 

 

3.3- Cenário 

 

O Hospital Universitário Sul Fluminense é um hospital escola, com um total de 182 

leitos, divididos em 08 leitos para UTI adulto, 06 leitos para UTI Neonatal, 09 apartamentos, 

05 salas de cirurgia, 01 sala de parto, 01 sala de Recuperação pós-anestésica, 07 leitos para 

alojamento conjunto, 02 leitos para isolamento. Possui ainda 47 consultórios, 01 laboratório de 
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análises clínicas, 01 laboratório de anatomia patológica, 01 Pronto Socorro que atende a 

emergências clínicas e cirúrgicas, 01 alojamento para médicos residentes, 01 sala de repouso, 

01 Centro de Estudos e 01 laboratório de Técnica cirúrgica. Possui convênio com o sistema 

público e com o privado, do qual podemos citar a Unimed, Bradesco, Dix Amico, Embrapa, 

etc. 

Dentre os procedimentos e exames especializados o hospital dispõe dos seguintes 

serviços: radiodiagnóstico e Imagem, Hemocentro regional, hemodiálise, broncoscopia, 

colonoscopia, diálise peritoneal, ecocardiograma e bidimensionais, eletroencefalografia, 

eletrocardiografia, endoscopia digestiva alta e baixa, fisioterapia, histeroscopia, holter, 

laparoscopia, teste do pezinho, teste ergométrico, ultrassonografia, urodinâmica e 

videolaparoscopia. 

Dentro deste ambiente encontramos outros profissionais, tais como: médicos 

especialistas em: cardiologia, ortopedia, traumatologia, pediatria, psiquiatria, reumatologia, 

urologia, cirurgia plástica, clínica, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia vascular, 

otorrinolaringologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, obstetrícia, geriatria, 

gastroenterologia, nefrologia e neurocirurgia, bem como dentistas, psicólogos, fonodiólogos, 

nutricionistas, dentre outros. Este ambiente está vinculado à Fundação Educacional Severino 

Sombra, que constitui em outro ambiente, assim existe um macroambiente. 

A internação da clientela se processa através de duas entradas: a do serviço de 

emergência, ou através da Central Reguladora de Vagas. A emergência é aberta à comunidade 

e não possui triagem o que provoca uma demanda para atendimento de clientes em situações 

que não de emergência ou urgência. 

O quadro de enfermagem é composto por 21 enfermeiros (as). A equipe é coordenada 

pelo diretor de enfermagem, que responde diretamente à superintendente do hospital, que 

também é enfermeira. O Diretor de enfermagem é quem resolve todas as questões relativas ao 

pessoal de enfermagem com nível superior, incluindo escalas, férias, folgas, horário e algumas 

questões dos funcionários de nível médio, tais como a escala de serviço e férias.  

Na Unidade de Terapia Intensiva Adulto, existe 01 enfermeira supervisora e 01 

enfermeiro assistencial no período diurno, e na Unidade de Terapia Intensiva neonatal existe 

também 01 enfermeira supervisora e outras (os) 03 plantonistas. Nessas unidades, as 
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enfermeiras supervisoras fazem parte da gerência intermediária. Nos demais setores, existe 

somente 01 enfermeiro (a) que desempenha tanto a função gerencial quanto a assistencial. Os 

(as) enfermeiros (as) supervisores (as) e os (as) líderes são responsáveis por mudanças de 

horários, folgas e autorização de trocas de plantão.  

 

Figura1- Representação do serviço de enfermagem  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

Fonte: Rocha, Tatiana (2008). 
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3.4-Sujeitos do estudo 

 

Constituíram-se como sujeitos da pesquisa os (as) enfermeiros (as) que atuam na 

gerência dos setores de hemodiálise, pronto socorro, clínica médica masculina e feminina, 

apartamentos, clínica cirúrgica feminina e masculina, ginecologia e obstetrícia, alojamento 

conjunto, Unidade de terapia intensiva neonatal, Unidade de terapia intensiva adulto, pediatria 

e hemoterapia, totalizando 10 enfermeiros. 

Os (as) 10 enfermeiros (as) participantes da pesquisa apresentam as seguintes 

características: maioria do sexo feminino, faixa etária entre 23 anos a 48 anos de idade, o 

tempo de trabalho na instituição varia entre 08 meses e 17 anos, têm mais de 12 meses de 

formação, 04 enfermeiros (as) são especialistas em gerência hospitalar, 06 especialistas em 

demais áreas e 01 é mestranda. Todos os envolvidos se disponibilizaram a participar do 

estudo. 

 

3.5- Técnicas de pesquisa e instrumentos 

 

Os dados foram coletados em duas fases: a primeira foi através da observação 

participante, e no segundo momento foi realizada a entrevista temática.  

A opção de começar pela observação participante ocorreu para que não houvesse 

influências da entrevista sobre a observação, visto que a pesquisadora faz parte do quadro de 

enfermeiros (as) da instituição.  

A observação participante pode ser definida como: 

um processo pelo qual mantém-se a presença do observador numa situação social, com a 

finalidade de realizar uma investigação científica. O observador está em relação face a face 

com os observados e, ao participar de suas vidas, colhe dados. Assim o observador é parte do 

contexto sob observação, ao mesmo tempo modificando e sendo modificado por este contexto. 
31:135 

 

Há uma série de fenômenos de grande importância que não podem ser registrados sob 

forma de perguntas, ou de documentos quantitativos, mas devem ser observados em sua 

realidade. Entre eles, incluem-se as rotinas de um dia de trabalho, os detalhes do cuidado com 

o corpo, o tom das conversas e da vida social e a existência de grandes amizades e de 

hostilidades, de simpatias e de antipatias passageiras entre pessoas.
(31) 
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É preciso observar o aspecto legal e o aspecto íntimo das relações sociais, ao lado das 

tradições e costumes, o tom e a importância que lhe são atribuídos; as idéias, os motivos e os 

sentimentos do grupo na compreensão da totalidade de sua vida, verbalizados por eles 

próprios, através de suas categorias de pensamento. 
(31) 

Para a observação, foi realizado um roteiro e as informações registradas num 

instrumento: o diário de campo. Nesse constam todas as informações que não sejam o registro 

das entrevistas formais. (Anexo III). 

Essa observação foi realizada no período de julho a agosto de 2007, sendo observados 

os seguintes itens: 

- No ambiente: componentes presentes no local e espaço físico; 

- Sujeitos: aparência física, maneira de vestir, estilo de falar e agir e as particularidades 

de cada um; 

- Diálogos: gestos, falas e expressões faciais; 

- Atividades: detalhamento comportamental 

- Acontecimentos particulares: inclusão de pessoas envolvidas, a forma e a natureza de 

sua ação. 

A escolha da técnica de entrevista associada à observação participante fez - se pela 

necessidade de complementar as informações captadas formalmente com aquelas das relações, 

práticas e a fala informal sobre o cotidiano. 

A escolha pela entrevista foi na crença de que a mesma proporcione uma maior 

interação entre os sujeitos da pesquisa, podendo o assunto ser aprofundado. 

A entrevista é definida como: 

uma conversa a dois, feita por iniciativa do entrevistador, destinada a fornecer informações 

pertinentes para um objeto de pesquisa, e entrada (pelo entrevistador) em temas igualmente 

pertinentes com vistas a este objetivo 31: 108. 
 

A entrevista temática aborda especificamente a participação do entrevistado no tema 

escolhido como objeto principal, na medida em que ela versa sobre a participação dos 

entrevistados sobre o tema escolhido.
 

O instrumento para orientar uma conversa com finalidade que é a entrevista deve ser 

facilitador de abertura, de ampliação e de aprofundamento da comunicação. 
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As entrevistas foram realizadas em agosto de 2007 e gravadas, e, posteriormente, 

transcritas pela pesquisadora. A entrevista, teve, inicialmente questões que caracterizavam os  

sujeitos, como idade, sexo, tempo de formação, especialização, tempo de atuação na gerência 

e outros. Depois foi solicitado ao entrevistado que descrevesse um dia de trabalho e 

posteriormente que falasse das oportunidades e ameaças para a realização dessas atividades. A 

pesquisadora foi treinada por sua orientadora antes de executar as entrevistas. 

Foi realizada uma entrevista piloto para verificação da adequação do roteiro, com 03 

sujeitos que não pertenciam ao grupo de sujeitos pesquisados. As entrevistas tiveram como 

eixos a descrição das atividades gerenciais desenvolvidas pelos (as) enfermeiros (as) e as 

ameaças e oportunidades encontradas para executá-las. (Anexo IV). 

A pesquisadora sugeriu que a entrevista ocorresse em um lugar tranqüilo da instituição, 

onde não houvesse interrupções, garantindo o sigilo e o anonimato. Após o consentimento, o 

início da conversa ocorreu com a primeira pergunta, empregando-se as demais quando 

necessário. 

 

3.6-Análise dos dados 

 

As narrativas foram analisadas junto com os apontamentos da observação participante, 

através da hermenêutica dialética. 

A hermenêutica dialética permite que 

o intérprete busque entender o texto, a fala, o depoimento como resultado de um processo 

social e processo de conhecimento( expresso em linguagem) ambos frutos de múltiplas 

determinações mas com significado específico. Esse texto é a representação social de uma 

realidade que se mostra e se esconde na comunicação, onde o autor e o intérprete são parte de 

um mesmo contexto ético-político e onde o acordo subsiste ao mesmo tempo em que as 

tensões e perturbações sociais. 31:230 

 

A hermenêutica funda-se na compreensão. A compreensão contém a gênese da pessoa 

humana, de se colocar no lugar do outro. Ocupa-se da arte de compreender textos, tais como: 

biografia, narrativa, entrevista, livro, documento, artigo, dentre outros. 

Nesse método, a fala dos atores sociais é situada em seu contexto para melhor ser 

compreendida. Essa compreensão tem, como ponto de partida, o interior da fala. E, como 

ponto de chegada, o campo da especificidade histórica e totalizante que produz a fala. 
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A interpretação dos dados obtidos exige a elaboração de categorias analíticas capazes 

de desvendar as relações mais abstratas e mediadoras para a parte contextual e de categorias 

empíricas e operacionais, criadas a partir do material de campo, contendo e expressando 

relações típicas e especificas do grupo em questão. 

Para operacionalização da hermenêutica dialética, deve-se seguir os seguintes passos: 

1- ordenação dos dados: neste momento, faz-se um mapeamento de todos os dados obtidos 

no trabalho de campo. Aqui estão envolvidos, por exemplo: a transcrição das gravações, 

releitura do material e organização dos relatos
.(33: 77) 

2-- Classificação dos dados: Nessa fase, é importante termos em mente que os dados não 

existem por si sós. Por meio de uma leitura exaustiva e repetida do texto, estabelecemos 

interrogações para identificarmos o que surge de relevante e com isso elaboramos as 

categorias específicas
 (33: 78)

. 

A palavra categoria em geral, refere - se a um conceito que abrange elementos ou 

aspectos com categorias comuns relacionados entre si. As categorias são empregadas para se 

estabelecer classificações. Trabalhar com elas significa agrupar elementos, idéias ou 

expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso
 (33:70)

. 

3- Análise final: nesse momento, procuramos estabelecer articulações entre os dados e os 

referenciais teóricos da pesquisa, respondendo às questões da pesquisa com base em seus 

objetivos. 

Com base na hermenêutica - dialética, os depoimentos captados no decorrer das 

entrevistas foram transcritos e organizados. Posteriormente após leitura e releitura dos mesmos 

emergiram 03 categorias: Relação interpessoal, Questões Gerenciais e Capacitação. Dentro de 

cada categoria emergiram outros eventos. 

Na categoria relação interpessoal, surgiu 03 eventos: visita de enfermagem, 

gerenciamento de conflitos e impedimento do processo de trabalho; na categoria capacitação 

os eventos foram a educação e a reunião, sendo essa incluída, também, na categoria questões 

gerenciais. Dentro das questões gerenciais, surgiram como eventos: a reposição de material, a 

delegação de atividades, a implantação de manuais, e a sistematização da assistência de 

enfermagem. Após a definição dos eventos, foi possível proceder à discussão com a literatura 

e a interpretação do material. 
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Capítulo 4 – Análise e apresentação dos resultados 

 

4.1-Estruturação da análise 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar e discutir os resultados obtidos a partir da 

aplicação das entrevistas semi-estruturadas e da observação simples do processo de trabalho 

dos (as) enfermeiros (as) no hospital, campo da investigação. Procurou-se analisar os discursos 

marcantes e observar a relação existente no processo de trabalho, sob o aspecto do emprego da 

tecnologia, de acordo com os objetivos propostos neste trabalho.  

A análise e a discussão ocorrerão em dois momentos: no primeiro, enfocaremos as 

respostas às entrevistas e as percepções da observação simples de acordo com as categorias em 

que foram produzidas por meio da leitura flutuante do material recolhido no campo; no 

segundo momento, discutiremos os aspectos que permearam a relação dos (as) enfermeiros 

(as) com o uso das tecnologias em seu trabalho. 

Na análise documental do material obtido, procedeu-se a reiteradas leituras, visando a 

localizar as categorias de análise propostas: capacitação, questões gerenciais e relações 

interpessoais e seus eventos. 

Quanto ao material das entrevistas, após a transcrição e a conferência de sua fidelidade, 

iniciou-se a leitura flutuante, uma das etapas do processo de análise do material empírico na 

pesquisa qualitativa
(34)

. A leitura flutuante inicia o que se denomina de técnica de 

impregnação, isto é, a leitura em profundidade de cada um dos relatos até dominar o todo de 

um mesmo depoimento 
(35)

.  

Desse modo, é possível detectar os elementos que enunciam a lógica subjacente à fala 

do sujeito e elaborar um esquema provisório de interpretação (uma síntese de cada 

depoimento) à luz do referencial teórico que orienta a pesquisa e das categorias empíricas ou 

núcleos temáticos que emergem ou são identificados com base na leitura reiterada das 

entrevistas 
(36)

.  

Após esse procedimento, no qual a atenção está voltada, particularmente, à 

singularidade de cada entrevista, procede-se à leitura horizontal do conjunto dos relatos, o que 

permite estabelecer as relações entre os depoimentos, a observação simples e o referencial 
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teórico, pois é esse sistema de relações que tornou possível a análise a respeito do uso das 

tecnologias no processo de trabalho do (a) enfermeiro (a) do hospital investigado. 

Apresentamos a seguir as categorias e seus eventos. 

 

4.2- Capacitação 

 

 Dentro da categoria capacitação surgiram 02 eventos: educação e reunião, discutidos a 

seguir. 

 

4.2.1- Educação 

 

O primeiro evento que emergiu dos discursos dos sujeitos na categoria capacitação foi  

a dimensão educativa que está presente, também, no desenvolvimento do processo de trabalho 

do (a) enfermeiro (a), constituindo-se instrumento do gerenciamento de enfermagem. No 

entanto, dentro deste processo de trabalho do enfermeiro podemos entender a educação de três 

formas diferentes: educação em serviço, educação continuada e educação permanente. 

Educação em serviço refere-se às atividades no ambiente de trabalho, desenvolvidas 

para que os profissionais possam adquirir, manter e aumentar sua competência, visando ao 

cumprimento de suas responsabilidades. 
(37) 

A educação continuada, compreendida como: 

 Um processo que impulsiona a transformação da organização, criando oportunidade de 

capacitação e de desenvolvimento pessoal e profissional, dentro de uma visão crítica e 

responsável da realidade, resultando na construção de conhecimentos importantes para 

organização, para a profissão e para sociedade.38: 139 

 

A educação continuada engloba programas de ensino que proporcionam aos 

trabalhadores oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades em suas 

ações profissionais. 
(39) 

E temos ainda a educação permanente, proposta pelo Ministério da Saúde, a partir do 

ano de 2004, que busca colocar em análise o processo de trabalho com vistas a provocar 

mudanças no modelo de atenção, sendo definida como: 

o processo educativo que coloca o cotidiano do trabalho, ou da formação, em saúde em 

análise, que se permeabiliza pelas relações concretas que operam realidades e que possibilita 
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construir espaços coletivos para a reflexão e avaliação de sentido dos atos produzidos no 

cotidiano 37: 50 

 

Sendo assim, observamos que 05 enfermeiros (as) referem-se à educação dos 

trabalhadores como ferramenta no processo de trabalho gerencial do (a) enfermeiro(a). 

 

 (...) é feito educação permanente em hemoterapia para todos os funcionários de 

enfermagem do hospital continuada para todos os funcionários da enfermagem no hospital, 

(...) E1. 

 

(...) pretendo também fazer um curso de Parada Cardio respiratória e atendimento ao 

paciente politraumatizado eu vejo que o pessoal sabe, mas muita coisa fica a desejar, aí 

precisamos sempre elaborar cursos de educação continuada (...) E2. 

 

(...) cursos, elaboração de cursos porque aqui é o setor que mais tem cursos de 

capacitação, agente acabou um agora. Os temas são elaborados de acordo com as necessidades 

do serviço, por exemplo, esse agora foi de cuidado humanizado ao RN prematuro, a gente 

trouxe o que é preconizado pelo Ministério da Saúde a gente faz em serviço, dá um tempinho a 

gente senta lá no computador e passa para meninas, é até mais prático que teórico,  (...) E3 

 

(...) uma vez a cada ano a gente faz capacitação, então todas as dúvidas são faladas 

naquele momento e o que tem de novo também, então eles estão sempre atualizados, eles são 

bons (...) (E4). 

 

Percebemos nas falas dos (as) enfermeiros (as) que existe uma grande parcela do 

processo de trabalho dedicada à educação. Porém, os três tipos de educação apresentados 

anteriormente misturam - se, sendo os três utilizados como sinônimo, não havendo a definição 

de educação utilizada. 

Dessa forma, observamos nos relatos acima a necessidade do (a) enfermeiro (a) em 

implantar programas educativos para aperfeiçoamento da equipe, sendo a reflexão provocada 

pela ação educativa restrita a técnica, proporcionando melhor assistência ao paciente.  
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Notamos, na fala dos entrevistados, a preocupação com a política do hospital na 

formação e no desenvolvimento dos trabalhadores. Sendo assim a educação é um dos 

caminhos para a assistência de qualidade, necessária à enfermagem, que é uma profissão que 

requer constante atualização devido à evolução tecnológica e científica 
(39)

, caracterizando-se 

como uma tecnologia do tipo leve-dura, por ser um saber bem estruturado, e não ser tão duro 

como a tecnologia envolvida em manuais, normatização, e equipamentos e nem tão leve 

quanto as tecnologias contidas nas relações. 

 

4.2.2- Reuniões 

 

As reuniões foram citadas como evento tanto visando à capacitação como abordando 

questões gerenciais, pertencendo a duas categorias: capacitação e questões gerenciais. Seguem 

as falas abaixo: 

 

(...) a gente faz reunião mensal, chega passa tudo, tem aquelas reclamações normais, 

mais hoje já diminui bastante, depois desta delegação de atividades. Faço elogios, isso é não 

ser centralizadora, deixei de ser centralizadora, acarretando problemas para mim, deixo eles 

resolverem algumas coisas, afinal temos que trabalhar juntos.(...) E5. 

 

(...) procuro fazer reunião mensal, a gente procura sempre esta chamando os 

funcionários, vendo o que está deficitário, o que precisa melhorar (...)E6. 

 

(...) reúno o pessoal, passo o que tem que ser feito, economia, não atrapalhando a 

qualidade do serviço, qualidade do atendimento. (...) E2. 

 

Fica evidente nos relatos que as reuniões têm sido utilizadas como instrumento para 

discutir coletivamente as questões relativas ao processo de trabalho em saúde, o que segundo 

Haussman 
(38)

 proporciona um diálogo efetivo entre os diferentes profissionais. Observamos, 

também, que essas reuniões constituem-se em espaços coletivos.  

 



                                                                                        

 50 

(...) realizo reunião mensal e conversamos sobre tudo, sobre qualidade do serviço, 

assistência, necessidades do serviço... Acho muito importante este momento porque todos 

falam, e daí a gente resolve as coisas juntos (...)E7. 

 

(...) nas reuniões mensais com a equipe, sempre vejo as dúvidas dos funcionários em 

relação ao serviço, daí eles perguntam o que querem, e decidimos juntos as rotinas que devem 

ser alteradas, porque os funcionários que fazem isso todos os dias, sabem o que dá certo e o 

que não dá(... )E8. 

Esse espaço coletivo é lugar em um tempo específico em que ocorrem encontros entre 

sujeitos, construindo-se oportunidades para análise e tomada de decisão sobre temas 

relevantes. Logo, são espaços destinados à comunicação (escrita e circulação de informações 

sobre desejos, interesses e aspectos da realidade), à elaboração (análise da escuta e das 

informações) e à tomada de decisões (prioridades), sendo um local de produção de 

subjetividade e construção de sujeitos. 
(11)

 

Vale ressaltar que a reunião constitui-se numa tecnologia leve-dura, porém aqui há, 

também, movimentação intensa das tecnologias leves, das relações, como por exemplo: 

abertura de espaços para fala e escuta, abertura de espaços para criação, acolhimento dos 

funcionários, etc. 

 

4.3- Questões gerenciais 

 

 Nessa categoria surgiram os eventos: reuniões, reposição de material, delegação de 

atividades, implantação de manuais e sistematização da assistência de enfermagem. 

 

4.3.1- Reposição de materiais 

 

A preocupação com os recursos materiais e equipamentos foram citados por 07 

enfermeiros (as). Os relatos nos mostram a preocupação com a reposição do material, bem 

como a checagem dos equipamentos. 
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(...) faço a reposição de todo o material, semanalmente (...)E2. 

 

(...) eu testo todos os equipamentos, vejo o funcionamento, encaminho para a 

manutenção (...) E2. 

 

(...) faço conferência de material e equipamentos, tem que ta vendo todo o dia, se 

acontecer de faltar algum material, ou se o aparelho não tiver funcionando vai dar problema 

(...)E3. 

 

Percebemos que os (as) enfermeiros (as) têm exercido atividades referentes à 

administração de materiais em suas unidades de trabalho, sendo responsáveis pela previsão, 

provisão e controle dos materiais, para organização da assistência de enfermagem. 

Estas funções são desempenhadas pelos (as) enfermeiros (as), devido ao conhecimento 

para administrar esses recursos e por serem coordenadores de todas as atividades exercidas nas 

unidades hospitalares 
(40)

. Vale ressaltar que essa administração deve ser realizada com o 

objetivo de melhorar a assistência ao paciente e as condições de trabalho do pessoal de 

enfermagem. 
(40) 

Os enfermeiros expressaram também o controle material, almejando o gerenciamento 

de custos. 

 

(...) sempre eu tenho que estar vendo o material que foi usado, medicação, controlar os 

gastos (...) converso sempre com a equipe para economizar material (...) E9. 

 

Considerando que o (a) enfermeiro (a) é o membro da equipe de saúde que detém o 

controle de materiais das unidades em que trabalha, à medida que o controle de custos ganha 

importância, é esperado, pelas instituições, que o (a) enfermeiro (a) assuma 

concomitantemente ao controle de custos, ressaltando-se que esta função nunca se sobreponha 

à responsabilidade do cuidado ao usuário e à prestação de uma assistência com qualidade.   
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(...) faço a reposição do material, temos um protocolo de quantidade certa de dada 

medicação e que reponho todo dia, tem um protocolo de quantidade certa de cada medicação 

que tem que ter, todo dia é reposto. Esta cota foi criada pela farmacêutica, através de uma 

estatística que ela fez dos últimos anos para cá já os descartáveis sempre peço a mais para as 

urgências, pois quando precisarmos o material tem que está ali (...)E2. 

 

(...) sempre que interna alguém, eu já começo a pensar no material que vou pedir, daí já 

fico sabendo se preciso aumentar meu pedido e se vou pedir material que não usa 

corriqueiramente (...)E8. 

 

O controle de recursos materiais, de um modo geral, é prática recorrente do (a) 

enfermeiro (a), pois devido à grande diversidade dos recursos materiais, torna-se necessário 

amplo conhecimento técnico para administrá-los, visando organizá-los para facilitar a 

prestação da assistência de enfermagem. 

 

4.3.2- Delegação de atividades 

 

Percebemos que a delegação de atividades é apontada com relevância para a 

organização de serviços de enfermagem. 

 

(...) eu delego de acordo com a necessidade dos pacientes, a gente avalia e se o 

paciente não tem necessidade da nossa presença, a gente pede ao técnico que fique mais atento 

ao paciente que apresenta complicações é a gente assume (...)E4. 

 

 (...) os técnicos ficam com a parte de colocar e retirar o paciente da máquina, e a gente 

fica com a supervisão e qualquer coisa que eles não consigam, por exemplo, puncionar algum 

paciente, ou se houver alguma anormalidade com a fístula ou no cateter, a gente pega observa 

e faz os cuidados(...)E6. 
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(...) quando eu chego vou a todos os leitos e priorizo os mais graves, e delego aquela 

criança para um técnico, e ele vai fazer tudo naquele paciente... Delego também outras 

atividades como organização da enfermaria, checagem do isolamento, eu delego mesmo, isso 

é não ser centralizadora (...)E5. 

 

(...) eu passo no leito de cada criança, daí eu passo a delegar os cuidados, por técnico 

de enfermagem, porque na verdade o enfermeiro fica com todos (...) E3. 

 

A delegação de atividades é parte integrante do processo de divisão do trabalho e pode 

ser entendida como a transferência do poder de decisão para a execução de tarefas específicas. 

(38) 

Essa delegação de atividades pode ser utilizada como um instrumento para diminuir a 

sobrecarga do trabalho do (a) enfermeiro (a) sobrando mais tempo para as atividades 

assistenciais. 

Notamos a delegação de atividades aos técnicos de enfermagem, relacionadas à divisão 

do trabalho, demonstrando uma assistência fragmentada. 

 

(...) A divisão do trabalho eu faço colocando 02 funcionários na medicação e 02 

circulando para prestar o cuidado (...) E7. 

 

(...) vou te dar um ex: isolamento, eu coloco uma pessoa responsável só pelo 

isolamento, uma pessoa responsável pela maleta de parada, uma pela arrumação da 

enfermaria, na verdade eu coloco cada pessoa para fazer uma coisa, e quando um acaba todos 

se ajudam, eles trabalham em equipe. Um chega e fica na medicação e outro nos cuidados, 

mas aquele que acaba a medicação vai ajudar nos cuidados (...) E5. 

 

(...) um funcionário eu deixo um na medicação e outro no cuidado (...)E10. 

  

Através da observação em campo, observamos a fragmentação das ações realizadas 

pelos técnicos de enfermagem, delegadas pelos (as) enfermeiros (as): um auxiliar faz os 
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cuidados referentes a banho no leito, tricotomia, sinais vitais e curativos, enquanto outro 

administra a medicação e um terceiro funcionário encaminha o paciente para o exame. Na 

semana seguinte, existe o rodízio das ações. Sendo assim, percebemos que o enfermeiro 

delega as atividades aos funcionários de forma parcelar, fazendo com que o funcionário perca 

a visão geral do trabalho efetuado. 

 

4.3.3 - Sistematização da assistência de enfermagem: 

 

A resolução COFEN 272/2004
(27)

 considera a Sistematização da assistência de 

enfermagem como atividade privativa do enfermeiro e utiliza método e estratégia de trabalho 

científico para a identificação das situações de saúde / doença, subsidiando ações de 

assistência de enfermagem que possam contribuir para promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade. 

Ao enfermeiro cabe privativamente a implantação, planejamento, organização e 

avaliação do processo de enfermagem que compreende as seguintes etapas: histórico 

(entrevista), exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem. 

Para implementação da assistência de enfermagem, devem ser considerados os 

aspectos essenciais em cada uma das etapas, conforme discriminadas a seguir: 

- Histórico: conhecer hábitos individuais e biopsicossociais visando a adaptação do 

paciente à unidade de tratamento, assim como a identificação de problemas. 

- Exame físico: o enfermeiro deverá realizar o exame físico de forma criteriosa, efetuando o 

levantamento de dados sobre o estado de saúde do paciente e anotação das anormalidades 

encontradas. 

 - Diagnóstico de enfermagem: o enfermeiro após ter realizado as etapas acima, identificará 

os problemas de enfermagem, as necessidades básicas afetadas e o grau de dependência, 

fazendo julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo aos problemas. 

- Prescrição de enfermagem: é o conjunto de medidas decididas pelo enfermeiro, que 

direciona e coordena a assistência de enfermagem ao paciente de forma individualizada e 

contínua, objetivando a prevenção promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde. 
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- Evolução de enfermagem: é o registro feito pelo enfermeiro após a avaliação do estado 

geral do paciente.  

Portanto nos depoimentos, percebemos que apenas 01 enfermeiro (a), aplica a 

sistematização da assistência de enfermagem com todos os seus componentes. 

(...) faço a sistematização da assistência de enfermagem diariamente e de forma 

individualizada. Sigo todos os passos dela (...)E2. 

Percebemos que os (as) enfermeiros (as) ficam sobrecarregados com atividades 

envolvendo registros, anotações, relatórios e comunicações, utilizando grande parte de seu 

tempo em atividades burocráticas, na busca e documentação das informações, sem tempo hábil 

para a realização de todas as suas tarefas. Sendo assim observamos que, muitas vezes, apenas 

algumas etapas do processo de enfermagem são seguidas, tais como a prescrição e evolução. 

 

(...) faço a prescrição de enfermagem somente para os pacientes mais graves e os 

técnicos checam e cumprem a prescrição (...) E7. 

 

(...) daí eu já começo a evoluir os pacientes (...) E5. 

 

Segundo a mesma resolução já citada anteriormente, a sistematização deverá ser 

registrada formalmente no prontuário do paciente / cliente usuário e composta por: histórico 

de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição da assistência de 

enfermagem, evolução da assistência de enfermagem e relatório de enfermagem. 

Porém, na prática, verificamos a informalidade quanto ao registro da prescrição de 

enfermagem. 

 

(...) Às vezes quando a gente coloca a gente escreve no prontuário mesmo, dá 

continuidade. Ex: passar dersani na narina do bebê, mas a prescrição mesmo que nós fazemos 

entra no livro de rotina. Não tem uma prescrição de enfermagem formulada no setor (...) E8. 
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Percebemos colocações em que as condições de trabalho pouco favorecem à 

operacionalização da Sistematização da assistência de enfermagem, como exemplo o número 

escasso de enfermeiros (as)  para um grande contingente de pacientes. 

 

(...) nós trabalhamos com um número grande de pacientes... Então não consigo dar 

conta, eu tenho que pegar junto com o técnico de enfermagem na assistência, e o que eu tinha 

que fazer mesmo, que era o diagnóstico de enfermagem, prescrição, exame físico, bonitinho, 

né, não dá tempo para fazer isso (...) E8. 

 

A sistematização da assistência de enfermagem é responsável pela melhora do 

planejamento da assistência, individualização do cuidado e melhor comunicação 

interdisciplinar, portanto torna-se imprescindível a utilização desta tecnologia leve-dura no 

processo de trabalho, como instrumento que qualifica a assistência de enfermagem, sendo o 

(a)  enfermeiro (a)  responsável por essa qualidade. 

 

4.3.4- Implementação dos manuais: 

 

Os manuais, integrantes do sistema de informação da organização, transmitem por 

escrito, orientações aos elementos da equipe de enfermagem para o desenvolvimento das 

atividades.
(40)

 

Esses manuais constituem-se em tecnologias do tipo dura e foram citados por 05 

enfermeiros (as). 

 

(...) nós temos vários manuais, manuais do hemocentro, o da farmácia, o da vigilância 

sanitária e o nosso com a nossa rotina, daí isso organiza o nosso trabalho (...)E9. 

 

(...) temos vários manuais, de curativo, de vacinas, rotinas do setor, daí quando alguém 

tem dúvida é só consultar o manual (...) E10. 
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(...) a organização é feita pelo manual com procedimento operacional padrão, tem em 

todos os setores (...)E1. 

 

(...) para organizar a assistência, tem que ter manual exemplificando passo a passo, e 

não basta deixar ele ali parado (...)E10. 

 

Evidencia-se nesses relatórios que as finalidades dos manuais seguem as descritas por 

Kurgant
 (40)

, que se constituem no esclarecimento de dúvidas e orientação da execução das 

ações de enfermagem e um elemento facilitador das ações. 

Na fala abaixo, observamos que não há a participação dos funcionários na elaboração 

destes manuais, portanto podemos dizer que é algo muito próximo da divisão do trabalho 

intelectual e braçal. 

 

(...) Os funcionários não tiveram participação na elaboração dos manuais, na verdade a 

gente montou as rotinas, e passamos para todos os funcionários lerem, eles leram e deram 

ciência, e sempre quando a gente se depara com alguma coisa que não tem no manual, porque 

o manual tem que ser revisado todo o ano e ser montado um novo, então eles falam o que não 

tem, e a gente acrescenta (...) E6. 

 

(...) os nossos manuais são passados para a equipe em reuniões (...) E9. 

 

Torna-se necessário, sempre que não ocorra a participação do funcionário na 

elaboração dos manuais, o preparo do grupo para a sua implantação. 

Observamos, ainda, a preocupação dos enfermeiros em revisá-los periodicamente. Um 

manual desatualizado provavelmente se torna desacreditado.
(14) 

 

(...) o manual tem que ser revisado todo ano, e ser montado um novo (...)E9. 
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(...) sempre revejo os manuais, antes eu fazia uma vez por ano, mas agora vou rever 

duas vezes por ano... Faço revisões em livros, pergunto aos professores, aí eu vou e faço as 

mudanças necessárias (...)E10. 

 

Então percebemos que a enfermagem é extremamente normativa, utilizando-se destas 

normas como instrumentos que ajudam a evitar as improvisações e a multiplicidade de 

critérios técnicos, estabelecendo, portanto, padrões que orientam a assistência de enfermagem, 

trazendo assim um atendimento com menor risco ao usuário. 

 

4.4- Relações Interpessoais 

 

 Nesta categoria, há 03 eventos: visita de enfermagem, gerenciamento de conflitos e 

impedimento do processo de trabalho. 

 

4.4.1- Impedimento do processo de trabalho 

 

Outro evento emergido da fala dos (as) enfermeiros (as) foi o impedimento do 

processo de trabalho, sendo relatado como submissão, sendo observada na fala de 03 

profissionais quando os mesmos expressam  a falta de autonomia que possuem. 

Contudo, podemos dizer que no processo de trabalho do (a) enfermeiro (a) há graus 

diferenciados de autonomia, sendo que os mesmos tomam decisões baseados em saberes,  

empregando tecnologias de acordo com o saber que opera neste processo. 

 

(...) tenho atitudes que tenho que levar ao meu chefe, se não dá confusão, a gente não 

tem autonomia (...) E7. 

 

(...) eu levo tudo ao meu supervisor e trago uma resposta a eles. Eu tenho que passar 

tudo ao meu supervisor. Alguma coisa  séria eu passo, só quando é alguma coisa mais simples 

que não precisa. Ex: subiu um quadro de fármaco para os setores eu tive que perguntar aonde 

poderia colocar. Não tenho autonomia para isso (...) E10. 
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(...) às vezes a gente precisa de um material e vêm a pessoa acima da gente (o diretor)  

e diz que não podemos utilizar aquele material, sendo que aquele material é essencial aquele 

cuidado,é muita falta de autonomia (...) E4. 

 

Buscando uma compreensão melhor das falas dos entrevistados, recorremos à literatura 

buscando a definição da palavra autonomia. Assim, a palavra autonomia vem do grego e 

significa autogoverno. Governar-se a si próprio. 

O conceito de autonomia confunde-se com o de liberdade, constituindo na qualidade de 

um indivíduo de tomar suas próprias decisões com base na sua razão individual. 
(41) 

A liberdade é uma noção que designa a ausência de submissão, de servidão e 

determinação, isto é, ela qualifica a independência do ser humano. 
(41) 

Observamos na fala de outro (a) enfermeiro (a) a falta de autonomia como fator 

limitante para seu desenvolvimento profissional: 

 

(...) eu não tenho autonomia, a outra enfermeira não deixa eu me desenvolver, tem que 

ser tudo do jeito dela, isso é luta pelo poder (...) E2. 

 

As instituições em geral priorizam o controle do processo de trabalho, procurando 

reforçar a dimensão objeto dos seres humanos. O eixo que torna a manobra possível coincide 

com o que opera com a subtração de cotas de poder à maioria, para concentrá-lo em alguns 

poucos sujeitos, ou em instâncias abstratas: a tradição, regras, moral, leis, mercado, etc. 
(11)

 

Segundo Campos 
(11)

 toda dominação procura diminuir a autonomia e liberdade das 

pessoas. O exercício do poder cuida de impor uma objetividade aos trabalhadores, 

restringindo-lhes os espaços por onde se poderia manifestar sua própria subjetividade. 

A autonomia é empregada por Campos
 (11)

, com sentido de gradiente: não há 

autonomia ou dependência absolutas. Os sujeitos somente adquirem autonomia relativa, já que 

se vive em redor de poder, em sistemas de dependência relativa. A autonomia de uma pessoa é 

indicada pela capacidade de análise e de intervenção sobre as relações estabelecidas entre as 

limitações impostas pelo contexto e pelas características próprias de cada sujeito. 
(11) 
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Assim, não existindo submissão absoluta, ou seja, ninguém é completamente escravo 

de ninguém, sempre temos uma relação de troca. Podemos dizer que se o (a) enfermeiro (a) é 

“submisso (a)” é porque ele (ela) se deixa ser e, nessa relação, há ganhos como por exemplo a 

não responsabilidade por alguns atos.                                                                                

Percebemos, então, que os (as) enfermeiros (as), dentro do campo pesquisado, possuem 

autonomia relativa, visto que dirigem as unidades de internação, porém as situações adversas 

devem ser resolvidas com a chefia, tornando-os submissos a esta. Porém a existência da 

autonomia ou a falta dela torna-se questionável, porque através das falas observou-se uma 

reivindicação por participação no processo decisório do hospital, onde os enfermeiros  

expressaram - se utilizando o termo “falta de autonomia”. 

A autonomização constitui-se numa tecnologia leve, e torna-se fundamental, pois os 

trabalhadores de enfermagem são seres com desejos, interesses e necessidades, dependendo de 

autonomia relativa para realizá-las. 

 

4.4.2-Visita de Enfermagem: 

 

O material analisado mostra - nos a visita como uma atividade para o planejamento da 

assistência, pois a partir dela inicia-se a implementação da sistematização da assistência de 

enfermagem. 

 

(...) eu passo a visita junto com o médico, porque eu sou a rotina da manhã, para saber 

o que aconteceu, quais são as condutas e o que eu posso contribuir na terapêutica daquele 

bebê, e qual informação que eu posso passar. Daí eu já faço a evolução (...)E2. 

 

(...) eu passo visita em todos os leitos, priorizo os mais graves e começo a planejar o 

cuidado (...)E4. 

 

(...) faço o visita aos pacientes todos os dias de manhã, daí fico sabendo das queixas, 

do sono, da alimentação e aproveito para conversar um pouco. Também, às vezes tiro as 
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dúvidas deles, e eles ficam sabendo que podem contar com a gente, é um momento que a 

gente interage (...) E5. 

 

(...) todos os dias eu faço visita, apresento-me, vejo as necessidades do paciente, o que 

está faltando e sempre me coloco à disposição deles (...) E4. 

A visita foi citada como atividade de fundamental importância no processo de trabalho 

do (a) enfermeiro (a). 

Durante o período de observação, percebemos que a visita está dentre as primeiras 

atividades realizadas. Em todos os setores ocorre na parte da manhã, sendo dispensada grande 

parte de tempo nesta atividade. 

Podemos perceber que a visita objetiva não somente realizar as etapas do processo de 

enfermagem, mas também cria um momento de comunicação, interação, acolhimento e 

vínculo. 

Para Merhy (1997) criar vínculo implica em: 

Ter relações tão próximas e tão claras que nós nos sensibilizamos com todo o sofrimento 

daquele outro, sentindo-se responsável pela vida e morte do paciente possibilitando uma 

intervenção nem burocrática e nem impessoal. 6:138 

 

A criação de vínculo acontece entre um conjunto específico de pessoas, no qual 

podemos denominar de rede de relações sociais.
(42) 

Nessas relações podemos observar: 

- O que é trocado, isto é o conteúdo dos vínculos (bens materiais, relações de amizade, 

de cumplicidade, hostilidade, etc). 

- Com quem é trocado, ou seja, se são relações horizontais, dadas dentro de uma mesma 

geração ou entre pessoas com o mesmo status, ou são relações verticais do tipo patrão 

e empregado, entre pais e filhos, etc. 

Podemos perceber, nas falas abaixo, a citação de três tipos de vínculos: 

Enfermagem - paciente: 

 

(...) os funcionários tratam os pacientes como se fossem membros da família deles, há 

um compromisso muito grande nesse cuidado (...) E3. 
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(...) procuro manter um certo grau de amizade com os pacientes, a gente conversa, eu 

escuto eles, até mesmo para eles não se sentirem sozinhos (...)E2. 

 

Enfermeiro - família: 

 

(...) O relacionamento com a família é muito bom. È um vínculo muito grande, os pais 

ficam aqui 30, 60 e às vezes até 90 dias, então não tem como você não criar vínculo com essa 

família (...). E3 

 

Enfermeiro - técnico de enfermagem: 

 

(...) tenho uma boa relação com os funcionários, temos amizade  cumplicidade e 

liberdade (...) E4 

 

(...) Tenho uma boa relação com os funcionários, nós temos amizade, apesar das 

dificuldades encontradas, a gente se respeita muito (...) E2. 

 

(...) o vínculo que eu tenho com a minha equipe facilita minha gerência, nós somos 

muito unidos, temos um bom relacionamento (...) E5 

 

Percebemos que 06 enfermeiros (as) citaram a criação de vínculo. No entanto através 

do diário de campo, observamos que o vínculo está presente no cotidiano de todos os 

enfermeiros  entrevistados. 

Notamos os (as) enfermeiros (as) criando vínculos que proporcionam condições ao 

bem-estar físico e emocional dos pacientes, saindo do modelo biologicista para a assistência 

integral, principalmente no setor de hemodiálise, onde os pacientes realizam tratamento 03 

vezes por semana, com pequenas chances de cura, compartilhando alegrias, preocupações, 

tristezas e, principalmente encontrando forças para continuar. 

A noção de vínculo nos faz refletir sobre a responsabilidade e o compromisso no ato do 

cuidado, sendo reconhecido como dispositivo inovador na prática de saúde, aproximando 
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quem oferece ou presta serviço de quem o recebe e personalizando a relação, que deve ser 

compromissada e solidária.  

 

4.4.3-Gerenciamento de conflitos 

 

Os conflitos existem desde o início da humanidade, fazem partem do processo de 

evolução dos seres humanos e são necessários para o desenvolvimento e o crescimento de 

qualquer sistema familiar, sociais, político e organizacional.
(43) 

Na análise dos resultados, podemos perceber, segundo o discurso dos entrevistados, 

conflitos de trabalho relacionados à sobrecarga de trabalho e à resistência a mudanças. 

Podemos entender como fonte de conflito: direitos não atendidos ou não conquistados, 

mudanças externas acompanhadas por tensões, ansiedade e medo, luta pelo poder, necessidade 

de status, desejo de êxito econômico, necessidades individuais não atendidas, expectativas não 

atendidas, carência de informação, tempo e tecnologia, escassez de recursos, divergência de 

metas, tentativa de autonomia; emoções não expressamente inadequadas; obrigatoriedade de 

consenso meio ambiente adverso e preconceito. 
(43) 

 

(...) com os funcionários antigos no hospital, tudo que a gente pede não é 

correspondido, eles acham que estão fazendo está certo, sempre fizeram daquela maneira e 

não querem mudar, são muito resistentes, e não adianta a gente ficar falando, eu falo e falo 

muito, um dia vai resolver (...)E4. 

 

 (...) os funcionários são resistentes, às vezes parece que eles querem  elaborar normas 

para andar mais rápido, porque aqui a gente trabalha com o tempo certinho, aí a gente tem que 

tá sempre falando(...) E6 

 

(...) Aceitação de alguns técnicos e auxiliares de enfermagem mais antigos, a gente tem 

que ter jogo de cintura para gerenciar. Eles pensam que tempo é posto. Para contornar tem que 

ter jogo de cintura, se você quer fazer alguma coisa bem feita às vezes você tem que vir fazer, 
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e falar “gente é melhor assim, faz assim” e ás vezes têm que fazer cara feia, pulso forte. Eles 

têm que aceitar o que nós queremos, mas eles às vezes acham que não (...) E8. 

 

(...) no começo encontrei um pouco de resistência, porque eles não entendiam como eu 

ia trabalhar, achavam que eu tava superprotegendo um e sobrecarregando outro, daí fui 

conversando, mostrando e eles começaram a perceber (...) E5. 

 

Percebemos nas falas abaixo, como conflitos de trabalho, o número insuficiente de 

profissionais resultando em sobrecarga de trabalho.  

 

(...) nós estamos sem um funcionário, então acaba outros ficando sobrecarregados, 

atrapalhando a rotina toda, e eu tenho que me desdobrar(...)E5. 

 

(...) eu sou enfermeira e supervisiono três clínicas, o que fica muito difícil, eu não 

consigo da muita atenção aos pacientes (...) E 7. 

 

(...) nós temos trabalhado com um número grande de criança, então a gente não 

consegue dar conta, a gente tem que pegar junto com o técnico de enfermagem, e o que eu 

tinha que fazer, que é a sistematização da assistência de enfermagem não do tempo (...)E5. 

 

Agostini
 (44)

 (2005) lembra que todos os dias os (as) enfermeiros (as) têm 

oportunidades de testarem suas habilidades para lidar com conflitos. Segundo a autora, o 

conflito é um fato da vida em qualquer relação interpesssoal e, no local de trabalho, é um 

fenômeno natural e esperado que, quando administrado construtivamente, pode fortalecer as 

relações. 

O conflito é considerado como um elemento importante. Seja na dinâmica pessoal ou 

organizacional é um fator inevitável, pois por mais que se desenvolvam esforços no sentido de 

eliminá-lo, não poderemos contê-lo.
(43) 
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O conflito, se ignorado, tende a se agravar. Logo, sugere que medidas sejam tomadas 

para que o conflito seja administrado, pois o gerenciamento de conflitos também faz parte do 

processo de trabalho gerencial do (a) enfermeiro (a). 

Para lidar com o conflito Agostini
 (44)

 indica cinco passos que pressupõem: determinar 

a pessoa ou o grupo em conflito; analisar a causa do conflito; analisar o melhor caminho ou 

uma combinação deles para lidar com o conflito; fazer um plano para implementar a decisão e 

colocá-la em prática. 

Para gerenciar os conflitos, visto que a tarefa do gestor não consiste em acabar com os 

conflitos, mas sim gerenciá-los, pois conflito é matéria - prima da gestão, torna-se necessário  

conhecer e aplicar alguns saberes, principalmente os relacionados às tecnologias do espaço das 

relações que denominamos de leves. 

Segundo Agostini 
(44)

, é necessário que a pessoa tenha habilidades de atuação, as quais 

nem sempre são desenvolvidas na educação sistemática, em ambiente escolar ou programas de 

desenvolvimento profissional. Por conseguinte, alerta quanto à necessidade das pessoas 

buscarem não só o conhecimento técnico profissional, como também, o autoconhecimento, 

com o objetivo de promoverem equilíbrio e amadurecimento para as questões que pairam 

sobre o trabalho operacional. 

É preciso que haja comunicação, que ambas as partes saibam ouvir e perguntar, 

colaborar e ter compromisso. 

Percebemos, então, que o conflito é matéria da gestão e é sobre ele que a gestão opera, 

implicando em um trânsito tenso. São relações que se estabelecem e se constituem sobre 

diferentes lógicas de funcionamento. 

 

4.5- Quadro analítico 

 

Elaboramos o quadro a seguir com as categorias, eventos, emprego de recursos, 

tecnologia e o saber empregado nesses eventos, utilizados pelos enfermeiros do Hospital 

Universitário Sul Fluminense no gerenciamento do cuidado: 
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Categoria Evento Emprego de 

recursos 

Tecnologia Saber 

Capacitação Educação Cursos, 

Capacitação, 

Discussão 

durante o 

trabalho 

Tecnologia 

educacional 

Leve-duro 

Capacitação 

 

Questões 

gerenciais 

Reunião Elogios, 

Conversa, 

Esclarecimentos, 

Tomada de 

decisão coletiva 

Tecnologia 

educacional 

 

Tecnologia 

comunicacional 

 

Leve e 

 leve-duro  

 

Questões 

gerenciais 

Reposição de 

material 

Protocolo, 

Conhecimento, 

Precisão, 

Controle, 

Organização 

Tecnologia 

gerencial 

Duro 

Leve duro 

 

Questões 

gerenciais 

 

Delegação de 

atividades 

 

Supervisão 

Avaliação 

Conversa 

 

 

Tecnologia 

Gerencial 

Tecnologia 

comunicacional 

 

Leve-duro 

Leve 

Questões 

gerenciais 

Implantação de 

manuais 

Conhecimento, 

Normas, 

Rotinas 

Tecnologia 

gerencial 

Leve-duro 

Duro 

Questões 

gerenciais 

Sistematização 

da Assistência 

de enfermagem 

Criatividade 

Clínica 

Tecnologia 

assistencial 

Leve-duro 

Leve 
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Relações 

interpessoais 

Visita de 

enfermagem 

Vínculo, 

Planejamento, 

Acolhimento, 

Interação, 

Comunicação 

Tecnologia das 

relações 

Tecnologia 

comunicacional 

Leve-duro 

Leve 

Relações 

interpessoais 

Gerenciamento 

de conflitos 

Diálogo 

Conhecimento 

Tecnologia 

Comunicacional 

Leve duro 

Leve 

Relações 

interpessoais 

Impedimento do 

processo de 

trabalho 

Negativas da 

chefia 

Livro de ordens 

Tecnologia 

Comunicacional 

Leve duro 

Leve 

 

O quadro acima nos mostra que, das falas dos (as) entrevistados (as) surgiram 03 

categorias: capacitação, questões gerenciais e relações interpessoais. As questões gerenciais 

possuem 05 eventos; portanto, a categoria com maior número deles, seguida pela categoria das 

relações interpessoais com três eventos e pela categoria capacitação com 02 eventos; há 01 

evento comum a duas categorias: capacitação e questões gerenciais. 

Constatamos a diversidade de recursos empregados pelos (as) enfermeiros (as) no 

gerenciamento do cuidado, utilizando diferentes tipos de tecnologias, tais como: a 

educacional, gerencial, comunicacional e a relacional, operando com diversos saberes 

destacando-se o leve-duro, seguido pelo leve e pelo duro. 

Percebemos, então, a complexidade do gerenciamento do cuidado pelo (a) enfermeiro 

(a) nos vários eventos e neles empregando-se vários recursos, articulando os diferentes tipos 

de tecnologias: as tecnologias leves, as leve-duras e as duras. 
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Conclusão 

 

O estudo das tecnologias que são empregadas no processo de trabalho do (a) 

enfermeiro (a) foi o principal eixo deste estudo e constituiu uma valiosa experiência prática e 

de exercício acadêmico. Nesse aprendizado, as atividades de gerenciar e cuidar sustentaram a 

discussão sobre o emprego dos diferentes saberes tecnológicos, pelos (as) enfermeiros (as), no 

processo de trabalho. A gerência é desempenhada pelo (a) enfermeiro (a) a partir do uso dos 

instrumentos e estratégias da administração, articuladas com as atividades assistenciais. Neste 

movimento, há a tensão entre o gerenciar e o cuidar, cabendo ao enfermeiro, articular os 

saberes nesses espaços.  

O cuidado apresenta-se como a essência da profissão de enfermagem, seu núcleo de 

saber, implicando em um exercício da ordem dos sentidos e da sensibilidade entre o 

enfermeiro e o usuário, devendo o profissional expressar conhecimentos e saberes técnicos, 

científicos e éticos. 

Neste estudo, as questões relacionadas ao cuidado operam como um saber que, 

segundo Merhy (1997), pode ser organizado em três tipos de saberes tecnológicos presentes no 

processo de trabalho em saúde. Tecnologias capazes de mudar a forma de fazer em saúde. Por 

outro lado, a questão gerencial, no presente estudo, aponta para uma centralidade 

administrativa com pouca mobilidade, organizada a partir da lógica racional gerencial 

hegemônica. Segundo Campos (2000) a proposta de operar com a co-gestão associada a 

constituição dos sujeitos em espaços coletivos, constitui-se como uma via interessante de 

romper com os arranjos burocráticos e funcionalistas da gestão do cuidado identificado no 

estudo. 

Sendo assim, percebemos que dentro do gerenciamento do cuidado no campo 

pesquisado, os (as) enfermeiros (as) seguem uma lógica funcionalista empregando tecnologias, 

de acordo com a necessidade e as situações vivenciadas. No percurso da análise, foi possível 

identificar 09 eventos nos quais os (as) enfermeiros (as) utilizam ferramentas tecnológicas. 

Dentre as ferramentas utilizadas percebemos mais relevância nas tecnologias leve-duras. 

Entretanto, é importante destacar que tais ferramentas fazem parte do saber do (a) enfermeiro 
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(a) e que a questão reside no uso e nos arranjos tecidos durante o trabalho, que podem romper 

com a lógica funcionalista. 

A concepção do trabalho de forma ampliada, trazendo a importância do trabalhador 

realizar-se no que faz, com a oportunidade de planejar as ações e não somente executá-las é 

muito pouca identificada no campo de investigação. Contudo, a análise do material aponta o 

profissional enfermeiro como centralizador do saber no interior da equipe de enfermagem. Um 

saber que está nas normas e rotinas impostas por uma linha hierárquica rígida de controle do 

processo de trabalho. 

Percebemos, ademais, que a enfermagem, no campo pesquisado, sofre ainda influência 

do modelo Taylorista, onde os técnicos e auxiliares de enfermagem não participam da 

elaboração do trabalho, havendo o controle do processo de trabalho pelos (as) enfermeiros 

(as).  

Neste processo de controle, observamos que existe uma grande preocupação com o 

gerenciamento de materiais e controle dos custos, funções que exigem do (a) enfermeiro (a) 

tempo e revela uma grande cobrança para que se controle os gastos sem que haja interferência 

na qualidade da assistência. Acreditamos que o grande tempo despendido nessas atividades 

acaba por distanciar o enfermeiro do seu foco principal - o cuidar - sendo fator limitante para a 

operacionalização da sistematização da assistência de enfermagem, juntamente com 

centralização de outras atividades que poderiam ser compartilhadas e/ou delegadas, 

constituindo-se uma ruptura do modelo Taylorista. Destacamos, também, como característica 

desse modelo, a sistematização das tarefas com a delegação de atividades de forma parcelar, 

não proporcionando ao funcionário visualizar o produto final do seu trabalho, podendo 

acarretar em insatisfação do trabalhador.  

Em contrapartida, vimos referências à realização de reuniões mensais, dando 

oportunidades para que os funcionários expressem seus desejos e interesses, constituindo-se 

assim em espaços para tomada de decisões coletivas, com potencial para arranjos de co-

responsabilidade na gestão do cuidado. 

Uma outra questão identificada como ruptura de um dado modelo funcionalista é a 

preocupação apresentada com o aperfeiçoamento da equipe, realizada através da educação em 

serviço. Porém, a educação é utilizada como algo doutrinário no trabalho e não na perspectiva 
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da educação permanente, ou seja, reforçam com o emprego desta tecnologia o modelo médico 

hegemônico e hierárquico do cuidado em saúde. 

É importante ressaltar que, apesar dos relatos dos sujeitos apontarem para a 

predominância das tecnologias leve-duras, podemos identificar também a utilização das leves 

dentro do processo de trabalho desses (as) enfermeiros (as), destacando-se a produção de 

vínculo com família, paciente e funcionário como dispositivo para qualidade da assistência, 

onde utilizam algumas atividades como oportunidades para essa criação, tais como o momento 

da visita e  o da sistematização da assistência de enfermagem.  

Quando analisamos a questão do gerenciamento de conflitos, percebemos que, em 

qualquer outro estabelecimento, o conflito também se faz presente cabendo ao enfermeiro o 

seu gerenciamento. Porém o conflito, nesse campo, é visto como parte negativa no processo de 

trabalho do (a) enfermeiro (a), sendo seu gerenciamento considerado parte desagradável no 

cotidiano e por vezes desnecessário, onde os enfermeiros não percebem que é através dele que 

a gestão opera, trazendo possibilidades de mudanças. 

Como oportunidade para o desenvolvimento do trabalho vimos, o bom relacionamento 

e o entrosamento da equipe e, como fator limitante, os graus diferentes de autonomia que 

possuem. Sendo assim, acreditamos que seja necessária a criação de dispositivos para a 

descentralização de poder, proporcionando maior participação dos funcionários no 

planejamento do trabalho, permitindo a visão da totalidade do trabalho sem a divisão 

intelectual - manual, bem como a criação de mais espaços coletivos, amenizando as 

influências do modelo taylorista que está sobressaindo e proporcionando meios para a co-

gestão. 

Assim, propomos um novo desenho aos serviços de enfermagem do Hospital 

Universitário Sul Fluminense. Propomos uma organização em roda, a fim de redefinir dos 

papéis dos atores sociais envolvidos nesse processo de trabalho, proporcionando abertura nos 

espaços de análise e decisões. Um dispositivo que pode ser construído a partir das reuniões 

que ocorrem na equipe de enfermagem, de modo a colocar - de forma horizontal - as relações 

de trabalho no interior da equipe e as discussões sobre o cuidado. 

A organização em roda ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de 

construção coletiva do processo de trabalho, pode significar um aprisionamento dos 
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sujeitos/trabalhadores no espaço coletivo. Um exercício que merece ser explorado como 

ruptura da lógica funcionalista da gestão do cuidado. 
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ANEXO I  
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ANEXO II 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Vassouras,    de       de 2007. 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 Sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal Fluminense – UFF e estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada “A INSERÇÃO 

DAS TECNOLOGIAS GERENCIAIS NA PRÁXIS DOS ENFERMEIROS DO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SUL FLUMUNENSE”, que se propõe a analisar a inserção 

das tecnologias no gerenciamento do cuidado na prática dos enfermeiros em um Hospital 

Universitário. Para tanto, informo ser necessária a explicação acerca do estudo, da técnica que 

será utilizada para o desenvolvimento do mesmo.  

Sua participação é de fundamental importância, e estará contribuindo para o 

desenvolvimento e construção da pesquisa. 

Ressalto que não haverá desconfortos de qualquer natureza aos participantes do grupo. 

Você poderá solicitar esclarecimento quando sentir necessidade e poderá interromper sua 

participação a qualquer momento, sem nenhum ônus e represálias. Confirmo que o que for 

relatado, registrado e escrito será respeitosamente utilizado, e que serão mantidos o sigilo e o 

anonimato dos participantes, sendo identificada apenas a categoria da profissão a que 

pertencem. 

Para contar com a sua participação nesta pesquisa, necessitamos do seu consentimento 

e assinatura. 

 Desde já agradeço a sua colaboração. 

Tatiana Ibrahim de Serpa Pinto Rocha 

Mestranda da UFF 
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ANEXO  

 

 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAR DA PESQUISA 

 

 Eu, ______________________________________________________________, 

portador da identidade de n° _____________________, concordo em participar, na qualidade 

de co-pesquisador, da pesquisa intitulada “A inserção de tecnologias gerenciais na práxis 

dos enfermeiros no Hospital Universitário Sul Fluminense”, assegurando o cumprimento 

dos princípios éticos determinados pelas diretrizes da resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde. Confio o controle e guarda dos dados gerados a Enfermeira Tatiana Ibrahim de 

Serpa Pinto Rocha, e, também que os resultados do estudo, sejam publicados e apresentados 

em eventos científicos e periódicos da área. 

 

 

Vassouras,     de        de 2007. 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________________ 
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ANEXO III 

 

Roteiro de observação 

 

- Descrição dos sujeitos 

- Descrição do cenário 

- Reconstrução de diálogos com palavras e gestos 

- Descrição dos locais 

- Descrição das situações 

- Descrição das atividades. 

 

 

 

ANEXO IV 

 

Roteiro da entrevista semi-estruturada 

       Data: 

       Clínica: 

1-Dados de identificação: 

- Idade: 

-Sexo: 

-Formação: 

- Tempo de atuação: 

2- Descreva um dia de trabalho. 

3- Fale sobre as oportunidades e as ameaças durante a realização de seu trabalho. 
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ANEXO V 

 


