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Figura 1: O Gato risonho pode sorrir e falar. Adora a cartola do Chapeleiro, e, inclusive, é ele quem guia 

Alice até o Chá Maluco. 

 

 

Fonte: Disponível em https://br.pinterest.com/pin/Ad6FZezx8UDa-Q-Cho-_k5HC0O1106q5hOL3UkVL 

__SC_LBROdnu8yE/ 
 

 

Dedico essa dissertação à minha amada filha. 

Alice, espero que compreenda que pequenos gestos fazem diferença no mundo e que os 

super-heróis existem!  

Quem sabe um dia você não se tornará um deles. 
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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo compreender processos de gestão em um hospital 

público oncológico sob a perspectiva da Educação Permanente em Saúde (EPS), identi-

ficar como são abordados os problemas e as preocupações de trabalhadores no contexto 

da micropolítica, e que contribui para a realização de encontros de discussão dos pro-

cessos de trabalho. Pesquisa de abordagem qualitativa que envolve trabalhadores da 

gestão e equipes assistenciais. Os dados foram coletados a partir da realização de entre-

vistas e submetidos à análise temática. Foram identificadas duas categorias: O Cotidia-

no do Trabalho em Enfermagem em um Hospital Oncológico e Gestão no Cotidiano do 

Hospital Oncológico: perspectivas da Educação Permanente em Saúde. Observou-se 

sobrecarga física e emocional entre os trabalhadores da assistência resultante de dificul-

dades no dimensionamento de pessoal e das peculiaridades do trabalho com o paciente 

oncológico, que gera sofrimento psíquico e desmotivação no trabalho. São percebidos 

movimentos na perspectiva da Educação Permanente em Saúde voltados para a agluti-

nação de trabalhadores e que visa qualificar práticas, mas que não constituem ferramen-

tas da prática cotidiana da gestão, com uma percepção ainda incipiente da potência dos 

espaços de trocas, autoanálise e reflexão coletiva.  O estudo conclui que é preciso inves-

tir na análise, nos encontros e nos acordos respeitando multiplicidades e reconhecendo a 

instabilidade do cotidiano do trabalho no hospital oncológico.  

 

Palavras-chave: Educação em Saúde; Qualidade da Assistência à Saúde; Assistência 

Hospitalar; Administração de Serviços de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The present study aims to understand management processes in a public oncology hospital un-

der the perspective of Permanent Health Education (EPS), to identify how the problems and 

concerns of workers in the context of micropolitics are addressed, and which contributes to the 

holding meetings to discuss the work processes. This is a qualitative approach research that 

involves management workers and assistance nursing teams. The data were collected from in-

terviews and submitted to thematic analysis. Two categories were identified: The Daily Life of 

Nursing Work in a Cancer Hospital and Management in the Daily Life of the Oncology Hospi-

tal: perspectives of Permanent Health Education. Physical and emotional overload was observed 

among care workers resulting from difficulties in dimensioning personal and the peculiarities of 

the work with the oncologic patient that generates psychological suffering and demotivation at 

work. Movements are perceived from the perspective of Permanent Health Education aimed at 

the agglutination of workers and aiming to qualify practices, but these are not a tool of daily 

management practice, with an incipient perception of the power of the spaces of exchange, self-

analysis and collective reflection. The study concludes that it is necessary to invest in analysis, 

meetings and agreements respecting multiplicities and recognizing the instability of daily work 

in the oncology hospital. 

Keywords: Health Education; Quality of Health Care; Hospital Assistance; Administration of 

Health Services. 
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Figura 2: Alice Kingsleigh é a personagem principal. Já foi ao Mundo Subterrâneo uma vez aos 7 anos e 

com dezenove  retornou.  

 

 

Fonte: Disponível em http://www.adorocinema.com/filmes/filme-132663/fotos/ 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Ingressei na unidade II do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 

Silva (INCA) em 2001 como Técnica em Enfermagem sob o regime celetista. Eu tinha 

apenas 18 anos, mas com muita vontade de explorar aquele misterioso universo que 

aparecera em meu horizonte. Uma ânsia de aprender e crescer me fez ingressar em 2002 

em um curso de graduação em Enfermagem e, depois de formada, passei a trabalhar 

como enfermeira em instituições privadas, sempre na área de oncologia. Em 2010 o 

INCA abriu um novo concurso no qual fui aprovada para o nível superior. Iniciei minha 

trajetória como enfermeira na instituição em 2011, na Central de Quimioterapia, onde 

permaneci até 2014 quando fui chamada a compor a supervisão de enfermagem. Lem-

bro que antes mesmo de estar oficialmente em função de gestão, já acompanhava de 

perto a atuação dos avaliadores no processo de acreditação pelo qual passava a unidade. 

Em janeiro de 2015 fui convidada a assumir a chefia da Divisão de Enfermagem 

do Hospital do Câncer II (HCII). Em abril de 2015 foi publicada a portaria com a nome-

ação para a função que exerço até o momento dessa defesa. Trata-se de um cargo de 

confiança e, portanto não preenchido segundo uma escolha democrática.  



 

 

Inaugurou-se em minha vida profissional um período de muito aprendizado dado 

o desafio de ter encontrado um contexto pouco amigável no ambiente de trabalho devi-

do a alguns fatores. Primeiramente, a troca do gestor que me antecedeu, profissional que 

permanecera no cargo por cerca de 18 anos. O fato, aliado à minha decisão de reorgani-

zar a composição das equipes e seus respectivos chefes, contribuiu para certo desconfor-

to entre o conjunto de trabalhadores. Na época ponderei a importância desse movimento 

na busca de aliados, pois precisava do apoio das chefias dos diversos setores. Estava 

determinada a identificar fortalezas e fragilidades nos processos e nas relações interpes-

soais.  

Outro fator que contribuiu para que eu não fosse bem recebida foi a necessidade 

de rever e redimensionar a distribuição de trabalhadores em todos os setores, pois logo 

que assumi a função deparei-me com déficit de profissionais, visto que os funcionários 

terceirizados, alguns com duas décadas de vínculo, passavam por um processo de de-

missão e a reposição imediata para a substituição destes trabalhadores aconteceria após 

a convocação dos candidatos aprovados no concurso de 2010. 

Nesse contexto, dei conta de que precisava conversar com os profissionais, apre-

sentando razões para as difíceis decisões por mim tomadas. Pedi compreensão e apoio 

para as mudanças que considerava necessárias. A reflexão crítica sobre os processos de 

trabalho, mesmo em condições de alienação e de subordinação a uma lógica que dificul-

ta o exercício profissional como prática criadora, é necessária para ampliar as dimen-

sões realizadoras do trabalho na saúde (JESUS; RIBEIRO, 2012). Percebo hoje o quan-

to esse movimento foi fundamental, embora eu tenha me sentido fragilizada na época.  

Após eu ter ingressado no Mestrado Profissional de Ensino na Saúde (MPES), 

na linha de Educação Permanente em Saúde (EPS), adotei a gestão como campo de ob-

servação e objeto de pesquisa com o pressuposto de que o investimento na forma-

ção/qualificação dos trabalhadores seria fundamental para que o trabalho em saúde se 

realizasse na perspectiva da qualidade da atenção. A partir das discussões provocadas 

no MPES passei a compreender também que o envolvimento dos trabalhadores na dis-

cussão e formulação de processos de trabalho deveria estar na base de meus objetivos 

como gestora. A questão era como fazê-lo, dadas as especificidades de um hospital pú-

blico quaternário, em que confluem para a minha função na gestão: a pressão da organi-

zação/direção geral; interesses de várias áreas incluindo a sociedade civil representada 

pelos pacientes e seus familiares e; as expectativas dos trabalhadores. Percebi o peso da 

empreitada que eu havia assumido, mas me enchi de coragem para enfrentá-la.  



 

 

Em uma das sessões de orientação no MPES, relatei, como em outras vezes, que 

diante das inúmeras questões que surgiam no exercício da gestão eu me sentia despen-

cando em um poço sem saber aonde ele me levaria ou mesmo se ele teria fim/fundo! 

Percebia que as situações se sucediam, pois conhecia as orientações gerais da instituição 

e o meu desempenho poderia influenciar no andamento dos processos de trabalho, em-

bora eu não soubesse bem como lidar com essa nova realidade. Foi então imediata à 

analogia com as aventuras da personagem Alice na obra Alice no País das Maravilhas, 

de autoria de Charles Lutwidge Dodgson, publicada em 1865 sob o pseudônimo de Le-

wis Carroll: 

 

Ou o poço era muito fundo, ou ela estava caindo muito devagar, pois teve 

bastante tempo para olhar ao redor enquanto caia e para se perguntar o que 

iria acontecer a seguir. Primeiro tentou olhar pra baixo e descobrir onde ia 

chegar, mas estava escuro demais para ver alguma coisa (CARROLL, 1980, 

p. 15). 

 

Na história, a jovem Alice Kingsleigh vê um coelho branco em uma festa da no-

breza, o segue e cai em um buraco aonde a leva para um mundo estranho: o País das 

Maravilhas. Por coincidência, Alice também é o nome da minha filha e, instigada, fui 

reler a obra. Descobri que em 1907 a obra de Carroll passou a ser de domínio público e 

cada editor pôde criar sua própria edição com novas ilustrações que não as originais. 

Encontrei tanta semelhança entre o meu contexto na gestão e os desafios que se apresen-

tam para a personagem, que decidi trazê-la para ilustrar e dialogar com a minha disser-

tação. Além de trechos do livro, procurei também trazer para os capítulos imagens ori-

undas do filme de Tim Burton lançado em 2010, pois, inspirada em Alice: 

 

(...) começara a enfadar-se de estar sentada no barranco junto à irmã e não ter 

nada que fazer: uma ou duas vezes espiara furtivamente o livro que ela estava 

lendo, mas não tinha figuras nem diálogos, „e de que serve um livro‟ – pen-

sou Alice – „sem figuras nem diálogos?‟ (CARROLL, 1980, p. 41). 

 

 

Essa dissertação foi construída durante minha descoberta na função gestora e 

os recortes e imagens utilizadas são como uma alusão à minha implicação como traba-

lhadora/gestora no cenário do estudo, condição que caminhou paralelamente ao de-

senvolvimento da pesquisa. Como Alice, me deparei com um país novo e desafiante, 

me convidando a conhecê-lo e a enfrentar suas maravilhas... Nessa perspectiva, Freire 

observa que não existe forma de alcançarmos a mente, se antes não alcançarmos o 

coração(FREIRE,2011a). 
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Figura 3: Alice caindo no poço.

 

Fonte: Disponível em https://4.bp.blogspot.com/-KEKBrI43rVk/V6Cb50Cu8xI/AAAAAAAAErQ 

/TepvjON-WVIgLlNB2c1ZM93JOZCCJ-YNgCLcB/s1600/alice_caindo_na_toca_do_coelho_by 

_danilodants-d6wi4v8.jpg 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Sou enfermeira e gestora. A conformação da enfermagem como profissão de en-

sino superior ocorreu a partir de meados do século XIX e, desde o início, se caracterizou 

pelo trabalho composto por diversos agentes. No Brasil, a divisão interna da enferma-

gem deu origem às várias modalidades de trabalho auxiliar (técnico de enfermagem, 

auxiliar de enfermagem, parteiras). Para o profissional de nível superior ficou delegado 

as atividades de ensino, supervisão e administração, enquanto que para o pessoal técnico 

e auxiliar, a maioria das atividades de assistência. Essa diversidade de agentes instala o 

que Peduzzi e Anselmi (2002) consideram um corte representado pela divisão entre cui-

dado direto e cuidado indireto (PEDUZZI, ANSELMI, 2002). 

No cotidiano de trabalho, o enfermeiro pode desenvolver atividades gerenciais 

ou assistenciais, pois estas não devem estar dissociadas e constituem pessoas e coletivos 

organizados com o objetivo de repensar o significado e o modo como se organiza o tra-
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balho. Porém, nesse cenário, fatores como a deficiência das políticas de recursos huma-

nos e a deterioração das condições de trabalho em saúde, caracterizadas por restrições 

orçamentárias, precarização dos vínculos empregatícios, problemas no processo de for-

mação, qualificação, provisão e retenção dos profissionais, têm impactado de forma 

substancial a qualidade dos serviços e a segurança dos usuários (FUGULIN et al, 2016). 

Aiken et al (2014) ressaltam que nesse cenário, a equipe de enfermagem tem sido alvo 

frequente de medidas de austeridade econômica adotadas em instituições de saúde e, 

particularmente, nas hospitalares, por representar o maior componente das despesas 

operacionais destas organizações (AIKEN et al., 2014).     

Segundo dados sobre as condições de trabalho da equipe de enfermagem, obti-

dos pela pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, o país congrega mais de um 1,8 mi-

lhão de trabalhadores nesta área. O estudo, abrangendo todos os enfermeiros, técnicos e 

auxiliares inscritos no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e nos Conselhos Regi-

onais (Coren) no ano de 2013, mostrou que, embora exista confiança das chefias com 

relação ao trabalho realizado, os chefes se mostram distantes e inacessíveis, quer quan-

do o profissional necessita de ajuda, quer para expressarem suas opiniões ou queixas 

sobre o trabalho. Os profissionais reportam também a existência de violência e discri-

minação no ambiente de trabalho e constatam elevado percentual de desgaste profissio-

nal, com expressivo número de licenças médicas e/ou necessidade de atendimento mé-

dico. A maioria assinala que, quando adoecem, não são atendidos na própria instituição 

em que atuam. Os dados apontam, também, para a necessidade de adoção urgente de 

políticas públicas capazes de reverter o sério quadro encontrado referente às condições 

de trabalho. Tais condições laborais acarretam enormes prejuízos para a qualidade da 

assistência prestada à população (MACHADO et al, 2016a, 2016b). 

Nesse contexto, o estresse ocupacional é considerado um dos principais respon-

sáveis pelo absenteísmo, pela queda da satisfação no trabalho e pelo baixo comprome-

timento organizacional. Trabalhadores de enfermagem que atuam em hospitais sofrem 

estresse ocupacional relacionado a várias situações, tais como as longas jornadas de 

trabalho, o desgastante trabalho em turnos ou plantões, a fragmentação das tarefas, a 

falta de reconhecimento profissional, os problemas de relacionamento entre as equipes 

multidisciplinares e a baixa remuneração (FELIX et al,2017; CAVALHEIRO, 2008; 

FERREIRA; ASSMAR, 2008).  

O hospital, de modo geral, é considerado como um ambiente insalubre, penoso e 

propício ao desenvolvimento de doenças. Como afirmam Britto e Carvalho (2004):  
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A enfermagem foi classificada pela Health Education Authority como a quar-

ta profissão mais estressante, devido à responsabilidade pela vida das pessoas 

e a proximidade com os clientes em que o sofrimento é quase que inevitável, 

exigindo dedicação no desempenho de suas funções, aumentando a probabi-

lidade de ocorrência de desgastes físicos e mentais. (BRITTO E 

CARVALHO, 2004, p.2). 

 

Os técnicos de enfermagem atuam em um ambiente de trabalho sujeito a situa-

ções geradoras de tensão, além da convivência com o sofrimento, a dor, a angústia, o 

medo e a morte do outro, o que torna tal ambiente ainda mais complexo e repleto de 

responsabilidades. Cabe lembrar que o processo e a divisão do trabalho no hospital re-

produzem o modo de produção capitalista, com tarefas fragmentadas, o que contribui 

para tornar os trabalhadores descompromissados ou desesperançados (ELIAS; 

NAVARRO, 2006).  

 Nessa discussão, cabe ressaltar o conceito de educação politécnica, esboçado 

inicialmente por Karl Marx em meados do século XIX, e que situa a educação no con-

texto de uma crítica rigorosa das relações sociais. No Brasil, essa proposta ficou relati-

vamente latente até a década de 1980, quando foi (re)introduzida por Demerval Saviani. 

A politecnia “...não pretende a formação do trabalhador adestrado para executar com 

perfeição determinada tarefa com foco no mercado de trabalho” (SAVIANI, 2003), mas 

guarda a ideia de lhe propiciar um desenvolvimento amplo, abarcando diferentes  ângu-

los da prática produtiva. 

Uma necessária melhoria na atenção e na qualidade assistencial exige, portanto, 

dentre outras ações, intervenções mais amplas e estruturais e mudanças de sentidos nos 

processos de trabalho, as quais podem ser relacionadas à implementação de novas práti-

cas de gestão. Corrobora-se com Gastão Campos (2005) quando este ressalta que na 

produção de bens e serviços para o público é de suma importância cuidar da constitui-

ção dos sujeitos e coletivos. O autor defende que o trabalho não é apenas um meio para 

garantir o sustento material, mas também um meio de construção de rede de relações 

como equipe, grupo, organizações, instituições e sociedades. O mesmo ratifica a ideia 

de gestão como uma construção coletiva e não como atribuição de uma minoria, ressal-

tando a importância da criação de espaços coletivos, para reflexão crítica, produção de 

subjetividade e constituição de sujeitos (CAMPOS, 2005).  

O conceito de Educação Permanente em Saúde (EPS) coaduna com toda essa 

discussão como proposta ético-político-pedagógica a partir do processo de trabalho, 

como objeto da reflexão participativa e ativa dos próprios trabalhadores. Tal conceito 



19 

 

compreende que os processos educativos são construídos a partir da realidade de suas 

práticas, das concepções que portam e das relações de trabalho. Feuerwerker (2014), ao 

reconhecer a complexidade relacionada à EPS, a considera em um contexto de disputas 

de poder, a partir de questões ou problemas críticos pouco estruturados e, por vezes, 

com escassa governabilidade para seu enfrentamento. Por outro lado, a autora ressalta 

que uma das potências da EPS é contribuir para que cada coletivo possa conquistar a 

capacidade de ser seu próprio produtor por meio de um processo de reinvenção das ins-

tituições de saúde e do mundo do trabalho, em especial (FEUERWERKER, 2014).  

 Ao considerar as relações entre as partes e o todo, é necessário ressaltar o enfo-

que dado ao objeto deste estudo, de modo a deixar claro o limite da análise apresentada. 

A temática pode ser abordada segundo as dimensões singular, particular e estrutural. Na 

dimensão singular, a inserção desta pesquisa considera o cotidiano do processo de traba-

lho dos profissionais de saúde; no campo da micropolítica, compreendida na dimensão 

particular, o enfoque deste objeto estudado é associado à organização do serviço de saú-

de. A dimensão estrutural, constituída pela macropolítica, que pressupõe aprofundamen-

to numa concepção mais ampla, incluindo relações de poder e aquelas peculiares à or-

ganização do sistema, não são objeto deste estudo. Contudo, cabe lembrar que estas 

dimensões não existem de maneira independente, uma vez que se relacionam e apresen-

tam certa permeabilidade entre si.  

 Nesse sentido, reconhece-se a micropolítica do trabalho cotidiano em saúde e 

parte-se do pressuposto de que a EPS constitui estratégia capaz de gerar protagonismo a 

partir da percepção e intervenção em problemas e preocupações do trabalho, pelos pró-

prios trabalhadores. (MERHY, 2002). Adota-se, portanto, a definição de micropolítica 

de Cecílio (2007), que a considera como o conjunto de relações em que os vários atores 

organizacionais estabelecem, entre si, formando uma rede complexa, móvel, mutante, 

mas com estabilidade suficiente para constituir uma determinada realidade organizacio-

nal, relativamente estável no tempo e passível de ser objeto de estudo e intervenção. 

Nesse contexto, os atores são portadores de valores, projetos, interesses, e disputam 

sentidos para o trabalho em saúde. O autor ressalta que se trata de um campo marcado 

por disputas, acordos e composições, coalizões e afetos. Um campo atravessado e cons-

tituído por relações de poder (CECILIO, 2007). 

  Compreende-se, portanto, que nesse contexto micropolítico a EPS constitui im-

portante estratégia de gestão. Feuerwerker (2014) ressalta que há lugares que operam a 

EPS como estratégia ou como objeto de ação da gestão do sistema ou das unidades de 
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saúde, e considera sobretudo a multiplicidade de projetos em disputa, por meio de en-

contros, confrontos e negociações entre os vários atores/sujeitos do cotidiano do mundo 

do trabalho em saúde.  

 

De certo modo, sempre há um processo de aprendizagem envolvido na pro-

dução de novos acordos e de novos arranjos, pois eles são constituídos a par-

tir de uma ressignificação do cotidiano vivenciado e analisado no coletivo. 

Aqui a novidade é que o movimento acontece nos dois sentidos: a gestão 

pauta certos temas, mas as equipes pautam outros e há trabalho organizado de 

reflexão e produção de alternativas nos dois casos (FEUERWERKER, 2014, 

p. 90). 

 

 

A autora ainda afirma que são muitas as tensões, uma vez que a problematização 

sobre o processo de trabalho produz mobilização e questionamentos de várias ordens. 

Nesse sentido, a EPS pode representar incômodo para a gestão caso não haja democrati-

zação dos processos de decisão ou não se dá conta dessa gestão em enfrentar os proble-

mas identificados. A EPS pode também gerar incômodo para os trabalhadores se estes 

usarem seu trabalho vivo em ato para “escapar” de iniciativas inovadoras que trazem 

desconforto, ao reproduzirem, mesmo que inconscientes, o modo hegemônico de agir 

em saúde. A EPS pode, no entanto, significar potência para a gestão se esta compreen-

dê-la como oportunidade para a construção de espaço privilegiado para problematizar, 

desterritorializar, disputar projetos, produzir novas negociações e construir equi-

pes/coletivos, sendo indispensável para os que desejam transformar o modo predomi-

nante de se produzir saúde. A EPS pode ainda ser potência para os trabalhadores quando 

estes estão interessados em trabalhar sua autonomia para produzir melhores e mais po-

tentes encontros (FEUERWERKER, 2014). 

 

A EPS, então, propicia um modo de operar a gestão tomando como centro a 

produção coletiva dos modos de organizar micropoliticamente o trabalho e o 

cuidado em saúde. Possibilita à gestão trabalhar com a alma dos serviços de 

saúde. Nesse sentido, a EPS não é apenas uma estratégia de gestão, vai muito 

além. É a alma da gestão (FEUERWERKER, 2014, p. 105). 

 
 

Este estudo se justifica na minha intenção de aprofundar reflexões e conheci-

mentos sobre a gestão no hospital em que atuo, tendo como base conceitual a proposta 

da EPS. Parte-se do pressuposto de que esse coletivo dos trabalhadores que inclui os 

gestores precisa se dispor aos encontros e à viabilização de espaços de trocas, autoanáli-

se e reflexão coletiva, cuidar para não haver hiato entre a gestão e as equipes que atuam 



21 

 

direta ou indiretamente na assistência ao usuário, e para provocar nos trabalhadores o 

protagonismo necessário nos processos com os quais estão envolvidos.   

Formulou-se então a seguinte questão norteadora: como a EPS se expressa dian-

te dos problemas com os quais os trabalhadores se deparam no cotidiano de gestão e da 

assistência em um hospital público oncológico? O objetivo, portanto, foi compreender 

os processos de gestão neste cenário, sob a perspectiva da EPS, com a identificação de 

como são abordados os problemas e as preocupações de trabalhadores, e contribuindo 

para a realização de encontros para discussão dos processos de trabalho. 

 Apesar da proposta de EPS incentivar a inclusão dos diversos sujeitos envolvi-

dos com os processos de trabalho numa perspectiva multiprofissional, desenvolveu-se 

esta pesquisa a partir de análise qualitativa com trabalhadores de enfermagem ligados à 

gestão e à assistência.  Esse recorte amparou-se num contexto de meu de trabalho e na-

quilo que foi reconhecido como potência local e capacidade em um processo de rein-

venção, de descoberta e até de autoanálise. Como Ceccim e Feuerwerker atestam, trata-

se de um movimento que precisa seguir e respeitar multiplicidades, em busca de resul-

tados responsáveis (CECCIM , FEUERWERKER, 2004). 

A dissertação foi então organizada de forma que o primeiro capítulo apresenta o 

referencial temático, estruturado a partir de dois recortes principais: a gestão do trabalho 

em saúde e a educação permanente em saúde. O segundo capítulo, detalha o método 

adotado e os procedimentos relativos à coleta e análise dos dados.    

 No terceiro capítulo, após a análise do perfil dos colaboradores da pesquisa, rela-

to os resultados segundo as categorias que emergiram da análise temática. A primeira 

categoria reúne e problematiza os significados que os colaboradores dão ao seu cotidia-

no no HC II, incluindo problemas e preocupações relativos ao trabalho na gestão e na 

assistência. A segunda categoria, por sua vez, reúne impressões e discute a gestão no 

cotidiano do hospital oncológico sob a perspectiva da EPS.  

 Por fim, em resposta ao objetivo fundamental do Mestrado Profissional de Ensi-

no na Saúde, que é o de contribuir com os cenários de prática do Sistema Único de Saú-

de, apresentou-se no quarto capítulo uma narrativa dos produtos provocados pelo pro-

cesso da pesquisa, na perspectiva da contribuição à gestão do trabalho em saúde. 
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Figura 4: Alice, Rainha Branca, Rainha Vermelha, Chapeleiro Maluco. A Rainha Branca, ou Mirana, é 

muito pacífica. Perdeu sua coroa para a Rainha Vermelha, sua irmã mais velha que a tirou bruscamente. 

A Rainha Vermelha, ou Iracebeth, é a temida Rainha de Copas. Tudo em seu castelo tem corações verme-

lhos, até sua enorme cabeça lembra um coração vermelho.  

 
Fonte: Disponível em https://br.pinterest.com/pin/391179917613141709/ 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEMÁTICO 

  

Para fundamentar a discussão sobre o cotidiano micropolítico da gestão do trabalho em 

saúde sob a perspectiva da EPS, procurou-se suporte teórico na literatura sobre trabalho 

e educação, desenvolvendo o tema a partir dos seguintes recortes: a gestão do trabalho 

em saúde e a educação permanente de trabalhadores da saúde.  

 O trabalho define em grande parte a produção da existência humana. Ao contrá-

rio dos animais que se adaptam à natureza, homens e mulheres, através do trabalho, 

adaptam a natureza à suas necessidades e finalidades. Essa intervenção não se dá de 

forma individual ou isolada, mas fundamentalmente nas relações entre as pessoas. As-

sim, trabalhar não é outra coisa senão agir sobre a natureza transformando-a, cabendo 

lembrar que essa ação envolve poder e política (SAVIANI, 2003). Trabalho e educação, 

por sua vez, são atividades especificamente humanas. Isso significa que, rigorosamente 

falando, apenas o ser humano trabalha e (se) educa (SAVIANI, 2007). 



23 

 

Esse capítulo reúne conceitos estruturantes a partir de autores oriundos de dife-

rentes campos do conhecimento. Procurou-se ilustrar o texto com trechos da legislação 

nacional específica que vigora em 2017, em especial a Política Nacional de Humaniza-

ção da Atenção e Gestão do SUS (BRASIL, 2009) e a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (BRASIL, 2007). Cabe esclarecer que mesmo reconhecendo que 

uma legislação traduz construções conceituais previas, considerei importante buscar 

essas referências na medida em que são políticas do Sistema Único de Saúde (SUS), e 

representam algumas de suas conquistas e desafios.   

      

2.1. A GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE 

 

 O termo “gestão” diz respeito à capacidade de dirigir e, em vários dicionários, 

aparece como sinônimo de administração, referindo-se ao ato de governar pessoas, or-

ganizações ou instituições. O Dicionário da Língua Portuguesa Houaiss define o termo 

como: “ato ou efeito de administrar; ação de governar ou gerir empresa, órgão público 

[...]; exercer mando, ter poder de decisão (sobre), dirigir, gerir” (HOUAISS, 2001). 

Nesse tópico procura-se reunir referências de forma a compreender a gestão sob diferen-

tes pontos de vista, buscando subsídios no campo da administração, da gestão pública e 

da saúde coletiva. Ainda que estes referenciais sejam oriundos de diferentes campos 

teóricos, expressam parte dos conhecimentos sobre o mundo do trabalho, logo impor-

tantes para o desenvolvimento da análise.   

 Ao debruçar-me sobre a temática no campo da administração, destaco o trabalho 

de Lucinda Gomes (2005) que trata da história da administração e foi baseado para 

apresentar uma breve síntese. A autora ressalta que em 5.000 A.C os sumerianos já pro-

curavam pensar e aperfeiçoar a maneira de resolver seus problemas práticos, exercitan-

do assim a arte de administrar. Na China em 500 A.C foi organizada a Constituição de 

Chow, com oito regulamentos e regras de administração pública de Confúcio numa ten-

tativa de definir regras e princípios para a administração. Os prelados católicos na Idade 

Média são citados como administradores natos. Na Alemanha e na Áustria, de 1.550 a 

1.700, se destacaram os chamados fiscalistas ou cameralistas - um grupo de professores 

e administradores públicos -, e na França, os chamados mercantilistas ou fisiocratas 

franceses valorizavam a riqueza física e o Estado, e além das reformas fiscais era preco-

nizada uma administração sistemática, especialmente no setor público. 
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A autora destaca ainda o papel das „organizações‟ militares adotando uma hie-

rarquia de poder rígida e princípios administrativos para responder às ordens desde os 

tempos dos cavaleiros medievais e exércitos mercenários nos séculos XVII e XVIII até 

os tempos modernos.  Porém, o grande marco histórico da administração foi a Revolu-

ção Industrial, fenômeno que provocou o aparecimento da empresa e da moder-

na administração no fim do século XVIII trazendo rápidas e profundas mudanças eco-

nômicas, sociais e políticas.  

No início do século XX, Frederick W. Taylor, engenheiro americano,  marcou o 

estudo da administração como ciência. O objetivo era estruturar as empresas que esta-

vam crescendo vertiginosamente e de forma desorganizada no mercado, proporcionando 

eficiência e produtividade devido à intensa concorrência e competição. Taylor defendia 

a prática da divisão do trabalho, enfatizando tempos e métodos a fim de garantir a má-

xima produção ao mínimo custo, seguindo os princípios da seleção científica do traba-

lhador, do tempo padrão, do trabalho em conjunto, da supervisão e da ênfase na eficiên-

cia. Tornou-se, assim, um precursor da teoria da administração científica, que por sua 

vez concebe a organização como uma máquina, vista de forma fechada. O salário 

é importante, mas não é fundamental para a satisfação dos funcionários e a qualificação 

do trabalhador passa a ser supérflua em consequência da divisão de tarefas que são exe-

cutadas de maneira repetitiva e monótona. Na prática, esse conceito funcionava segundo 

os princípios do planejamento, padronização, especialização, controle e remuneração e 

representou avanço no aprendizado relativo à produção em massa. Dentre as principais 

consequências desta proposta, destacam-se a total alienação das equipes de trabalho e 

da solidariedade grupal, características bem marcantes no tempo da produção artesanal 

(GOMES, 2005).  

Além dos estudos de Taylor na América, Henri Fayol, francês, defen-

dia princípios semelhantes na Europa, baseado em sua experiência na al-

ta administração. Fayol relacionou princípios básicos que podem ser estudados de forma 

complementar aos de Taylor. Ele descreveu as cinco funções principais da gerência ad-

ministrativa como sendo planejar, comandar, organizar, controlar e coordenar 

(PCOCC), o que foi exaustivamente estudado por escolas de administração e ficou co-

nhecido como os fundamentos da Teoria Clássica da administração. A referida teoria 

tem como característica a obsessão pelo comando, a empresa como sistema fechado e a 

manipulação dos trabalhadores e, de forma semelhante à proposta de Taylor, desenvol-

via princípios que promoviam a exploração dos trabalhadores (GOMES, 2005). 
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Há de se fazer um paralelo entre as principais diferenças entre a Administração 

Científica de Taylor e a Administração Clássica de Fayol. Enquanto a primeira estudava 

a empresa privilegiando as tarefas de produção, a segunda a estudava privilegiando as 

tarefas da organização. A ênfase dada por Taylor era na adoção de métodos racionais 

e padronizados e máxima divisão de tarefas, enquanto Fayol enfatizava a estrutura for-

mal de empresa e a adoção de princípios administrativos pelos altos escalões (GOMES, 

2005). 

Em 1940, Elton George Mayo desenvolveu, nos Estados Unidos, a Teoria das 

Relações Humanas, mais recentemente repaginada pelo termo Teoria do Comportamen-

to Organizacional. Esta representou uma reação de oposição à Teoria Clássica da Ad-

ministração, uma vez que a ênfase passa a estar nas pessoas e não na organização ou nos 

processos. Em sua origem pode-se identificar a necessidade de humanizar e democrati-

zar a administração através da aproximação com a área de ciências humanas, em especi-

al a psicologia e a sociologia (GOMES, 2005).  

Em 1950, surge a Teoria Estruturalista cuja principal preocupação era a integra-

ção de aspectos de diferentes escolas, que teve início com a Teoria da Burocracia de 

Max Weber, baseada na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos 

(fins), para obter o máximo de eficiência (GOMES, 2005). Pertinente citar ainda 

a Teoria de Sistemas desenvolvida a partir de 1970, que passou a abordar a empresa 

como um sistema aberto em contínua interação com o meio ambiente que o envolve e 

a Teoria da Contingência, desenvolvida no final da década de 1970, e que considera a 

empresa e sua administração como variáveis dependentes do que ocorre no ambiente 

externo, isto é, na medida em que o meio ambiente muda, também ocorre mudanças na 

empresa e na sua administração. Por fim, a autora ressalta que os princípios fundamen-

tais de cada Teoria foram pilares para a evolução e desenvolvimento da ciência da Ad-

ministração e têm impulsionado estudos, pesquisas e trabalhos até os dias atuais 

(GOMES, 2005). 

No contexto da saúde coletiva, Campos (2015) em sua obra “Um método para 

análise e cogestão de coletivos”, inicia o primeiro capítulo justamente interrogando se o 

taylorismo teria acabado após quase um século da criação da Administração Científica. 

O autor cita as mudanças na organização da empresa moderna durante o século 

XX, ressaltando a alteração da racionalidade com que se organizavam os processos de 

trabalho. A valorização da cultura organizacional e a ênfase no fator humano começam 

a enriquecer a administração com técnicas de controle mais sutis como a seleção e o 
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treinamento com base em caráter ou personalidade, dinâmicas de grupo, integração dos 

empregados à empresa e estímulo à competição. Nesse sentido, começa-se a atenuar a 

natureza dura da racionalidade da proposta taylorista.   

No entanto, mesmo diante da ampliação do campo, disciplina e controle conti-

nuam sendo o eixo central dos métodos de gestão, chamados por Taylor de „racionali-

dade gerencial hegemônica‟. Assim, são produzidos sistemas que se firmam no aprisio-

namento da vontade e na impossibilidade de governar da maioria, exigindo que os traba-

lhadores renunciem aos seus desejos e interesses, substituindo-os por objetivos, normas 

e objeto de trabalhos alheios a eles.  

O autor faz uma crítica contundente no que diz respeito à alienação dos traba-

lhadores: 

A gerência nos moldes tayloristas assenta-se, portanto, sobre a necessidade 

de conservar alienada a maioria dos trabalhadores. A organização vertical, 

comum à maioria das Organizações, exerce uma função castradora. Por meio 

de inúmeros mecanismos, mas particularmente por meio desta interdição – fi-

lhos que nunca serão pais; executores que nunca aprenderiam a pensar, já que 

impossibilitados de se educar tomando decisões que digam respeito ao coleti-

vo -, são produzidos sujeitos seriais, seres desestimulados até de desejar par-

ticipar da gestão de onde trabalham (CAMPOS, 2015, p.26). 

 

 O ponto central do modelo gerencial puro é a busca da eficiência. A burocracia 

tradicional é definida como uma organização com estrutura rígida e centralizada, volta-

da ao cumprimento dos regulamentos e procedimentos administrativos e em que o de-

sempenho é avaliado apenas com referência à observância das normas legais e éticas. 

Mas, ao enfatizar em demasia a estratégia da eficiência, o modelo gerencial puro jogava 

para segundo plano os valores fundamentais na atuação dos gerentes. Em particular, a 

flexibilidade para decidir e inovar (ABRUCIO, 1997). 

 No que se refere à flexibilização da gestão pública, também podemos citar a pas-

sagem da lógica do planejamento para a lógica da estratégia. Na primeira, prevalece o 

conceito de plano, o qual estabelece o melhor programa a ser cumprido, a partir de uma 

racionalidade técnica. Já na lógica de estratégia, são levadas em conta as relações entre 

os atores envolvidos em cada política, de modo a montar cenários que permitam a flexi-

bilidade necessária para eventuais alterações (ABRUCIO, 1997). 

 Michel Crozier (1992) ressalta que o contexto maior da reforma administrativa 

também se beneficia do conceito de estratégia, sobretudo porque “a maioria dos Estados 

contemporâneos passa por três grandes crises: a fiscal; a decisória, uma vez que o qua-

dro institucional mais atrapalha do que favorece a implementação de reformas; e, por 
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fim, a de confiança, pois a população desconfia, cada vez mais, dos governos e de suas 

políticas”. É neste ambiente que o autor propõe a utilização da estratégia, que não leva 

só em conta os objetivos dos programas e das reformas propostas, mas principalmente 

requer um acompanhamento das reações da sociedade e dos funcionários públicos frente 

às ações do governo (CROZIER, 1992). 

 Pollit (1990) faz uma crítica generalizada e direcionada ao conceito de consumi-

dor de serviços públicos, em especial com relação à diferença entre o consumidor de 

bens no mercado e o dos serviços públicos. O autor ressalta que a relação do prestador 

de serviço público com o consumidor é mais complexa, já que não obedece ao puro 

modelo de decisão de compra vigente no mercado. Cabe lembrar ainda que há determi-

nados serviços públicos cujo caráter é compulsório, sem a possibilidade de escolha pelo 

usuário, como acontece na utilização de determinados serviços hospitalares e policiais 

(POLLITT, 1990). Nesse contexto, podem-se realizar análises de eficiência e efetivida-

de. Se a eficiência mede o custo do que foi produzido, a efetividade mede a qualidade 

dos resultados. Desta maneira, “quando medimos a eficiência, podemos saber quanto 

nos custa alcançar uma produção determinada; ao medir a efetividade, sabemos se nosso 

investimento valeu a pena. Nada mais tolo do que fazer com eficiência o que não deve-

ria continuar a ser feito” (OSBORNE; GAEBLER, 1994). 

 Abrucio (1997) considera que o público quer um governo mais eficiente, mas 

que deseja mais do que isso: um governo efetivo.  Cabe considerar que a administração 

pública brasileira é dividida em direta e indireta. Esta por sua vez historicamente mais 

autônoma, com salários melhores e mais flexíveis. A Administração Direta é a menos 

permeada por padrões meritocráticos, oferecendo horizontes profissionais menos pro-

missores aos seus funcionários. Mudanças que não levem em conta este hibridismo a 

fim de alterá-lo de fato podem, na verdade, acentuar as tensões dentro do modelo 

(ABRUCIO, 1997).  

 No que concerne o trabalho em saúde, Cecílio (2009) considera que no atual 

contexto da gestão em saúde, duas estratégias polares têm sido experimentadas na pers-

pectiva da gestão do cuidado: as instrumentais e as de base comunicativa. A primeira se 

caracteriza por uma concepção instrumental do trabalho em saúde visto como meio ou 

instrumento para o alcance de determinados fins, projetos ou políticas estabelecidos 

pelo gestor. O termo “gestão de recursos humanos” e, mais recentemente, “gestão de 

pessoas”, expressam bem essa forma de pensar o trabalho em saúde. Uma vez que os 

fins, os objetivos/metas e as finalidades do trabalho em saúde são estabelecidos pela 
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direção superior, com base em seus interesses estratégicos, políticos e financeiros, todo 

o processo de gestão, via mediação de gerências intermediárias, fiéis e bem capacitadas, 

se concentra no como alcançar tais fins, objetivos e finalidades, isto é, nessa lógica, o 

trabalho em saúde se dá como um meio (instrumento) para alcançar determinados fins 

(CECILIO, 2009).  

 A designação de estratégia de base comunicativa, por sua vez, assenta-se no 

princípio de que as finalidades, objetivos e sentidos do trabalho em saúde, como os 

meios para alcançá-los devem ser construídos por meio de intenso, regular e sistemático 

processo de negociação, conversação, convencimento e criação de consensos entre os 

vários atores institucionais, lançando-se mão, para isso, de um conjunto de estratégias 

gerenciais de orientação mais comunicativa, com especial destaque para a ideia de co-

gestão dos serviços pelos trabalhadores e direção (CECILIO, 2009). 

 O autor ressalta que são inúmeros os desafios da qualificação da assistência à 

saúde prestada pelo SUS e estes se manifestam não apenas nos problemas de ordem 

financeira, material e tecnológica. Estes problemas são potencializados, por exemplo, 

quando somados à apatia burocrática, ao corporativismo e à omissão dos profissionais, à 

falta de ética, de respeito e de solidariedade na relação entre profissionais de saúde e 

destes para com os usuários/pacientes.  

O clientelismo político, o fisiologismo e a corrupção tão expostas nos últimos 

tempos, também não poupam os serviços de saúde e estes, aliados a um qua-

dro crônico de sub financiamento, de baixa governabilidade e capacidade ge-

rencial e de precarização dos vínculos trabalhistas, têm como saldo não ape-

nas a ineficiência, a baixa produtividade, a baixa cobertura e a baixa qualida-

de dos serviços, mas, principalmente, sofrimentos, sequelas e mortes evitá-

veis (SÁ; AZEVEDO, 2010, p. 2346). 

 

 No Brasil, a política setorial do SUS que norteia a questão da gestão do trabalho 

em saúde foi publicada em 2009, denominada de Política Nacional de Humanização da 

Atenção e Gestão. Tal Política além de ampliar a capacidade de produção de saúde con-

sidera que é preciso ampliar a realização dos trabalhadores, visto que os estabelecimen-

tos de saúde são organizações profissionais compostas por sujeitos que detêm coeficien-

tes ampliados de autonomia de agir deliberado, o que faz com que a gestão sofra “cons-

trangimentos para a sua ação”. Esta Política reconhece que a gestão das organizações de 

saúde se apresenta como tarefa hipercomplexa e ressalta que uma nova arquitetura deve-

ria permitir a ampliação da superfície de contato entre as pessoas, possibilitando o en-

contro das diferenças. Esta orientação se fundamenta em especial no fato de que os ob-
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jetos com que os trabalhadores lidam são complexos, o que exige ação envolvendo dife-

rentes territórios de saberes e práticas. Essa ação, por sua vez, necessita da organização 

de espaços de encontro e composição nas diferenças, para arranjar formas transversais 

de intervenção (BRASIL, 2009). 

 Franco (2006) ressalta que o trabalho em saúde assume grande complexidade 

porque cruza ao mesmo tempo os saberes-fazeres de diversos profissionais, atravessa-

dos por singularidades, em permanente processo de subjetivação. Tudo isto impacta as 

práticas cotidianas e o modo de se produzir saúde. A singularidade pode fazer com que 

certos sujeitos trabalhadores atuem de forma solidária e harmônica com certas equipes; 

mas por outro lado, podem atuar de forma diferente e até antagônica em outras. Ou seja, 

simbolicamente as equipes têm representações diversas que fazem com que acionem 

certas atitudes, conforme esse referencial simbólico (FRANCO, 2006).  

 O autor ressalta que por muito tempo esta tradição produziu o entendimento de 

que os trabalhadores não tinham condição de conduzir seu próprio trabalho, pela sim-

ples falta de capacidade de gestão, ou seja, de condução da organização. É claro que 

esta lógica isolava os trabalhadores em postos de execução, cuja definição encontrava-

se em níveis técnicos intermediários, responsáveis então pela formulação, planejamento, 

controle e avaliação. Nesse contexto, o trabalho seria realizado mediante a ação não 

espontânea dos trabalhadores, que necessitariam de supervisão, controle, estímulos (fi-

nanceiros, morais, etc.) para produzir e realizar as tarefas (FRANCO, 2006). 

Esta lógica (taylorista) ainda permanece no cotidiano do trabalho contemporâ-

neo, em que pese um conjunto de novas teorias e metodologias que surgiram no decor-

rer do século XX. O quadro de estagnação produzido por esta lógica taylorista acarreta 

no trabalhador, em primeiro lugar, uma produção subjetiva, forjada sobre a incapacida-

de de realização, produz uma “infantilização” dos trabalhadores. A isto se agrega a re-

núncia em participar de processos de criação, transformando o trabalho em lugar de 

repetição, de produção em série, de realização daquilo que foi pensado em outro lugar 

(BRASIL, 2009). 

 A consequência imediata disto é a diminuição/destituição do sentido do trabalho, 

que tende, então, a ser realizado de forma mecânica, repetitiva e desconectada de um 

processo global de produção: produzem-se partes, cujas conexões não são sabidas. As-

sim, a fragmentação dos processos de trabalho tende a manter os trabalhadores em posi-

ção sempre defasada ao todo da tarefa, cujo sentido não é conhecido. Alienação, renún-
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cia, trabalho como repetição, não como espaço de criação. Trabalho como constrangi-

mento à vontade humana (BRASIL, 2009). 

 Franco (2006) detecta que os trabalhadores da saúde em atividade, através do 

trabalho vivo em ato, resistem a essa estrutura social opressiva ao operar com base em 

fortes conexões entre si, em que a ação de alguns complementa a ação de outros e vice-

versa. Há um dinâmico e rico cruzamento de saberes e fazeres, tecnologias, subjetivida-

des, e é a partir desta configuração do trabalho, como um amálgama, que os atos de sa-

úde se tornam produtivos e realizam o cuidado. Trata-se de considerar a micropolítica 

nas organizações de saúde, conforme aponta Cecílio: 

 

Na micropolítica há o que se mostra e o que se diz, mas há o que se oculta e o 

que não se diz tão claramente. Na micropolítica há liberdade, mas há também 

determinação. Na micropolítica se veem vetores de mudança, mas também 

muita conservação. Na micropolítica se produz o cuidado, portanto, os usuá-

rios são parte central da micropolítica das organizações de saúde (CECILIO, 

2009, p. 547). 

 

 A noção de politecnia busca justamente a superação da dicotomia entre trabalho 

manual e trabalho intelectual, entre instrução profissional e instrução geral, apontando 

para que o processo de trabalho se desenvolva em uma unidade indissolúvel. Assim, a 

sistematização das tarefas manuais pode até definir de forma dominante as profissões, 

mas não excluem a função intelectual.  No entanto, a união entre trabalho intelectual e 

trabalho manual só acontece com a socialização dos meios de produção, ao colocar todo 

o processo produtivo a serviço da coletividade, do conjunto da sociedade. Nessa con-

cepção é preciso não apenas compreender todos os princípios científicos/teóricos como 

também ser capaz de aplicar o conhecimento que dispõe (SAVIANI, 2003). 

Campos reforça a perspectiva de que as teorias administrativas são restritas, e ci-

ta análises que procuram ampliar e democratizar a gestão. Dessa forma, discute-se a 

gestão participativa, o controle social pela sociedade civil e formas de cogestão em saú-

de (CAMPOS, 2008). Tais desenhos pressupõem a inclusão de novos sujeitos nos pro-

cessos decisórios das organizações de saúde como prática de gestão, e exigem a cons-

trução de condições políticas e institucionais efetivas. Estas condições tomam expressão 

na forma de arranjos e dispositivos, os quais viabilizam a constituição de espaço-tempo 

para o exercício da gestão compartilhada, cogestão e cogoverno (BRASIL, 2009). 

 A cogestão implica na inclusão de sujeitos nos processos de gestão, seja na aná-

lise de contexto e problemas ou no processo de tomada de decisão. Ela seria exercida 

não por poucos ou alguns (oligo-gestão), mas por um conjunto mais ampliado de sujei-
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tos que compõem a organização, assumindo-se que “todos são gestores de seus proces-

sos de trabalho”. De outra parte, a ideia de cogestão reconstroi as funções da gestão que, 

além de manter o funcionamento da organização, teria por tarefas: 

 

 • Analisar a instituição, produzir analisadores sociais – efeitos da ação políti-

co – institucional que trazem em si a perturbação, germe necessário para a 

produção de mudanças nas organizações. Assim, a gestão é concebida como 

um importante espaço para a problematização dos modelos de operar e agir 

institucional; 

 • Formular projetos, que implica abrir-se à disputa entre sujeitos e grupos, os 

quais disputam os modos de operar e os rumos da organização. Dessa forma, 

a gestão é também um espaço de criação;  

• Constituir-se como espaço de tomada de decisão, portanto lugar substantivo 

de poder, entendido como capacidade de realização, força positiva, criadora; 

 • Ser um espaço pedagógico, lugar de aprender e de ensinar; espaço de acul-

turação, de produção e socialização de conhecimentos. O prefixo “co”, nesta 

perspectiva, indica para o conceito e a experimentação da gestão um duplo 

movimento: a adição de novas funções e adição de novos sujeitos (BRASIL, 

2009). 

 

 
 

 A gestão e os próprios gestores cumpririam então, em tese, essa função de pas-

sagem e articulação entre as questões de governo, de condução da organização e interes-

ses e desejos dos vários grupos de trabalhadores. Na função de mediação, os gestores 

potencialmente favoreceriam o fortalecimento do laço social, podendo propiciar uma 

experiência de grupalidade capaz de explorar a governabilidade e autonomia das equi-

pes e, assim, a construção de novos sentidos para o trabalho e de novos imaginários na 

organização (ONOCKO CAMPOS, 2003; AZEVEDO, 2010). 

 Cabe também ressaltar que a responsabilidade dos gestores perpassa pelos gastos 

públicos, o que exige responsabilidade para com o outro, o que lançaria a base para a 

solidariedade e para a cooperação, o que consistiria a essência do cuidado e também da 

gestão. No entanto, para ser responsáveis para com o outro, precisamos ser responsáveis 

pelos nossos próprios desejos e conflitos, ter acesso ao nosso próprio sofrimento, a nos-

sa própria subjetividade. O acesso à subjetividade se coloca, então, não só como uma 

necessidade pessoal, privada, mas como uma necessidade social (organizacional), con-

dição para um melhor exercício do trabalho gerencial e do trabalho em saúde (KEHL, 

2002). 

 A inclusão de novos sujeitos nos processos de gestão traria como efeito a ampli-

ação da implicação e corresponsabilidade no cuidado, uma vez que as definições, na 

forma da produção de tarefas, seriam coletivas, ou seja, derivadas de pactos entre os 

sujeitos, e não de imposições sobre eles. De outra parte, maior implicação e uma produ-
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ção mais compartilhada de responsabilidades resultaria em mais e melhor produção de 

saúde, uma vez que a vontade de fazer estaria ampliada, reafirmando pressupostos éti-

cos no fazer da saúde (BRASIL, 2009).  

 Uma cogestão expressa, portanto, concomitantemente, inclusão de sujeitos nos 

processos decisórios e alteração das tarefas da gestão, o que incorpora também função 

de análise institucional, de contextos e da política, função de formulação e exercício 

crítico-criativo e função pedagógica, que Campos (2000) denomina de Método Paidéia. 

O método se refere a uma noção grega e indica a formação integral do ser humano, rea-

firmando a possibilidade dos sistemas de saúde contribuírem para a constituição dos 

sujeitos. A sugestão seria reorientar as práticas de saúde voltando-as para ampliar a ca-

pacidade de análise (CAMPOS, 2013). 

 

Em geral, faz-se promoção e prevenção “sobre” pessoas e não “com” a parti-

cipação ativa delas. As ações são pensadas “sobre” as pessoas e não com o 

envolvimento delas. Duas expressões semelhantes e um abismo entre elas: 

“agir sobre” ou “agir com” as pessoas?  (CAMPOS, 2013) 

 

 Em consequência, ações perdem a eficácia ao tentar manipular e controlar o de-

sejo, o interesse e os valores dos sujeitos, em função de necessidades oriundas de nor-

mas estabelecidas pela epidemiologia ou pela lógica política ou administrativa 

(CAMPOS, 2013).  

 

2.2 A EDUCAÇÃO PERMANENTE DO TRABALHADOR EM SAÚDE 

 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) foi proposta pela Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) nos anos 1980 como estratégia para a organização de pro-

cessos educativos dirigidos aos trabalhadores da saúde. Partiam da evidência de que as 

“capacitações” tradicionais, organizadas de modo vertical e dirigidas indistintamente a 

públicos diversos, tinham baixíssimo impacto, ou seja, produziam poucas modificações 

nas práticas dos trabalhadores de saúde (HADDAD et al, 1994). 

Desde então, a EPS vem evoluindo em seu conceito e no contexto dos sistemas 

de saúde como um processo permanente que promove o desenvolvimento integral dos 

trabalhadores, empregando os acontecimentos do trabalho, o ambiente normal das ativi-

dades em saúde e os estudos dos problemas reais e do cotidiano e situações mais apro-

priadas para atingir uma aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa, por 
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sua vez, compreende que a concepção prévia do aprendiz sobre determinado conheci-

mento o ajuda a conceber novos conhecimentos em sua estrutura cognitiva (AUSUBEL, 

1982). 

Uma das finalidades da EPS seria contribuir para que cada coletivo pudesse 

conquistar a capacidade de ser seu próprio produtor/inventor por meio de um processo 

de reinvenção das instituições de saúde e do seu mundo do trabalho em especial 

(FEUERWERKER, 2014). Neste sentido, se inspira nas reflexões de Paulo Freire: 

 

Coerente, competente, que testemunha seu gosto pela vida, sua esperança no 

mundo melhor, que atesta sua capacidade de luta, seu respeito às diferenças 

da realidade, a maneira consistente com que vive sua presença no mundo. Es-

te novo processo educativo proposto deve se basear no exercício de uma prá-

tica educativa crítica como experiência especificamente humana. Constitui 

uma forma de intervenção no mundo, comprometida com o princípio de de-

mocracia que rejeita qualquer forma de discriminação, dominação e integra 

uma atitude de inovação e renovação na crença de que é possível mudar. 

Dando voz a todos os atores envolvidos (FREIRE, 2011b, p.43). 

 

Em 2004, a partir destes referenciais, o Ministério da Saúde instituiu a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) como estratégia do SUS para a 

formação e o desenvolvimento de trabalhadores. Esta foi ampliada em 2009 e se encon-

tra novamente em discussão em 2017. A PNEPS considera que a Educação Permanente 

tem cunho pedagógico, promove relações orgânicas entre ensino e as ações e serviços e 

entre docência e atenção à saúde, entre formação e gestão setorial, desenvolvimento 

institucional e controle social em saúde, entre aprendizado, reflexão crítica sobre o tra-

balho e resolutividade da clínica e da promoção da saúde coletiva (BRASIL, 2004a). 

Desde então vem se intensificando a discussão no país sobre o conceito de EPS.  

A política a situa como aprendizagem, no qual o aprender e o ensinar se incorporam ao 

cotidiano das organizações e ao trabalho. Propõe ainda que os processos de capacitação 

dos trabalhadores da saúde tomem como referência as necessidades de saúde das pesso-

as e das populações, da gestão setorial e do controle social em saúde, com vistas à trans-

formação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho e sendo estru-

turados a partir da problematização do processo de trabalho. A implantação dessa políti-

ca implica em trabalho articulado entre o sistema de saúde em suas várias esferas de 

gestão e as instituições de ensino, o que coloca em evidência a formação e o desenvol-

vimento para o SUS, agregando desenvolvimento individual e institucional, entre ações 

e serviços e gestão setorial e entre atenção à saúde e controle social (BRASIL, 2007). 



34 

 

A PNEPS considera toda uma cadeia de cuidados progressivos à saúde e supõe a 

ruptura com o conceito de sistema verticalizado para o trabalho, em direção à ideia de 

rede, de um conjunto articulado de serviços básicos, ambulatórios de especialidades e 

hospitais gerais e especializados em que todas as ações e serviços de saúde sejam pres-

tados reconhecendo-se contextos e histórias de vida e assegurando adequado acolhimen-

to e responsabilização pelos problemas de saúde das pessoas e das populações 

(BRASIL, 2007). 

 Nesse contexto, dá-se destaque à política do SUS denominada Política Nacional 

para Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas e que expressa consonância com a EPS em seus eixos centrais e prin-

cípios gerais, como segue nos trechos abaixo: 

 

Capítulo III: (...) formação de profissionais e promoção de educação perma-

nente, por meio de atividades que visem à aquisição de conhecimentos, habi-

lidades e atitudes dos profissionais de saúde para qualificação do cuidado nos 

diferentes níveis da atenção à saúde e para a implantação desta Política.  

 

 Art. 17: (...) Constitui-se princípios da educação no âmbito da Política Naci-

onal para a Prevenção e Controle do Câncer o fomento à formação e à espe-

cialização de recursos humanos, assim como a qualificação da assistência por 

meio da educação permanente dos profissionais envolvidos com o controle 

do câncer nas redes de atenção à saúde nos diferentes níveis de atenção, con-

forme os pressupostos da Política Nacional de Educação Permanente em Sa-

úde. 

 

 Art. 21 capitulo VI garantir a formação e a qualificação dos profissionais e 

dos trabalhadores de saúde de acordo com as diretrizes da Política de Educa-

ção Permanente em Saúde, transformando as práticas profissionais e a pró-

pria organização do trabalho, referentes à qualificação das ações de promoção 

da Saúde, de prevenção e do cuidado das pessoas com câncer (BRASIL, 

2013). 

 

Mário Rovere (2005) afirma que o desafio da política brasileira foi o de ultrapas-

sar a utilização pedagógica de natureza educacional da formulação trabalhada pela Or-

ganização Pan-Americana da Saúde, relativa à Educação Permanente do Pessoal da Sa-

úde, para implicá-la com o caráter situacional das aprendizagens nos próprios cenários 

de trabalho da saúde, em todas as suas dimensões, conectando-a às ações contra-

hegemônicas necessárias (ROVERE, 2005). Por isso, no desafio brasileiro, houve um 

desapego às referências originais, em consistência com seu ideário, para qualificar a 

própria educação permanente em saúde, colocando o desafio assumido no tamanho das 

lutas de produção da saúde, abrindo fronteiras e desterritorializando instituídos 

(CECCIM, 2005). 
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Assim, parte-se da compreensão da EPS como ato político de defesa do trabalho 

no SUS, uma vez que em essência há a provocação do setor da saúde para responder às 

necessidades da população, na conquista da adesão dos trabalhadores, na constituição 

dos processos vivos de gestão, com vistas a transformar e envolver diferentes sujeitos 

nesse desafio.  

De acordo com a Norma Operacional Básica sobre Recursos Humanos do Sis-

tema Único de Saúde (NOB/RH-SUS), a qualidade da atenção à saúde está relacionada 

com a formação de pessoal específico que disponha tanto do domínio de tecnologias 

para a atenção individual à saúde, quanto para a saúde coletiva. Segundo esse documen-

to, resultado da ação direta do Conselho Nacional de Saúde na formulação de uma pro-

posta política para a área, novos enfoques teóricos e de produção tecnológica no campo 

da saúde passaram a exigir novos perfis profissionais (BRASIL, 2005).  

Tornou-se imprescindível e obrigatório o comprometimento das instituições de 

ensino em todos os níveis, desde o ensino fundamental, com o SUS e com o projeto 

tecnoassistencial definido nas Leis n. 8.080/90 e 8.142/90 (CECCIM, 2004). Nesse ce-

nário, a EPS, incorporada ao cotidiano da gestão setorial e da condução gerencial dos 

hospitais e de outras ações e serviços de saúde, acabou por consolidar o SUS como um 

interlocutor com escolas na formulação e implementação dos projetos político-

pedagógicos de formação profissional e não mero campo de estágio ou aprendizagem 

prática (BRASIL, 2004b). No contexto do sistema de saúde, como refere Merhy (2007), 

o trabalho é uma atividade de produção dinâmica, relacional, que incorpora diferentes 

tipos de tecnologias e se realiza, essencialmente, pela intervenção criativa do trabalha-

dor: um trabalho vivo em ato (MERHY, 2007). 

 Mas cabe considerar que o formato tradicional de oferta de capacitação para tra-

balhadores permanece como uma das estratégias mais utilizadas no enfrentamento de 

questões ou problemas nos serviços de saúde. Nessa lógica, grande parte do esforço 

para alcançar a aprendizagem ocorre por meio de ações intencionais e planejadas com a 

missão de fortalecer conhecimentos, habilidades, atitudes e práticas que a dinâmica das 

organizações não oferece por outros meios. Conceitualmente, tais capacitações se ins-

crevem numa concepção de educação continuada (EC) e, apesar de na grande maioria 

das vezes ser insuficiente enquanto estratégia de qualificação, constitui componente 

essencial dos programas de formação e desenvolvimento de recursos humanos das insti-

tuições de saúde. Diferentemente da EC, a EPS é compreendida como um contínuo de 

ações de trabalho-aprendizagem que ocorre em um espaço de traba-
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lho/produção/educação em saúde, a partir de situações existentes, se dirigindo a superá-

las ou a transformá-las em algo desejado ou no mínimo diferente. Dialoga, portanto, 

com a concepção de educação politécnica que tem o trabalho como princípio educativo, 

orientada para a práxis social transformadora (RAMOS, 2009). 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 1978 apud Oguisso, 2000), re-

conhece a educação continuada como um processo dinâmico de ensino-aprendizagem, 

ativo, destinado a atualizar e melhorar a capacitação de pessoas ou grupos, face à evolu-

ção científico-tecnológica, às necessidades sociais e aos objetivos e metas institucionais. 

Porém, a formação profissional exige continuidade. No texto clássico O Quadrilátero 

da Formação para a Área da Saúde: Ensino, Gestão, Atenção e Controle Social, os 

autores ressaltam que enquanto a educação continuada aceita o acúmulo sistemático de 

informações e o cenário de práticas como território de aplicação da teoria, a educação 

permanente entende que o cenário de práticas informa e recria a teoria necessária, recri-

ando a própria prática. (CECCIM, FEUERWERKER, 2004). 

Cabe considerar que mesmo uma proposta de EC pode e deve ser pensada le-

vando-se em conta as pessoas envolvidas em uma realidade concreta e seus conheci-

mentos prévios, os objetivos propostos e as limitações de tempo e recursos. No entanto, 

ainda há programas que se tornam cansativos e desestimulantes, dissociados da realida-

de institucional e das necessidades dos profissionais (RICALDONI; SENA, 2006; 

MANCIA; CABRAL; KOERICH, 2004). O papel da educação permanente é, portanto, 

estratégico para a organização de processos de trabalho e fundamental num contexto de 

práticas hospitalares (RICALDONI; SENA, 2006; MANCIA; CABRAL; KOERICH, 

2004). 

Destacando o diferencial da EPS em relação à EC, na EPS se prioriza a educação 

dos profissionais de saúde como uma ação final da política de saúde e não como ativi-

dade meio para o desenvolvimento da qualidade do trabalho. Ceccim (2005), sanitarista 

que esteve na origem da criação da PNEPS, ressalta que este é um diferencial de novi-

dade configurado sob o conceito político e pedagógico da EPS e que resume a política 

proposta e lhe dá tradução concreta junto dos Conselhos de Saúde, instituições de ensi-

no, associações docentes, movimentos sociais, organizações estudantis e representações 

de trabalhadores (CECCIM, 2005). 

A EPS amplia a possibilidade de aproximar o ensino da organização dos servi-

ços de saúde, em um movimento de reflexão crítica ao apontar as mudanças requeridas 

para a educação, atenção e gestão dos serviços de saúde e da educação. Tem a gestão 
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colegiada como parte do princípio da democratização institucional e implica garantir 

espaços abertos, participação e corresponsabilização na elaboração e definição das es-

tratégias de ensino e implica, portanto, em descentralização de poder (RODRIGUES; 

SOBRINHO, 2007). 

No entanto é preciso estar atento à possibilidade da EPS se transformar em uma 

panaceia, palavra definida por Houaiss, como “coisa que se acredite possa remediar vá-

rios ou todos os males; o que se emprega para remediar dificuldades; braço-da-preguiça” 

(HOUAISS, 2001), pois dentre as fragilidades do SUS, sobretudo no campo da gestão 

do trabalho, pode-se destacar que ainda são incipientes as iniciativas de materialização 

da PNEPS.  

Por outro lado, sabe-se que em vários serviços do SUS existem iniciativas de uti-

lização da EPS como estratégia para implementar linhas de ação. Assim, é preciso con-

siderar que somente a partir da realidade local e da singularidade dos atores é possível 

construir processos que façam sentido e que sejam efetivamente apropriados pelos tra-

balhadores em seu cotidiano. No entanto, cada local produz os movimentos que conse-

gue, a seu modo e no seu tempo. Nesse sentido, há registros de experiências interessan-

tes de construção de processos formativos pelos próprios municípios em que são forja-

das redes de sustentação com base na EPS (FEUERWERKER, 2014; MAGALHÃES et 

al, 2015; BRASIL, 2015; GOUVÊA et al, 2016).  

Assim, a EPS constitui estratégia fundamental às transformações do trabalho no 

setor para que este venha a ser lugar de atuação crítica, reflexiva, propositiva, compro-

missada e tecnicamente competente. Há necessidade, entretanto, de descentralizar e 

disseminar capacidade pedagógica por dentro do setor, isto é, entre seus trabalhadores; 

entre os gestores de ações, serviços e sistemas de saúde; entre trabalhadores e gestores 

com os formadores e entre trabalhadores, gestores e formadores com o controle social 

em saúde. Esta ação nos permitiria constituir o SUS verdadeiramente como uma rede-

escola (CECCIM, 2005). 

Fazer do mundo do trabalho, na sua micropolítica, um lugar para explicitar estas 

intencionalidades e implicações, a fim de constitui-los em matéria-prima para a produ-

ção de redes de conversas coletivas entre os vários trabalhadores e usuários, que habi-

tam o cotidiano dos serviços e das equipes de saúde, é explorar esta potência inscrita 

nos fazeres produtivos, como atos pedagógicos. Por isso: 
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O mundo do trabalho é uma escola. É lugar de se debruçar sobre objetos das 

ações, de fazeres, saberes e agenciamentos de sujeitos. O mundo do trabalho, 

nos encontros que provoca, abre-se para nossas vontades e desejos, conde-

nando-nos também à liberdade e a estarmos diante de nós mesmos, nos nos-

sos atos e nossas implicações (FEUERWERKER, 2014, p. 104). 

 

 

Nota-se que a EPS oferece perspectivas e possibilidades metodológicas para os 

coletivos se colocarem em análise e se produzirem de outros modos. Assim, investir na 

Política de EPS, além de favorecer o desenvolvimento do próprio trabalhador, pode for-

talecer a Gestão do Trabalho enquanto área estratégica para o cumprimento da função 

pública do SUS. Mas cabe lembrar que, para que os serviços possam se assumir como 

espaços de aprendizagem, é preciso novos mecanismos de planejamento e gestão e 

atenção especial à formulação de novos pactos de trabalho.  
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Figura 5: Absolem, a Lagarta. É a criatura mais sábia do mundo Subterrâneo. Ele guarda o Oráculo e 

também é ele quem interroga se Alice é ou não a Alice certa. 

 

 
Fonte: Disponível em https://algumascoisas13.blogspot.com.br/2017/04/teoria-creepypasta-verdadeira-

historia.html 

 

 

3 MÉTODO 
 

 Trata-se de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Optou-se pela abor-

dagem qualitativa na perspectiva de Minayo (2011), que aponta para o trabalho com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corres-

ponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Essa autora se preocupa com os 

aspectos da realidade numa relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 
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vínculo indissociável entre o objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser tra-

duzido em números, que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 

explicação das relações sociais (MINAYO, 2011). 

Os métodos qualitativos trazem como contribuição ao trabalho de pesquisa uma 

mistura de procedimentos de cunho racional e intuitivo, capazes de contribuir para a 

melhor compreensão dos fenômenos. (POPE; MAYS, 1995).  A abordagem: 

 

...compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a 

descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de signi-

ficados. Tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do 

mundo social; trata-se de reduzir a distância entre indicador e indicado, entre 

teoria e dados, entre contexto e ação (VAN MAANEN, 1979, p.520). 

 

O estudo foi desenvolvido no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes 

da Silva (INCA), um hospital quaternário da rede pública situado no estado do Rio de 

Janeiro. O INCA é órgão do Ministério da Saúde (MS) no desenvolvimento e coordena-

ção das ações integradas para a prevenção e o controle do câncer no Brasil. Essas ações 

compreendem a assistência médico-hospitalar prestada aos pacientes com câncer como 

parte dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e a atuação em áreas 

estratégicas, como prevenção e detecção precoce, formação de profissionais especiali-

zados, desenvolvimento da pesquisa e geração de informação epidemiológica.  

A história do INCA remete à década de 30, com a reorientação da Política Naci-

onal de Saúde, devido ao aumento da mortalidade por doenças crônico-degenerativas, 

inclusive o câncer. Em 1938, foi inaugurado o Centro de Cancerologia no Serviço de 

Assistência Hospitalar do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, com 40 leitos, um bloco 

cirúrgico, um aparelho de raios-X e outro de radioterapia (INCA, 2012). Em 1941 foi 

criado o Serviço Nacional de Câncer e que buscava desenvolver uma política nacional 

de controle do câncer e, três anos mais tarde, transformou-se no Instituto de Câncer. Na 

década de 50, o hospital conquistou sua sede própria, no centro do Rio de Janeiro. Em 

1961, o instituto foi reconhecido oficialmente como Instituto Nacional de Câncer adqui-

rindo novas competências nos campos assistencial, científico e educacional. Na década 

de 80, o INCA ganhou projeção como centro nacional de referência em oncologia o que 

se fortaleceu em 1990, com a criação do SUS e promulgação da Lei Orgânica da Saúde. 

Desde então, o instituto passou a formular a política nacional de prevenção e controle 

do câncer como órgão normativo, coordenador e avaliador do Ministério de Saúde. Em 

2009, recebeu o certificado de Acreditação Hospitalar concedido pelo Consórcio Brasi-

http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=1713
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leiro de Acreditação – órgão ligado à Joint Commission on Accreditation of Health Ca-

re Organizations (JCI) – por prestar serviços de qualidade aos usuários do Sistema Úni-

co de Saúde e seus acompanhantes de acordo com padrões internacionais de qualidade 

técnica, gestão e atendimento humanizado (INCA, 2012). 

Cabe considerar que o processo de acreditação perpassa por algumas etapas que 

são de relevante descrição, a começar pela Diagnóstica que se refere a uma primeira 

avaliação na instituição no início do projeto. A fase seguinte, de Educação tem como 

objetivo monitorar a evolução das não conformidades. Na sequencia entra a fase Simu-

lada que envolve avaliações realizadas imediatamente antes da avaliação da certificação 

definitiva e finalizando, a etapa de Manutenção, em que avaliações são realizadas em 

ciclos trienais com objetivo de monitorar o status de acreditação na Instituição (JCI, 

2014). 

Atualmente, o INCA conta com cinco unidades hospitalares na prestação de ser-

viços oncológicos para a população: HCI, HCII, HCIII, HCIV e a Central de Transplan-

te de Medula Óssea (CEMO). Esse estudo foi desenvolvido no INCA- HC II que consti-

tui a unidade de referência para a área de ginecologia oncológica e cânceres do tecido-

ósseo conectivo, no nível quaternário de atendimento. A unidade recebe pacientes para 

tratamento ambulatorial, internações e cirurgias e encontra-se entre os hospitais mais 

bem equipados do Sistema Único de Saúde. 

O HC II contém centro cirúrgico, central de material e esterilização (CME), uni-

dade de internação (UI), centro de terapia intensiva (CTI), unidade de pós-operatório 

(UPO), ambulatório, emergência e central de quimioterapia. Conta ainda com setores 

especializados como ginecologia, oncologia clínica, anestesiologia, unidade de diagnós-

tico (endoscopia, laboratório de patologia clínica, anatomia patológica) e centro de ima-

gem. Estrutura-se em sete andares e 83 leitos no qual trabalham aproximadamente 640 

funcionários. Possui também comissão de controle de infecção hospitalar e outros servi-

ços de atendimento multiprofissional, que inclui psiquiatria, psicologia, fisioterapia, 

nutrição e serviço social.  

A equipe de Enfermagem da unidade em questão conta com 249 funcionários, 

entre técnicos de enfermagem e enfermeiros, lotados em diversos setores/andares, que 

atuam numa carga horária de 40 horas semanais, escalados em plantões 12x60 ou 

12x36, além dos diaristas (8 horas).  Foram incluídos no estudo trabalhadores de enfer-

magem ligados à gestão da unidade e à assistência no setor de internação em exercício 

no HC II com pelo menos três meses de lotação no setor ou no atual cargo/função. A 
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escolha pelo setor de internação se deu pelo fato deste reunir um maior contingente de 

trabalhadores e por sua grande interface com todos os outros setores do hospital.  Foram 

excluídos do estudo aqueles que estavam de férias ou licença durante a fase de coleta de 

dados.  

Participaram da pesquisa dezoito trabalhadores. Destes, seis são enfermeiros em 

cargo/função de gestão lotados nos setores de Gerência de Risco e Qualidade, Educação 

Continuada, Supervisão de Enfermagem, Emergência e Internação. Além destes, parti-

ciparam doze trabalhadores da assistência, sendo quatro enfermeiros e oito técnicos de 

enfermagem lotados no setor de internação localizado nos 4º, 5º e 6º andares nos servi-

ços de Oncologia Clínica, Tecido Ósseo Conectivo (TOC) e Ginecologia respectiva-

mente. (Quadro 1). 

 

               Quadro 1:  Número de participantes do estudo de acordo com atuação no HC II.  

ATUAÇÃO NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Gestão 06 (enfermeiros) 

Assistência 04 (enfermeiros) 

08 (técnicos de enfermagem) 

TOTAL  18 participantes 

               Fonte: A autora. 

 

Os dados foram coletados através de entrevistas norteadas por roteiro semiestru-

turado. As entrevistas foram realizadas por entrevistador ocasional, alheio ao serviço, 

considerando que a pesquisadora é a atual responsável técnica pela equipe de enferma-

gem do HC II, o que poderia gerar algum constrangimento aos entrevistados. Pretendeu-

se também minimizar a possibilidade de algum participante transmitir informações in-

verídicas ou questionáveis, mesmo que de forma não intencional ou inconsciente. Nesse 

sentido, Pope e Mays (2009) ressaltam que pesquisadores qualitativos precisam levar 

em consideração a maneira como são percebidos pelos entrevistados, o que se torna 

mais importante quando a pessoa entrevistada sabe que o entrevistador é seu chefe ou 

gestor (POPE; MAYS, 2009). 

Bourdieu (1999) ressalta que o pesquisador deve fazer tudo para diminuir a vio-

lência simbólica que é exercida através de si, e que, por isso, em algumas pesquisas são 

utilizados os pesquisadores ocasionais. O autor recomenda que tais pessoas sejam ins-

truídas com técnicas de pesquisa e que tenham acesso ao grupo que se deseja pesquisar, 

sendo desejável que tenham certa familiaridade com o grupo. Ressalta, porém, que a 
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estratégia deve ser utilizada com cuidado, pois, os pesquisadores ocasionais podem dei-

xar de fornecer instrumentos mais precisos para posterior análise (BOURDIEU, 1999). 

Para esse estudo, a pesquisadora definiu e preparou com atenção uma 

entrevistadora ocasional. O papel de entrevistadora foi assumido por aluna de graduação 

em Enfermagem cursando o 8º período, vinculada ao INCA por meio de bolsa de 

estágio ligada a um setor específico do HC II. A aluna possui afinidade com a unidade, 

pois já desenvolveu diversas atividades no hospital. A pesquisadora realizou oficinas de 

formação com a entrevistadora ocasional, quando esta teve acesso ao projeto, 

disponibilizado para leitura e discussão. Também foram disponibilizadas e debatidas a 

portaria nº 198 de 13/02/2004, a portaria nº 1.996 de 20/08/2007 e a portaria nº278 de 

27/02/2014, que norteiam a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como 

estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores. Por fim, o 

roteiro de entrevista semiestruturada (APÊNDICE A) foi exaustivamente discutido e 

todas as dúvidas esclarecidas, bem como os procedimentos recomendados pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e do INCA. A 

entrevistadora foi orientada a confeccionar um diário de campo, registrando quaisquer 

ocorrências ou percepções para posterior avaliação com a pesquisadora, o que era feito 

logo após a realização de cada entrevista.  

 Ainda nessa etapa preparatória a pesquisadora principal apresentou o projeto aos 

responsáveis pelos serviços e informou que as entrevistas seriam realizadas pela entre-

vistadora ocasional, enfatizando o anonimato dos possíveis colaboradores.  Foram então 

acordados com as chefias os horários mais apropriados para realização das entrevistas 

de acordo com a rotina de cada setor. Por fim, os trabalhadores foram previamente con-

sultados pela entrevistadora sobre o interesse de participação na pesquisa e os interessa-

dos assinaram e receberam uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE B). As entrevistas foram realizadas em sessões únicas individuais e tive-

ram duração média de 10 minutos, sendo gravadas mediante autorização dos trabalhado-

res. Por seguinte as entrevistas foram transcritas, tomadas como fontes de documentos 

orais e os dados submetidos à Análise Temática, conforme orientação de Minayo 

(2011). 

Nessa pesquisa, o fato das entrevistas terem sido realizadas por entrevistador 

ocasional fez com que as transcrições se tornassem etapa fundamental da metodologia 

de pesquisa, pois estas não se limitaram ao ato mecânico de passar para o papel o dis-

curso gravado dos colaboradores, pois representou o primeiro contato da pesquisadora 
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principal com os dados da pesquisa. Nessa etapa, a pesquisadora recorreu à entrevista-

dora para identificar e reconhecer silêncios, gestos, risos ou entonação de voz de parti-

cipantes durante a entrevista.  

A análise dos dados deu-se pela leitura geral do material e identificação das uni-

dades temáticas. Os resultados foram dispostos descritivamente, num primeiro nível, e 

agrupados pelas temáticas identificadas e denominadas: O cotidiano do trabalho de en-

fermagem em um hospital oncológico e Gestão no cotidiano do hospital oncológico: 

perspectivas da EPS. Por fim, a análise foi aprofundada e confrontada com a literatura 

no que tange à conformação das categorias.  

 O projeto que originou esta pesquisa foi submetido à apreciação e aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense do Hospital Universitário Antônio Pedro, como instituição proponente e ao 

CEP INCA como unidade coparticipante. O projeto foi submetido à Plataforma Brasil 

segundo o número de CAAE: 62128916.0.3001.5274 e sob número de parecer 

1.974.342 (ANEXO A). 
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Figura 6: Elenco. 

 

 

Fonte: Disponível em http://www.adorocinema.com/filmes/filme-132663/fotos/ 

 

 

4 ANÁLISE TEMÁTICA 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Os participantes deste estudo eram majoritariamente do sexo feminino, com mé-

dia de 40 anos de idade, variando entre o único técnico do sexo masculino que possui 27 

anos e uma das enfermeiras da assistência que possui 53 anos. Trata-se de um grupo 

experiente, em que quatro participantes relatam ter entre 20 e 28 anos de atuação no 

serviço público, enquanto que os demais possuem em média 12 anos e meio de experi-

ência neste quesito (Quadro 2). 

A enfermagem tradicionalmente contribui para a feminilização da saúde e os da-

dos da pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil (2016) confirmam que a equipe é predo-

minantemente feminina, correspondendo a 85,1% da força de trabalho. A masculiniza-

ção começou a ser visualizada de forma mais acentuada apenas após o ano de 2005. A 

pesquisa também apontou que a enfermagem é uma profissão que tem uma força de 

trabalho jovem, com 61,7% do total, representando mais de 1,1 milhão de trabalhadores 

até 40 anos, o que confirma a tese da jovialidade (PERSEGONA, 2016).  
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 O maior tempo de atuação no atual cargo ou função no hospital foi observado 

entre os enfermeiros gestores, que oscilou entre 4 e 12 anos. Nessa categoria, os gesto-

res que aceitaram participar atuam em cinco diferentes serviços gerenciais: Gerência de 

Risco e Qualidade, Educação Continuada, Supervisão de Enfermagem, Chefia da Emer-

gência e Chefia da Unidade de Internação. Estes possuem faixa etária entre 33 e 52 anos 

e mesmo os dois entrevistados que possuem menor tempo no atual cargo (6 meses e 01 

ano) apresentam respectivamente 12 e 06 anos de experiência em serviço público. 

As quatro enfermeiras assistenciais participantes têm faixa etária entre 31 e 53 

anos, atuam em dois diferentes andares e compõem um grupo menos experiente, uma 

vez que três possuem entre 3 meses e 1 ano no cargo. Apenas uma participante nessa 

categoria está há 5 anos no atual cargo e possui 26 anos de serviço público.  

Os técnicos participantes possuem entre 27 e 44 anos, atuam em três diferentes 

andares e conformam um grupo com bastante experiência, que possui em média, 13 

anos de atuação no serviço público e 5 anos no atual cargo no hospital. Cabe ressaltar 

que, segundo os critérios de inclusão, os participantes deveriam estar atuando no setor 

há pelo menos três meses.  

Uma análise geral mostra um grupo experiente em que apenas 2 possuem perío-

do igual ou inferior há 1 ano de serviço público, enquanto os demais relatam no mínimo 

6 anos. Com relação à atuação no cargo ou setor, 11 participantes têm mais de 04 anos e 

7 entrevistados possuem 1 ano ou menos no cargo ou função. Um maior tempo de atua-

ção tanto pode sugerir experiência profissional e maturidade, como também pode indi-

car acúmulo de atividades, responsabilidades, cansaço ou desmotivação.  Por outro lado, 

um tempo menor no cargo ou função, pode indicar tanto um menor conhecimento dos 

processos e das relações, como uma maior disposição para o cotidiano do trabalho.  

Contextualizando o perfil do grupo participante do estudo com as condições do 

país, a pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil (2016) aponta que, apesar de sua es-

sencialidade no sistema de saúde, esses profissionais não recebem a devida atenção e 

respeito nas instituições de saúde.  Independentemente da modalidade de sua jornada de 

trabalho (noturno ou diurno), mais da metade (55%) denuncia que não dispõe de qual-

quer infraestrutura de descanso durante sua extensa jornada de trabalho e 60% afirmam 

que não são atendidos na própria instituição que trabalham, quando necessitam de aten-

dimento médico. A pesquisa mostra ainda que, apesar de jornadas longas, estes têm sa-

lários extremamente baixos, configurando condição de subsalários. É possível afirmar 

que essa violência instituída no cotidiano dos trabalhadores é uma violência institucio-
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nalizada, que se torna nociva para a saúde desses trabalhadores responsáveis pela assis-

tência direta à população (MACHADO, 2016a). 

No que se refere à formação, percebe-se que os seis enfermeiros que atuam na 

gestão possuem formação em nível stricto ou lato sensu sendo que quatro possuem mes-

trado e dois especialização em área afim ao campo da oncologia. Quanto às enfermeiras 

assistenciais, apenas uma não possui especialização na área de Oncologia. Dentre os 8 

técnicos de enfermagem entrevistados, 2 possuem graduação em enfermagem, sendo um 

pós-graduado. Texto publicado por Wermelinger et al (2016) com o objetivo de discutir 

a historicidade da conformação da equipe de enfermagem no Brasil, problematiza a 

questão da escolaridade dos trabalhadores de enfermagem:   

 

a história parece indicar que, a cada vez maior exigência de escolaridade para 

a atuação na enfermagem, não tem correspondido um aumento do „status‟ so-

cial desses profissionais. Nesse contexto, talvez o desenrolar dos fatos relati-

vos à profissão, à regulação de sua formação e à regulamentação de seu exer-

cício profissional, tenha sido, indelevelmente, marcado por decisões, de uma 

pequena parcela da categoria, de proporcionar a integração de profissionais 

com menor nível de formação e, assim, atender às demandas – sempre emer-

genciais – do mercado, ou de perpetuar uma realidade de divisão vertical do 

trabalho em enfermagem (WERMELINGER et al, 2016. p 144). 

 

 

Nesse sentido considera-se que o grupo de participantes possui a diversidade necessária 

para a inclusão de diferentes pontos de vista e reflexão sobre o objeto do estudo.  
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Quadro 02: Representação gráfica de dados dos participantes, segundo atuação, código, idade, sexo, 

cargo/formação, setor de atuação, tempo de serviço público e tempo no atual setor ou cargo. 

 

Fonte: A autora. 

 
4.2.  O COTIDIANO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL 

ONCOLÓGICO 
 

Os enfermeiros em função de gestão relatam uma preocupação com a resolutivi-

dade das ações propostas por seus respectivos setores na segurança dos pacientes. Eles 

se questionam se o trabalho da gestão impacta na qualidade da atenção prestada. 

  

A maior preocupação é que a queixa do paciente que chega para a gente no 

serviço - normalmente imediata e agudizada, seja suprida... Minha preocupa-

ção maior é que os processos sejam redondinhos para não ter falha, princi-

palmente com relação à segurança (GE ENF 5). 

 

 

 

ATUAÇÃO  
CÓDIGO IDADE SEXO 

CARGO/FORMAÇÃO 

 
SETOR 

TEMPO DE 

SERVIÇO 

PÚBLICO 

TEMPO NO 

ATUAL CARGO 

/FUNÇÃO/SETOR 

  

G
ES

TÃ
O

  

GE ENF 1 34 F 
Enfermeira: Mestre em Educação em 

Ciências e Saúde 

Qualidadee 

Gerência de Risco 
10 anos 5 anos 

GE ENF 2 34 F 
Supervisora/ Enfermeira: Mestre em Ciências 

Biológicas e da Saúde 

Supervisão de 

Enfermagem 
12 anos 1 ano 

GE ENF 3 52 M Enfermeiro: Mestre em Enfermagem 
Educação 

Continuada 
26 anos 5 anos 

GE ENF 4 50 F 
Enfermeira: Mestre em Ciências Biológicas e 

da Saúde 

Educação 

Continuada 
28 anos 4 anos 

GE ENF 5 46 F 

Chefe Setor/ Enfermeira: Especialista em 

Oncologia e Pós-Graduação em Terapia 

Intensiva 

Atividade de Pronto 

Atendimento 
12 anos 12 anos 

GE ENF 6 33 F 
Chefe Setor/Enfermeira: Pós- Graduação em 

Oncologia 

Área de Internação 

Hospitalar 
6 anos 1 ano 

  

A
SS

IS
TÊ

N
C

IA
  

ENF 1 35 F 
Enfermeira: Especialista em Neonatologia e 

Pediatria 
6º andar 

3 meses 3 meses 

ENF 2 31 F 
Enfermeira: Especialista m Oncologia e 

Estomaterapia 
6º andar 1 anos 1 ano 

ENF 3 36 F Enfermeira: Especialista em Oncologia 6º andar 8 anos 1 ano 

ENF 4 53 F Enfermagem: Especialista em Oncologia 4º andar 26 anos 5 anos 

TÉC ENF 

1 
41 F Técnica de Enfermagem 6º andar 18 anos 6 anos 

TÉC ENF 

2 
44 F Técnica de Enfermagem 5º andar 20 anos 10 anos 

TÉC ENF 

3 
38 F Técnica de Enfermagem 5º andar 10 anos 5 anos 

TÉC ENF 

4 
27 M Técnico de Enfermagem 4º andar 6 anos 4 anos 

TÉC ENF 

5 
43 F Técnica de Enfermagem 4° andar 23 anos 1 ano 

TÉC ENF 

6 
41 F 

Técnica de Enfermagem/Graduada em 

Enfermagem/Pós-Graduação em Terapia 

Intensiva 

6º andar 11 anos 1 ano 

TÉC ENF 

7 
44 F Técnica de Enfermagem 5º andar 10 anos 5 anos 

TÉC ENF 

8 
33 F 

Técnica de Enfermagem/Graduada em 

Enfermagem 
5º andar 8 anos 6 anos 
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[me preocupo] que as nossas ações sejam fundamentadas cientificamente. A 

gente tem isso como prioridade aqui na educação continuada. O problema é 

adequar realmente todo esse respaldo técnico científico, esse conteúdo teóri-

co-prático para as nossas ações do cotidiano assistencial, essa é a nossa preo-

cupação (GE ENF 4). 

Procuramos adequar ao máximo nossa função às necessidades da equipe de 

enfermagem, porque eles que são os consumidores do nosso trabalho no caso, 

para depois ele proporcionarem uma assistência de qualidade para o paciente 

(GE ENF 4). 

 Por outro lado, enfermeiras assistenciais e técnicos de enfermagem relatam pre-

ocupação em especial, com as dificuldades de dimensionamento de pessoal e suas con-

sequências na assistência e nas relações de trabalho.    

 

O principal problema é a falta de recursos humanos. Isso afeta bastante por-

que aqui o trabalho é pesado... pouca gente pra trabalhar então a gente fica 

sobrecarregado (TEC ENF 5). 

 

Algumas pessoas ficam revoltadas, acabam se desestimulando. Quanto mais 

sobrecarrega a pessoa, [mais] ela vai [se] desestimulando a trabalhar (TEC 

ENF 4). 

 

 A atuação dos trabalhadores de enfermagem no contexto hospitalar constitui a 

maior expressão e força de trabalho, e suas atividades são frequentemente marcadas 

pela divisão técnica que resulta na fragmentação de tarefas (AQUINO, 1993).  Pode-se 

considerar que esse quadro advém da sociedade capitalista que desenvolveu mecanis-

mos que procuram deter o conhecimento dos trabalhadores, sistematizando e elaborando 

tais conhecimentos e devolvendo-os de forma parcelada (SAVIANI, 2003).  

 

A origem do processo da divisão do trabalho deu-se a partir da cooperação 

simples – juntos, eles produzem, de maneira mais eficiente, maior quantidade 

em um mesmo tempo – que realiza a socialização do trabalho sobre a base da 

apropriação privada dos meios de produção. A partir desse processo, a divi-

são foi se aprofundando e o capitalismo foi introduzindo mecanismos especi-

ficamente capitalistas de produção que culminam com a introdução da ma-

quinaria e o desenvolvimento da grande indústria (SAVIANI, 2003. p 

137). 

 

 O trabalho de enfermagem envolve uma estrutura hierárquica composta por en-

fermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, o que exige um esforço gerencial de 

coordenação de ações e relações no cumprimento de rotinas, normas e regulamentos.  

Nesse cenário, é comum haver cisão entre os momentos de concepção e execução do 

cuidado (PEDUZZI, 2002).  Nesse contexto, o ensino profissional é destinado àqueles 

que devem executar, ao passo que o ensino científico-intelectual é destinado àqueles 

que devem conceber e controlar o processo (SAVIANI, 2003).  
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Tal discussão permeia toda a lógica de formação, incluindo a formação de traba-

lhadores da saúde. Saviani ainda ressalta que os donos dos meios de produção, ou dos 

seus representantes (conhecimento intelectual), têm o domínio da concepção do proces-

so e a compreensão do conjunto e se utilizam da mão de obra do outro. Assim, o traba-

lhador domina apenas algum tipo de conhecimento, em geral aquele relativo à parcela 

do trabalho que lhe cabe realizar, “(...) significa que os trabalhadores têm de dominar 

aquele mínimo de conhecimentos necessários para serem eficientes no processo produ-

tivo, mas não devem ultrapassar este limite” (SAVIANI, 2003).  

  Cecílio (2009) ressalta que, embora o trabalho de todos seja anunciado como 

igualmente imprescindível para a „finalização‟ do cuidado, tal divisão do trabalho que 

poderia ser considerada sob a perspectiva taylorista, resulta em uma diversidade de ten-

sões que incluem desde a questão da remuneração até o status de poder e autonomia dos 

diferentes trabalhadores da saúde.  

Este lança luz à essa discussão quando alega que o cuidado ao paciente é alta-

mente dependente do trabalho da equipe e que também há uma dependência do sistema 

no sentido de se  poder ou não oferecer as tecnologias para que esse cuidado aconteça. 

Com isso, identifica cinco dimensões a serem consideradas na gestão do cuidado: a in-

dividual, a familiar, a profissional, a organizacional, a sistêmica e a societária. Tais di-

mensões se interpenetram, o que dificulta considerá-las em separado. (CECILIO, 2009; 

CECILIO, 2011). 

Considerando-se o cenário hospitalar e o foco nos trabalhadores de enfermagem 

neste estudo, pode-se notar que os participantes relatam preocupações ligadas às dimen-

sões profissional (questões ligadas ao trabalho assistencial) e organizacional (questões 

ligadas à responsabilidade gerencial e à conformação da dinâmica de relacionamento da 

equipe). Cecílio (2009) chama a atenção para o quanto as dimensões profissional e or-

ganizacional da gestão do cuidado se interpenetram e se condicionam mutuamente, res-

saltando que o trabalho gerencial ideal precisa se ocupar dessas duas dimensões, com 

suas especificidades e, ao mesmo tempo, notável interdependência. 

A questão do dimensionamento de pessoal de enfermagem trazida pelos traba-

lhadores da assistência é definida como sendo a “etapa inicial do processo de provimen-

to de pessoal que tem por finalidade a previsão da quantidade de profissionais por cate-

goria, requerida para suprir as necessidades da assistência de enfermagem, direta ou 

indiretamente prestada à clientela” (GAIDZINSKI; KURCGANT, 1998). 
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MANETTI; MARZIALE (2007) apontam que é uma realidade do exercício pro-

fissional, o dimensionamento insuficiente de pessoal nos aspectos qualitativo e quantita-

tivo e que este gera elevado absenteísmo e afastamentos por doenças, além de conflitos. 

Essa discussão permeia as diferentes dimensões da complexidade da gestão do cuidado 

indicadas por Cecílio e envolve a qualidade do cuidado, resultados da atenção, satisfa-

ção do paciente, carga de trabalho e horas de assistência de enfermagem, num contexto 

de contenção de custos, situação que se apresenta em grande parte das instituições de 

saúde do Brasil e do mundo (MADALOSSO; PATRÍCIO, 2000). 

Considerando o trabalhador de enfermagem hospitalar, o aspecto quantitativo 

pode se evidenciar, por exemplo, na assunção de responsabilidade por mais de um setor 

ou serviço conforme apontado por ENF 2.   

 

Eu me vejo fazendo papel de assistente social, de nutricionista. No final de 

semana eu me vejo fazendo papel de copeira... E com isso, eu saio daqui mui-

to mais exausta do que eu sairia se eu não tivesse que ficar acumulando ser-

viço de outras funções. Eu executo a função do outro, mas com desgosto 

(ENF 2). 

 

O aspecto qualitativo, por sua vez, pode ser verificado na dificuldade em lidar 

com a complexidade das relações humanas que se apresentam no cotidiano, envolvendo 

pacientes, familiares, os próprios trabalhadores de enfermagem de diferentes níveis 

(gestores, enfermeiros chefe, enfermeiros assistenciais, auxiliares e técnicos) e outros 

profissionais de saúde.  

 
Todo mundo aqui tenta fazer o melhor. Acredito que se a gente tivesse a 

quantidade de pacientes por profissional correta, trabalharíamos bem melhor 

e cansaria bem menos. O serviço está ficando muito pesado, isso afeta o esta-

do físico e o estado psicológico também... o principal problema é a quantida-

de de profissionais (TÉC ENF 4). 

 

O principal problema eu acho que é a falta de recursos humanos. Isso afeta 

bastante, porque aqui é um setor pesado... Fora o psicológico... Eu acho que 

pesa. O trabalho braçal e também o emocional acaba ficando pesado por pou-

ca quantidade de gente para trabalhar, então a gente fica sobrecarregado aqui 

(TEC ENF 5). 

O [pior é o] emocional. Não é a quantidade em si do trabalho. Mas [sim que] 

o profissional é muito desgastado emocionalmente (TÉC ENF 2). 

 Percebe-se que a sobrecarga de trabalho pode gerar efeitos negativos não apenas 

na capacidade funcional como também na moral dos profissionais de enfermagem, oca-

sionando possíveis prejuízos como a diminuição da satisfação, a falta de prazer no em-

prego, o aumento da depressão e do sofrimento, além de sintomas físicos como perda de 
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apetite, nervosismos, indigestão, podendo interferir inclusive, na qualidade da comuni-

cação entre os profissionais e pessoas em situação de vulnerabilidade (SCHAEFER; 

MOOS, 1996). 

 Nas falas dos trabalhadores percebe-se o desgaste emocional gerado pela sobre-

carga, associado à natureza do trabalho com o paciente oncológico. Nesse contexto, 

trabalhadores de enfermagem se deparam constantemente com sofrimentos, medos, con-

flitos, tensões, ansiedade e estresse, convivência com a vida e morte, longas jornadas de 

trabalho, entre tantos outros fatores que são inerentes ao seu cotidiano (MARTINS et al, 

2010). 

 

A equipe lida às vezes um pouco chateada, revoltada com [o]pouco pessoal. 

Insatisfeitos porque a escala é pesada [diante da] qualidade desses pacien-

tes[oncológicos] com pouca gente para trabalhar, a gente vai... mas é puxado 

(TEC ENF 5). 

Muitas vezes eu me omito..., poucas vezes tento conversar (TÉC ENF 1). 

 

A princípio, eu estou fazendo terapia (...) (TÉC ENF 2). 

 

Às vezes a gente escuta e não pode fazer nada, a gente dá um incentivo para 

ver se realmente ameniza aquela angústia [do paciente]... Mas a gente não 

tem muito o que fazer (TÉC ENF 3). 

 

 

 Profissionais que trabalham com pessoas em sofrimento, como é o caso de paci-

entes oncológicos, vivenciam frequentemente situações de estresse, visto que os pro-

blemas nem sempre são solucionados imediatamente e com facilidade. Ademais, além 

de cada setor submeter o trabalhador de enfermagem a um grau variado de estresse, 

cabe considerar também características intrínsecas, como a rotina do trabalho mais ace-

lerada, o clima de apreensão e a situação de morte iminente, que podem exacerbar o 

estado de estresse. 

O conhecimento dos fatores causadores de prazer e sofrimento pode ser o ponto 

de partida para que as organizações e os próprios trabalhadores impulsionem o labor em 

um sentido mais prazeroso e colaborativo e, consequentemente, mais humano para si 

mesmos. Pode-se, assim, evitar doenças quer sejam físicas ou psíquicas, relacionadas ao 

sofrimento no trabalho (MARTINS et al, 2010). Nesse contexto, os trabalhadores cui-

dam das pessoas e, às vezes, pelas contingências do cotidiano não se preocupam com 

sua própria qualidade de vida, em especial com sua saúde. A jornada de trabalho, por 

vezes dupla, vivenciada por grande parte destes profissionais, apesar dos benefícios 

relacionados ao aumento da renda, de certa forma, acaba por favorecer a diminuição do 
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tempo dedicado ao autocuidado e ao lazer, potencializando o cansaço e aumentando o 

estresse.  

Eu sinto que a equipe em geral [de técnicos] é uma equipe desmotivada. Pelo 

que converso, a nossa queixa não é [só]a quantidade em si de trabalho, que é 

pesado [ou o] desgaste emocional... A categoria não se sente valorizada... A 

valorização do profissional como ser humano também acho que é muito falha 

ainda. A fala [dos técnicos] é: „as pacientes têm câncer, mas e nós? Somos 

seres humanos como as pacientes (TEC ENF 2). 

 

Dejours (1999) afirma que não há regras ou receitas para que os trabalhadores 

maximizem os sentimentos de prazer e minimizem os sentimentos de sofrimento com o 

trabalho. Entretanto, é imprescindível que estejam comprometidos com as suas tarefas e 

lhes atribuam significados (DEJOURS, 1999). E Feuerwerker parece complementar 

quando afirma: 

Isso diz respeito a um “olhar para si”, mas mais do que isso, significa montar e 

desmontar mundos, conseguir operar movimentos de desterritorialização e re-

territorialização em relação à práxis de produção do cuidado. O trabalhador da 

saúde que não faz esses movimentos, não consegue “cuidar de si”, tende a 

permanecer aprisionado na plataforma organizacional que conduz a produção 

do cuidado em uma Unidade de Saúde pelas linhas do instituído, capturado in-

tensamente pelas lógicas hegemônicas capitaneadas pelos modos de agir das 

profissões de saúde encasteladas cada uma em si mesma (FEUERWERKER, 

2014, p.103). 
 

Reconhecendo esse quadro, alguns participantes apontam como lidam com a 

questão:  

 

Eu levo e faço da melhor forma possível sempre sorrindo e brincando com os 

pacientes. No final do dia eu tomo um banho e tento descansar porque os pa-

cientes não têm culpa. Eu tento fazer o meu melhor por conta deles mas é sa-

crificante mesmo (TÉC ENF 5). 

 

Como não tem como e eu tenho que trabalhar, eu vou me adaptando. A equi-

pe que eu trabalho, me ajuda muito, é um grupo legal, que eu gosto de traba-

lhar, então isso ameniza um pouco (TÉC ENF 6). 

 

 

Em sua fala, TEC ENF 6 ressalta a importância da qualidade das relações esta-

belecidas na equipe como atenuante para a sobrecarga física e emocional relatada. Pe-

duzzi (2011) afirma que o trabalho em equipe se caracteriza pela relação recíproca entre 

trabalho e interação, visto que a comunicação entre profissionais faz parte do exercício 

cotidiano de trabalho e lhes permite articular inúmeras ações executadas na equipe, no 

serviço e na rede de atenção. Nesse contexto, os participantes demonstram uma compre-

ensão ampliada de equipe. 
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Identifico a equipe multidisciplinar e as suas gerências, as equipes de apoio 

dos contratos, higiene, manutenção, consigo ver todo mundo. (GE ENF 2) 

A equipe é maior, é multiprofissional, envolve o médico que trabalha aqui na 

nossa assistência, envolve os operacionais seja da recepção, seja o maqueiro, 

seja a limpeza...Juntos vão tentar manter a qualidade do cuidado que é feito 

aqui na emergência. Então existe uma equipe para o cuidado em si, mas ela 

não trabalha sozinha porque depende de outros setores que vão impactar nis-

so também (GE ENF 5). 

Os técnicos de enfermagem que trabalham nos plantões comigo, a diarista, a 

secretária, o pessoal da limpeza, o maqueiro, a supervisão, a chefia, eu identi-

fico todo mundo. Porque a gente depende uns dos outros (...) (ENF 3). 

Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, pessoal da nutrição, da equipe 

multidisciplinar, fisioterapeutas. Na minha equipe, que eu sou responsável, 

são os técnicos e os enfermeiros. Mas assim, no todo, como multidisciplinar, 

temos fisioterapeutas, médicos... (ENF 1). 

 

A equipe é multiprofissional. Temos médicos, técnicos de enfermagem, assis-

tentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas. Tem mais o pessoal da faxina, 

copa. Todo mundo está presente aqui no andar o tempo todo (TÉC ENF 4). 

 

 

Espera-se que o trabalho em equipe possa favorecer a troca de experiências sob a 

ótica de uma abordagem integral e resolutiva e ações de saúde mais eficazes. Nesse con-

texto, a integralidade emerge como um princípio de organização contínua do processo 

de trabalho nos serviços de saúde, que se caracterizaria pela busca também contínua de 

ampliar as possibilidades de apreensão das necessidades de saúde de um grupo popula-

cional. Ampliação que não pode ser feita sem que se assuma uma perspectiva de diálogo 

entre diferentes sujeitos e entre seus diferentes modos de perceber as necessidades de 

pessoas e serviços de saúde (MATTOS, 2001). 

 A construção do trabalho cooperativo apresenta-se como uma ferramenta eficaz 

para o fazer em grupo, porém, implica em superar obstáculos. A integralidade, mesmo 

quando diretamente ligada à aplicação do conhecimento biomédico, depende do envol-

vimento de todos os profissionais de saúde (MATTOS, 2001). No entanto, os enfermei-

ros da assistência se ressentem da falta de envolvimento de equipe no cotidiano. A coo-

peração, a solidariedade e o cuidado que permeiam as atividades em grupo dependem 

também, da disposição do sujeito para se abrir ao outro, para buscar no outro o que ele 

não sabe ou o que lhe falta (CAVALCANTE, 2013). 

 

A equipe às vezes me parece um pouco mais preocupada em fazer o seu, 

cumprir sua prescrição e pronto... é um trabalho para [eu]desenvolver com a 

minha equipe... Puxar eles mais para estarem cuidando de trabalhar mais jun-

to. Porque às vezes é meio: ele faz o dele, eu faço o meu. E eu fico muito 

responsável por tudo (ENF 3). 
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A principal preocupação é não deixar o paciente precisando de uma coisa que 

não foi feita porque eu não fui atrás ou porque o médico não foi... eu me sinto 

responsável por aquilo que o médico não faz, porque eu tenho que avisar a 

ele (ENF 3). 

Com a idade a gente vê a importância das relações estarem bem resolvidas, [o 

que] repercute na nossa motivação de trabalho. Nosso grupo não é amadure-

cido nesse quesito ainda... Precisa de acompanhamento (ENF 4). 

Problematizando o papel da gestão nesse quadro de sofrimento, inclusive psíqui-

co, diante da sobrecarga de trabalho, pode-se considerar que algumas intervenções po-

dem ser realizadas pela gestão como: uma melhor e mais clara divisão do trabalho entre 

os trabalhadores de enfermagem e os demais profissionais da saúde; a reposição dos 

trabalhadores faltantes; o apoio do supervisor e reconhecimento pela gestão; a participa-

ção no processo de tomada de decisão; a oportunidade para desenvolver suas habilida-

des; e a oportunidade para falarem sobre suas tensões no trabalho (BOURBONNAIS et 

al, 1998). 

 Freire ressalta o valor inestimável da educação como força de mudança e liber-

tação, como instrumental de formação política e reflexão sobre os problemas do país e 

do mundo, capaz de gerar uma nova postura diante dos problemas que nos afetam 

(FREIRE, 2011a). Essa falta de motivação pode também ser justificada pela inexistên-

cia de processos de discussão e análise dos processos de trabalho em que o sujeito se 

enxergue como protagonista. 

A área da psicodinâmica do trabalho contribui com essa discussão quando afir-

ma que a possibilidade de transformação do sofrimento em prazer passa pelo reconhe-

cimento, compreendido como gratidão pelas contribuições proporcionadas pelos traba-

lhadores à realização do trabalho e também como constatação das contribuições dos 

trabalhadores à organização. (DEJOURS, 2004). 

 A qualidade da comunicação entre os profissionais de saúde é outra preocupação 

dos participantes. Santos et al (2010) afirmam que ela interfere na dinâmica de funcio-

namento de qualquer instituição de saúde, sendo fundamental para o desenvolvimento 

do trabalho. Uma comunicação ineficiente na equipe de enfermagem de um hospital, 

seja durante a passagem de plantão ou em qualquer outra situação no desenvolvimento 

do trabalho, pode acarretar em prejuízo da assistência prestada. Nesse contexto os en-

fermeiros relatam que é comum precisarem mediar conflitos no cotidiano do trabalho no 

hospital.  

A resolução dos conflitos, esse é meu principal problema e preocupação. 

Porque os conflitos interpessoais na equipe de trabalho não resolvidos, vão 
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gerando repercussões na qualidade da assistência..... nós temos que usar mui-

ta criatividade mesmo e ter muita persistência, disponibilidade e versatilidade 

(...) (ENF 4). 

 

 

Cecílio ressalta que as agendas de trabalho na gestão de organizações de saúde 

são sempre invadidas, no dia-a-dia, por um conjunto de fatos que podem ser designados 

como conflitos. Ele chama atenção para o fato de que lidar com conflitos é uma cons-

tante no cotidiano da gestão em toda e qualquer organização (CECÍLIO, 2005). 

 Lukes (1980) afirma que, para além dos conflitos abertos, observáveis, compor-

tamentais, é preciso reconhecer que há certos conflitos que não alcançam a agenda for-

mal da direção e das gerências, pois estes “... circulam pelos corredores, pelas áreas de 

bastidores, como um murmúrio institucional”. Estes são os conflitos encobertos, que 

não têm força para se impor à agenda da direção” (LUKES, 1980 apud CECÍLIO, 

2005). 

 Nesse sentido, pôde-se observar no estudo que a questão do dimensionamento de 

pessoal não foi relatado como problema para os enfermeiros da gestão, ao passo que 

surgiu como questão rotineira para os assistenciais que estão diretamente ligados ao 

cotidiano das equipes de enfermagem. Estes relataram abordar o problema com a equipe 

com cuidado:  

 

Eu tento estar observando a complexidade dos pacientes, pra dividir da me-

lhor forma entre um plantão e outro... vou adequando e tentando mostrar a 

eles a complexidade que ficou com o colega, eu tento fazer essa divisão para 

não pesar para ninguém (ENF 1) 

 

  Lukes afirma que há outro tipo de conflito que denomina de latente e que pode-

ria se manifestar desde que determinados atores pudessem tomar consciência do quanto 

seus verdadeiros interesses são desconsiderados (LUKES, 1980 apud CECÍLIO, 2005). 

Cecílio (2009) identifica, na dimensão profissional da gestão do cuidado, três 

componentes fundamentais: 1) a postura ética do trabalhador, em particular como ele 

concebe o paciente que necessita de seus cuidados; 2) a competência com que o traba-

lhador opera o seu núcleo de saber; e 3) a capacidade de criação de um bom vínculo 

profissional-paciente.  

Percebe-se que os problemas relatados podem facilmente influenci-

ar/comprometer esses componentes, em especial no que diz respeito à criação de víncu-

lo uma vez que a sobrecarga de trabalho e o comprometimento emocional não favore-

cem o investimento de tempo em relações interpessoais.  
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Por outro lado, a dimensão organizacional da gestão do cuidado inclui, dentre 

outros aspectos, a normalização de processos de trabalho, a criação de espaços de con-

versação e troca e o compartilhamento de responsabilidades. Nesse sentido, uma nova 

arquitetura de gestão pode favorecer maior proximidade entre as pessoas, possibilitando 

o encontro das diferenças e valorizando os diferentes sujeitos implicados no processo de 

produção de saúde. Esse movimento seria norteado pela autonomia e protagonismo dos 

sujeitos, pela corresponsabilidade entre eles, pelos vínculos solidários e pela participa-

ção coletiva nas práticas de saúde (BRASIL, 2009). Cecílio ainda complementa: 

 

Os nós da rede são conexões humanas, são encontros humanos. Há um po-

tencial imenso de energia-criatividade-produção retida nos nós. Quanto mais 

esses encontros se aproximarem de um acontecimento, mais criação será pos-

sível, mais cuidado, mais linhas de fuga em relação às determinações presen-

tes em tais encontros (CECILIO, 2009, p.550). 

 

 

Nota-se que os participantes que referem maior vínculo com suas equipes e au-

tonomia na execução das tarefas reportam maior tranquilidade e capacidade de enfren-

tamento do sofrimento relacionado ao trabalho.  

Tem época que está muito estressante... mesmo assim, na minha equipe, so-

mos muito unidos... quando um está mais folgado, ajuda o outro. Temos esse 

conforto, de um contar com o outro (TEC ENF 7). 

Campos (2013) ressalta que o vínculo resulta da disposição de acolher de uns e 

da decisão de buscar apoio em outros. Vínculo remete, portanto à circulação de afeto 

entre pessoas. No entanto, o mesmo autor alerta que, em geral, não temos consciência 

do padrão de vínculo que estabelecemos com os outros e que este nem sempre obedece 

à conveniências. Apesar da situação relatada, não foi feita qualquer menção durante as 

entrevistas, de iniciativa individual ou coletiva dos trabalhadores no sentido de reivindi-

carem melhores condições de trabalho. Não parece haver na dimensão micropolítica 

qualquer engajamento com causas coletivas, o que poderia envolvê-los na luta, tanto 

pela qualidade da assistência prestada aos usuários quanto na promoção de sua própria 

saúde. O protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletivos 

devem ser estimulados. A ampliação da autonomia e da manifestação da vontade das 

pessoas que compartilham responsabilidades no trabalho devem ser consideradas na 

tentativa de implementar mudanças seja na gestão ou na assistência direta 

(SCHAEFER; MOOS, 1996).  
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4.3 GESTÃO NO COTIDIANO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO: 
PERSPECTIVAS DA EPS 
 

   

Os enfermeiros gestores que colaboraram com o estudo atuam em diferentes setores: 

Qualidade e Gerência de Risco, Educação Continuada, Supervisão de Enfermagem e 

Chefias dos setores de Pronto Atendimento e Internação Hospitalar. Para melhor com-

preensão dos níveis de gestão envolvidos com o cenário da pesquisa, foram elaborados 

dois esquemas gráficos, sendo que a figura 7 representa o organograma do hospital 

(HCII) e a figura 8 retrata os diversos setores ligados à Divisão de Enfermagem. Os 

gestores ligados à Direção Geral, Serviço de Administração, Divisão Médica e Divisão 

de Apoio Técnico não foram envolvidos na pesquisa.  

 

 

Figura 7: Representação gráfica do organograma do HCII, situando, em especial Divisão e Supervisão de 

Enfermagem.  
 

.  

Fonte: A autora. 
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Figura 8: Representação gráfica dos setores ligados à Divisão de Enfermagem do HCII.  

 

 Fonte: A autora. 

 

Os participantes relataram distanciamento com relação à gestão maior represen-

tada pela direção do hospital, sendo que mesmo os entrevistados que atuam na gestão 

referem que se sentem isolados em suas decisões ou ações por conta de uma falta de 

envolvimento na reflexão sobre os problemas encontrados no cotidiano.  

Parece meio imaginário essa coisa da gestão, a gente imagina um diretor que 

eu nunca vejo, nunca vi até hoje... Na verdade tem um ano que eu estou aqui 

e nunca o vi como pessoa. Na gestão da Enfermagem eu vejo a figura da 

[chefe da divisão de enfermagem], que é bastante atuante, que é aberta, e a 

supervisão em 2º plano. Mas tem uma coisa imaginária que seria a direção, 

que a gente não vê, é muito distante da gente (ENF 3). 

Se me perguntar o nome do diretor aqui da minha unidade, para ser sincero, 

eu nem lembro. Nem sei quem é, nunca nem vi. Não tem uma apresentação 

da direção para os funcionários (TÉC ENF 4). 

Na gestão eu sei que tem o diretor médico, mas não o conheço, não sei quem 

é. E eu só conheço a [chefe da divisão de enfermagem]mesmo, ...mas a gente 

não tem tanto contato assim, é mais com a chefia imediata (TÉC ENF 5). 
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Eu sinto falta dessa preocupação maior, eu sinto essa ausência [da direção ge-

ral]. Esse gap aí....é um vazio que a gente sente falta para conduzir as coisas 

(GE ENF 2). 

 

 Em artigo de 1997, Cecílio identifica a presença de duas antinomias no cenário 

de hospitais públicos: o alto grau de especialização e de autonomia dos trabalhadores, - 

em particular os médicos -, versus a necessidade de coordenação das ações da organiza-

ção como um todo. A segunda, que guarda relação íntima com a primeira: a tensão entre 

o poder técnico concentrado na base da organização versus o poder administrativo da 

direção, com suas funções de coordenação. O autor alega que os modelos de gestão ado-

tados pelos hospitais públicos não contribuem para enfrentar estas questões, uma vez 

que os organogramas verticalizados, com linhas de mando hierarquizadas para os três 

corpos funcionais principais (médico, de enfermagem e administrativo), dificultam a 

comunicação e alimentam os conflitos. Identifica ainda que, dentre as características dos 

modelos tradicionais de sistemas de gestão adotados nestes hospitais pode-se perceber 

que há um “verdadeiro muro separando os profissionais das áreas assistenciais dos das 

áreas de apoio” (CECÍLIO, 1997). 

 O autor ainda aponta que, quem gerencia o cotidiano das unidades assistenciais, 

de fato, são os enfermeiros: 

 

Compete ao corpo de enfermagem prover todas as condições para o bom funcio-

namento da assistência: fluxos de insumos, limpeza, fluxos de exames comple-

mentares, contatos com a família etc. (...)  Há uma carência, muitas vezes dramáti-

ca,  de canais efetivos de comunicação entre os de "baixo" e os de "cima". A con-

sequência mais visível dessa concepção de sistema de direção é uma exacerbação 

do "espírito de corpo" da enfermagem, que tenta consolidar e preservar um espaço 

profissional rigidamente delimitado, para fazer frente ao poder que os médicos de-

têm dentro da organização  (CECÍLIO, 1997, p38). 

 

   

 Nesse sentido, a maioria dos participantes elogia a gestão setorial representada 

pela Divisão de Enfermagem e Supervisão/Chefias de setor, alegando que estas são pre-

sentes e acessíveis, se envolvendo com questões e com a resolução de problemas do 

cotidiano.  

 

Ela procura ao máximo fazer adequação [de profissionais],...pede a todo 

momento nossa opinião, quando tem que fazer alguma mudança de planos e 

compartilha as decisões conosco (GE ENF 4). 

(...) eu sempre vejo a gestão da divisão de enfermagem, muito próxima da 

gente aqui ...enquanto ponta, não vejo ela ausente. Toda vez que eu preciso , 

mesmo trocar uma ideia de uma conduta que está sendo realizada aqui, se es-
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tá legal ou não, se está compondo com o que ela espera da gente, então eu ve-

jo tanto ela quanto a supervisão de enfermagem muito acessível (GE ENF 5). 

 

a gente tem contornado a maior parte dos problemas com a gestão específica 

de enfermagem. A gente tem na divisão, a gerente, que é quem tem conduzi-

do grande parte dos processos meio que independente dessa direção maior. É 

claro que sempre com o aval da direção, mas tocando muitos processos de 

acordo com o que a gente pode, do que a gente alcança (GE ENF 2). 

 

[a divisão de enfermagem] tenta resolver da melhor maneira, já fez contrata-

ções de pessoas para reduzir a carga de trabalho..., a gente trabalha também 

com remanejamento de outros setores e eles estão sempre observando o setor 

que está menos complexo e adequando os profissionais (ENF 1). 

Eu não tenho do que me queixar, elas são muito abertas para ouvir. Mas e o 

tempo? O tempo é o pior vilão dessa história... [não] ter um tempo disponível 

para isso (TÉC ENF 7). 

 

 As falas dos participantes refletem a divisão do trabalho e apontam uma hierar-

quia em que o gestor se distancia dos processos e da dinâmica intersubjetiva dos traba-

lhadores da ponta enquanto a gestão setorial e o enfermeiro da assistência se preocupam 

com tais questões. Cecílio ao constatar essa realidade analisando o quantitativo expres-

sivo de hospitais brasileiros, defende a implantação de formas de gestão que sejam, em 

princípio, facilitadoras da comunicação entre as várias categorias profissionais, entre as 

várias unidades de trabalho e entre a gestão superior e intermediária e os trabalhadores 

da assistência, para que se vise à criação de um clima organizacional mais solidário e 

profissional no intuito de melhorar a qualidade da assistência prestada aos usuários 

(CECÍLIO, 1997). 

 Cecílio (2009) apresenta outra perspectiva quando diz que é possível encontrar 

modelos de gestão marcados pelo paradigma instrumental, mais autoritário, vertical e 

heterônomo, no sentido de ser mais controlador e mais castrador da autonomia dos tra-

balhadores; ou pelo paradigma de base comunicativa, de modo mais democrático e par-

ticipativo. Este autor ressalta que as duas estratégias quase sempre se apresentam de 

forma mesclada, dificilmente sendo encontradas isoladamente ou de forma pura e alerta 

que um componente comunicativo há de existir sempre, mesmo nos modos mais ins-

trumentais de se fazer a gestão, tendo em vista: 

 

(...) a incontornável necessidade de alguma negociação com os trabalhadores de saúde, 

por conta do seu protagonismo, da defesa que fazem de algum grau de autonomia no 

controle do seu trabalho e, não menos importante, pelo fato de que os trabalhadores são 

produtores, sobretudo por suas pertenças profissionais, de sentidos para o seu trabalho, 

irredutíveis aos sentidos que a direção pretende impor (CECILIO, 2009).  

 



62 

 

 

 Por outro lado, mesmo nas propostas ditas mais democráticas, participativas, em 

menor ou maior grau, sempre é possível reconhecer alguma instrumentalização dos tra-

balhadores pelos dirigentes, no sentido apontado acima. Modos de gestão assentados em 

uma concepção mais negociada e dialógica entre direção e conjunto dos trabalhadores, 

frequentemente sofrem algum grau de instrumentalização pelos gestores, o que é rapi-

damente percebido pelos trabalhadores, que desenvolvem estratégias de resistência a 

tais propostas “participativas” (CECILIO, 2004; 2009). 

  Isto posto, pode-se refletir quanto aos modos de se fazer a gestão, tendo como 

referencia o cenário da pesquisa. GE ENF 04 teoriza sobre processos de participação 

dos trabalhadores da saúde:  

 

(...) um processo que permita reflexão, libertação desse profissional, porque o 

profissional tende a ficar muito tarefeiro, isso não é porque ele queira, é por-

que é assim que o sistema funciona muitas vezes. E a gente proporcionando 

essa possibilidade dele refletir sobre as suas ações, primeiramente quem tem 

a ganhar é o nosso usuário, que ele vai receber uma assistência de plena qua-

lidade, de uma equipe crítica, reflexiva, no bom sentido da crítica, uma crítica 

sempre construtiva... E os outros beneficiados somos nós mesmos (...) (GE 

ENF 04). 

 

 Cabe relacionar a fala com a temática do poder nas organizações de saúde, em 

particular nos processos de gestão hospitalar, considerando a tensão entre controle e 

autonomia. Uma gestão democrática pressupõe a ideia de que o macroator, seja a dire-

ção geral ou o governo, por exemplo, precisa enfrentar um permanente e complexo pro-

cesso de negociação envolvendo todos os atores organizacionais. 

Nesse sentido, a literatura aponta como caminho a criação de contextos de nego-

ciação, espaços em que as múltiplas racionalidades organizacionais podem se encontrar. 

Nesse contexto, a perspectiva da EPS ganha espaço, uma vez que esta se fundamenta na 

aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais, a 

partir dos problemas enfrentados na realidade, levando em consideração os conhecimen-

tos e as experiências que as pessoas já possuem. De fato, a proposta da educação per-

manente em saúde compreendida como aprendizagem no trabalho, em que o aprender e 

o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações, se inscreve na perspectiva do 

paradigma de gestão de base comunicativa, mais democrático e participativo. Para al-

guns autores, trata-se, portanto, de prática capaz de provocar reflexões e até transforma-

ções nas relações e nos processos de trabalho (CAROTTA et al, 2009).  

 Quando perguntados sobre a forma como acontecem as discussões sobre os pro-

cessos de trabalho no HC II, os colaboradores da gestão se referem à EPS: 
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O que necessita realmente é um espaço para discutir o cotidiano... uma políti-

ca de educação permanente. Isso nas 5 unidades do INCA não existe! (GE 

ENF 03). 

 

 (...) acho que a educação continuada tem que promover espaços de comuni-

cação entre as equipes, aqui não existe educação permanente. Aqui existe 

educação continuada em enfermagem, o que é bem diferente! (GE ENF 01). 

 

A educação permanente eu acho que é um desafio. Porque ela perpassa por 

todas as categorias...  é uma mentalidade que tem que ser modificada. Porque 

hoje a gente está muito na coisa do protocolo, de instituir as regras... A edu-

cação permanente, eu vejo como uma mudança de cultura, ... é as pessoas en-

xergarem que, com aquele instrumento, elas têm uma possibilidade de melho-

rar o seu processo de trabalho (GE ENF 02). 

 

 

Na opinião dos enfermeiros e técnicos da assistência, de alguma forma as dis-

cussões sobre seus processos de trabalho acabam acontecendo. Alguns reforçam que, 

apesar dessas discussões acontecerem informalmente, deveriam ser organizadas pela 

gestão, mais especificamente pelo setor da Educação Continuada.  

De certa forma, sim, [há discussões sobre o trabalho]. Mas é uma coisa que 

acontece por consequência dos treinamentos, das conversas, a gente acaba re-

fletindo. Mas não que seja uma iniciativa de „vamos refletir sobre o que es-

tamos fazendo‟, eu acho que não tem muito isso. A gente reflete, conversa, 

mas não é uma coisa muito programada, muito pensada.  Acontece natural-

mente (ENF 3). 

Sim [tem discussões sobre o trabalho] ...Uma vez ao mês sempre tem dois di-

as diferentes de encontro falando sobre temas diversos. Cada mês é um tema 

diferente. Isso tem (TÉC ENF 4). 

A gente discute muito os processos de trabalho, a gente conversa mas não é 

nada planejado. É durante o horário de almoço ou lanche, a gente conversa 

sobre o processo de trabalho. Mas não existe um encontro definido para esse 

fim. E eu acho que seria interessante, eu como líder de equipe, às vezes penso 

em reunir a equipe, „vamos conversar sobre isso?‟ ... mas nunca dá tempo 

(ENF 3). 

Na hora do café, à tarde e na hora do almoço, eu acho que nessas horas que a 

gente para pra conversar. Somente nessas horas agente tenta conversar com a 

diarista algumas coisas (TÉC ENF 5). 

Existem encontros, mas não direcionados para isso. Às vezes tem alguma 

reunião ou curso aí são abordados esses temas. Ou no decorrer do plantão 

quando surge algum problema, aí a chefia vem, conversa. Mas não exclusi-

vamente para isso (TÉC ENF 3). 

As organizações/instituições, cada vez mais conscientes de que seu sucesso é de-

terminado pela qualificação de seus trabalhadores, passaram a atribuir maior relevância 

às estratégias de aprendizagem. Nesse sentido, a gestão passou a promover não somente 

a atualização de conhecimentos, mas a orientar a sua ação em direção à mobilização do 
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potencial criativo dos sujeitos à busca de um fazer diferente, criativo e inova-

dor/transformador, capaz de operar novos saberes/conhecimentos no cotidiano de traba-

lho (MEDEIROS, 2010). 

No HCII o setor de Educação Continuada (EC), responsável pelo planejamento, 

proposição e execução de processos de formação e qualificação na unidade, fica direta-

mente subordinado à Divisão de Enfermagem (Figura 7). Conforme informação do en-

fermeiro responsável, o setor atua convidando periodicamente, para reuniões, encontros, 

palestras ou treinamentos sobre um determinado tema, ou ainda intervindo junto à equi-

pe quando há alguma dificuldade imediata relacionada a processos assistenciais de en-

fermagem.  

Mas nesse coletivo também há os que percebem a educação permanente na lógi-

ca da educação continuada, compreendendo-a como uma capacitação para o serviço 

realizada de modo pontual e voltada prioritariamente para o aspecto instrumental. Asso-

ciam-na ainda à participação em treinamentos planejados pela gestão em detrimento da 

problematização do cotidiano do trabalho em saúde. 

  

Acho que tem que se ouvir, mas tem que se propor mais a colocar temas que 

é mais da nossa rotina. Eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar 

em relação a isso aqui. Fazer uns 2/3 encontros por mês com temas diversos 

relacionados ao nosso cotidiano de trabalho. A gente parar um pouco de tra-

balhar e estudar mais um pouco que eu acho que vamos render mais no traba-

lho (TÉC ENF 4). 

 

Se não for possível fazer o treinamento no dia do plantão, porque às vezes es-

tá muito pesado, tem poucos funcionários, podia a cada mês, um andar fazer 

o treinamento..., enquanto uma equipe vem, a outra está descansando. Acho 

que ia dar um gás nas pessoas. Porque aí você se sente valorizado. A gente 

sabe que tem uma carga horária para ser cumprida, que tem trâmites legais 

para serem cumpridos mas acho que assim, pelo menos, [teria]um mês mais 

calmo...Acho que seria  um presente: „esse mês você não vai fazer treina-

mento‟, a outra equipe vai fazer. As pessoas vão fazer treinamento mas não 

seria  sempre (TÉC ENF 2). 

 

 

 

TEC ENF 2, chega ao ponto de encarar como um prêmio o fato de não precisar 

participar de possíveis treinamentos propostos pela gestão. A realização de atividades de 

educação continuada com a equipe de enfermagem na abordagem de temas específicos 

que necessitam de maior aprofundamento, como a humanização nas relações de trabalho 

ou estudo de casos que possam contribuir na tomada de decisão, dentre outros, são im-

portantes. Porém, tais atividades devem ser desenvolvidas a partir da necessidade do 
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grupo, ter aderência com a prática profissional e a equipe de enfermagem deve partici-

par do processo de planejamento e execução (MONTANHOLI, 2006). 

Nota-se que o trabalho da EC no HC II se enquadra numa concepção tradicional 

de formação de trabalhadores, que Ceccim (2004) critica com o argumento de que esta 

trata da formação como se os trabalhadores pudessem ser administrados como um dos 

componentes de um espectro de recursos, como os materiais, financeiros, infraestrutu-

rais, dentre outros, e como se fosse possível apenas “prescrever” habilidades, compor-

tamentos e perfis aos trabalhadores do setor para que as ações e os serviços fossem im-

plementados com a qualidade desejada.   

O autor ainda destaca que: 

 

Aquilo que deve ser realmente central à Educação Permanente em Saúde é 

sua porosidade à realidade mutável e mutante das ações e dos serviços de sa-

úde; é sua ligação política com a formação de perfis profissionais e de servi-

ços, a introdução de mecanismos, espaços e temas que geram auto-análise, 

autogestão, implicação, mudança institucional, enfim, pensamento (disruptu-

ra com instituídos, fórmulas ou modelos) e experimentação (em contexto, em 

afetividade – sendo afetado pela realidade/afecção) (CECCIM, 2004, p. 162). 

 
 

 Vieira e Carvalho (1999) apontam que são marcantes no cenário da administra-

ção de organizações, a valorização e a utilização de modelos gerenciais pautados: no 

uso intensivo de informação e sofisticados processos de avaliação, dos quais nenhum 

ator institucional escapa; na compulsiva protocolização de práticas e a regulamentação 

de processos de trabalho; e numa grande preocupação com a sensibilização e a educação 

continuada dos trabalhadores, numa perspectiva gerencialista (VIEIRA; CARVALHO, 

1999), isto é, a adoção de métodos e práticas de gestão do setor privado no setor públi-

co, tudo isso caracterizando o que alguns autores chamam de racionalização crescente 

das práticas de saúde (CARAPINHEIRO, 1998). 

 

[...] o gerencialismo, se adotado de modo acrítico, sem considerar as caracte-

rísticas do setor público, poderá ter graves consequências para o funciona-

mento dos serviços de saúde, em particular porque pode resultar na exacerba-

ção da lógica instrumental normalmente presente em todas as organizações e, 

em consequência, em aumento das tensões e conflitos e do sofrimento dos 

trabalhadores e, em última instância, na própria piora da atenção prestada, se 

considerarmos que, na saúde, o sucesso desse encontro trabalhador-usuário 

depende, em boa medida, de um clima organizacional mais distensionado. 

(CECILIO, 2007, p.253-4). 
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Cabe destacar que nesse cenário, a gestão toma por objeto o trabalho humano e 

lida com uma multiplicidade e diversidade de interesses que nele atravessam, podendo 

representar uma força no sentido de mudanças.  

Eu trabalho aqui há 1 ano e 3 meses e só tiveram duas reuniões...enfim [é 

preciso]colocar isso em questão. Só que eu acho que a minha chefia direta, é 

muito aberta e disponível. Se eu quiser ir até a sala dela, questionar, não pre-

cisa de reunião (ENF 2). 

 Porém, o fato da gestão setorial ou chefia serem abertas e estarem disponíveis, 

pode não se traduzir em uma gestão participativa ou garantir espaços de autoanálise e 

pactuação coletiva.  Nesse sentido, TEC ENF 2 pontua a necessidade de maior reconhe-

cimento e valorização pela gestão/instituição: 

(...) eu acho que ... faltam algumas coisas que poderiam ser feitas. Porque tal-

vez não possa contemplar todo mundo da equipe porque tem funcionários 

bons, tem funcionários ruins. Mas eu acho que tem pessoas que poderiam 

ser[mais] valorizadas no que fazem (TÉC ENF 2). 

 Assim, independente do setor ser oficialmente chamado de “educação perma-

nente” ou de “educação continuada”, o processo precisa ser considerado como parte de 

uma política maior e global de qualificação e desenvolvimento dos trabalhadores de 

saúde, centrada nas necessidades de transformação da prática, e isso parece não aconte-

cer no cenário do estudo. Para gestores e trabalhadores em produção coletiva do traba-

lho em saúde, dar-se conta de tudo isso é fundamental. Nesse sentido, Feuerwerker 

(2014) alerta que: 

é preciso problematizar a questão de que o complexo mundo do trabalho não 

é um lugar do igual, mas da multiplicidade, do diverso e da diferença, da ten-

são e da disputa. É importante desmanchar a ideia de um ambiente de traba-

lho harmônico em si mesmo. É preciso reconhecer a diversidade, os proces-

sos de formação das subjetividades e a forma singular de produção do cuida-

do. O trabalho vivo dependente, que revela os afetos, a potência produtiva e a 

riqueza da práxis (FEUERWERKER, 2014, p.103). 

 

 

Nessa complexidade, os enfermeiros da gestão relatam que a indisponibilidade 

de agenda e a própria dinâmica de trabalho nos setores, dificulta a realização de encon-

tros para discutir e analisar seu cotidiano de trabalho. 

 

Acaba que a gente se divide em várias funções e não são funções em que a 

gente fica só no HCII. Precisa ir em reunião no HCI, encontros.... Então re-

almente um problema para acontecer reuniões, é a nossa agenda (GE ENF 1). 
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Eu acho que a própria dinâmica do serviço dificulta... o ideal seria que alguns 

encontros pudessem ser no próprio local de trabalho, sem precisar se deslo-

car. De repente viria alguém da supervisão ou a educação continuada no pró-

prio ambiente de trabalho e pegaria o grupo todo de uma vez só e facilitaria a 

participação (GE ENF 5). 

O que dificulta é a dinâmica [do trabalho] dos setores [que faz com que] mui-

tas vezes alguns colegas cheguem atrasados nos encontros. Para marcar te-

mos que ver a disponibilidade de todos (GE ENF 4). 

 

 Nesse contexto, foi relatado por um dos enfermeiros da gestão a existência de 

um espaço colegiado. Em geral, estes são espaços coletivos que envolvem trabalhadores 

da saúde e usuários, porém, no HCII, o colegiado é composto apenas pelos chefes de 

setor subordinados à Divisão de Enfermagem (Figura 2). Estes se reúnem mensalmente, 

e quando necessário, para discussão de problemas e tomada de decisões ligadas à equi-

pes e processos de trabalho. 

 Franco (2006) pontua que a gestão estratégica da organização por coletivos de 

sujeitos, muito comumente chamados de “colegiados gestores”, representa um arranjo 

organizacional que pode expressar a ineficácia das estruturas do organograma e o reco-

nhecimento de que a vida produtiva se organiza pelas relações ou conexões realizadas 

pelas pessoas envolvidas e se formam em linhas de fluxos horizontais por dentro das 

organizações.  

Por outro lado, o autor ressalta que dispositivos como colegiados de gestão, co-

missões, grupos de trabalho, supervisões/discussões de casos, oficinas de planejamento, 

entre outros, constituem-se como espaços intersubjetivos em que se manifestam proces-

sos inconscientes, mas também possibilidades de elaboração psíquica pelos membros do 

grupo, procurando, ao mesmo tempo, estar voltados para questões práticas da gestão e 

da atenção à saúde (FRANCO, 2006). 

Tais dispositivos seriam por excelência, como aponta Onocko Campos (2003), o 

lugar para decisões coletivas e de análise das situações vividas com maior grau de im-

plicação dos sujeitos com respeito ao que é produzido nos serviços de saúde. A autora 

ressalta que essas características fazem de tais dispositivos espaços de articulação psi-

cossocial, de trânsito entre o eu e o grupo, como conjunto intersubjetivo, capaz de fo-

mentar a compreensão dos processos de crise e de se constituir como espaço que susten-

ta os momentos críticos de fragmentação, conflitos e tensão entre o que está instituído e 

a capacidade criativa e de invenção dos sujeitos. 
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 Por sua vez, os enfermeiros e técnicos assistenciais reforçam as dificuldades que 

identificam na efetivação de encontros de análise de processos de trabalho, em especial 

por conta da carga de trabalho e da necessidade de deslocamento do setor. 

O que dificulta é a carga de trabalho que a gente tem no setor... Mas a gente 

participa..., tem uma certa resistência das pessoas, eles sabem que é uma coi-

sa boa mas muitas vezes é complicado o deslocamento do setor. O que favo-

rece é que eles tentam dar uma solução e com isso a gente acaba levando para 

os profissionais do nosso setor (ENF 1). 

O que dificulta para a gente é a carga horária, que é muito extensa... Eu não 

sei se daria para fazer um treinamento durante o dia do plantão, acho que 

deixaria as pessoas um pouco mais satisfeitas, porque já estariam aqui. Coi-

sas mais rápidas, mais dinâmicas (TÉC ENF 2). 

 

 O trabalho constitui uma mistura de espaço de criação com repetição; espaço de 

exercício da vontade com constrangimento; trabalho para si e trabalho demandado do 

outro, encarnado em sujeitos e coletivos que portam necessidades (sempre sócio-

históricas). Assim, é ilusão pensar que se trabalharia sempre a favor dos interesses e 

necessidades dos agentes imediatos do trabalho.  No campo da saúde, a alienação no 

trabalho causa efeitos destrutivos, pois a produção de saúde depende da qualidade do 

encontro com o outro, encontro que é decorrente das formas de relação e dos processos 

de intercessão entre sujeitos (BRASIL, 2009). 

Feuerwerker chama a atenção para o fato que dentro das unidades de saúde sem-

pre há „rodas‟ operando e estas podem ser instituídas por todos os trabalhadores, inclu-

sive os da gestão: 

 

(...) instituindo, fabricando suas equipes, seus modos de trabalhar e invadindo 

o aparelho unidade de saúde. Nesse contexto, reúnem-se, fazem ofertas uns 

para os outros, constroem entre si acordos e regras. Organizam-se para atuar 

como um coletivo, mas em que cada um possa atuar do seu jeito. Atuam tanto 

para produzir o acordo, quanto para participar da produção de atos de saúde. 

Enfim, o modo de construir a funcionalidade do espaço que está sendo pro-

duzido é muito mais elástico e muito mais disponível ao grupo constituído e 

em ação. Entretanto, todo este processo tem um objetivo final imposto a ser 

atingido: organizar a ação do coletivo para produzir atos de saúde 

(FEUERWERKER, 2014, p.101). 

 

 

Nesse sentido, apesar das dificuldades apontadas, na opinião dos enfermeiros da 

gestão, um fator que pode favorecer o desenvolvimento de encontros de discussão e 

análise do cotidiano de trabalho é a disposição dos trabalhadores. 
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Eu acho que o que favorece é a disponibilidade das pessoas em quererem dis-

cutir o problema. Isso torna as discussões muito ricas. Às vezes a gente vem 

até com um problema definido, mas a gente vê que precisa resolver outros 

antes, porque cada um traz a sua contribuição (GE ENF 2). 

O que favorece é que as pessoas querem sempre, as pessoas estão dispostas a 

colaborar... eu vejo um grupo muito presente nessas questões de querer aju-

dar, de manter a qualidade do cuidado que é feita aqui. Não vejo ninguém 

que não esteja afim de participar e não faça as coisas direito (GE ENF 5). 

[o que] favorece é a vontade de participar dos encontros (ENF 4). 

Alguns técnicos participantes revelaram, porém, desinteresse por encontros para 

discussão e análise, não identificando qualquer fator que pudesse facilitar seu desenvol-

vimento no cotidiano de trabalho, revelando inclusive, falta de motivação para a partici-

pação.  

 

(...) Nem todo mundo tem essa visão de a todo momento querer discutir o 

processo de trabalho até porque o trabalho acaba sendo muito automático e é 

muito trabalho a ponto da gente  não conseguir parar para discutir...A gente 

trabalha em uma instituição que é ciência e tecnologia e a gente não se sente 

estimulado. Só temos estímulo para trabalhar. Não somos estimulados a estu-

dar, a discutir (TÉC ENF 4). 

Sinceramente? Tem profissionais que não têm interesse...(TEC ENF 1). 

 Cecílio se refere a trabalho clássico de Friedberg (1993) quando afirma que a 

racionalidade da ação dos atores institucionais seria produto conjunto de um efeito de 

posição e disposição. Envolve, portanto, a posição que um decisor ou ator ocupa num 

contexto determinado e que condiciona seu acesso a informações pertinentes e a dispo-

sição que depende de suas disposições mentais, cognitivas e afetivas e que são sempre, 

em parte, pré-formadas por uma socialização passada. A “organização” que a gestão do 

hospital vê não é a mesma que o funcionário da recepção, a enfermeira ou o técnico da 

assistência. Tais diferenças são parte das tensões constitutivas de toda e qualquer orga-

nização e explicam, em boa medida, os conflitos que invadem as agendas dos gestores 

(CECÍLIO, 2005). 

Perguntados sobre como a gestão poderia atuar na perspectiva da EPS, os enfer-

meiros da gestão apontaram a necessidade de uma maior proximidade com os trabalha-

dores da assistência lembrando que seria preciso envolver diferentes profissionais na 

discussão e reflexão sobre o processo de trabalho.   

 

(...) acho que a direção propor encontros, reuniões, uma conversa de repente 

com as pessoas da ponta, que estão na assistência, é uma forma dela estar 
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mais junto e promover essa reflexão também para quem está na ponta e não 

ser uma coisa só nossa. Mobilizar o grupo em um mesmo propósito, num 

mesmo pensamento..., eu acho que esse corpo a corpo, estar presente, falar, 

marcar uma reunião, estar presente nos eventos, é uma boa forma de promo-

ver isso (GE ENF 2). 

 

(...) temos que ter reuniões multiprofissionais para resolução de problemas 

(GE ENF 1). 

 

 

A fala de GE ENF 1 remete a um aspecto importante da divisão técnica do traba-

lho que se expressa por meio do contraste entre o trabalho com bastante autonomia e 

largo poder institucional do médico e a forte normatização das várias áreas de apoio à 

coordenação do trabalho da equipe da enfermagem. Esse quadro gera conflitos intergru-

pos e dificulta a convivência e o exercício profissional. (MENDONÇA, 2017)  

 

Os enfermeiros da assistência indicaram que os gestores deveriam promover en-

contros nos serviços, visando incentivar a discussão e a reflexão sobre os processos de 

trabalho, revelando a crença de que desta forma, a EPS poderia se concretizar. No en-

tanto, esses próprios trabalhadores direcionaram a iniciativa para a gestão (Divisão, 

Chefe de Setor ou Educação Continuada), não se percebendo como corresponsáveis 

nesse movimento. 

O tempo, a demanda de pacientes, muitas vezes o serviço é muito atribulado, 

corrido... e por outro lado, por exemplo, hoje está um dia tranquilo, eu não 

sou do setor aqui, mas eu poderia ver uma motivação para nesses dias que 

tem menos paciente, está mais tranquilo- que é meio raro, meio difícil, mas a 

gente se reunir e aproveitar esse tempo para fazer um treinamento, conver-

sar..., isso acaba não acontecendo. Acho que por falta de hábito, de iniciativa. 

De repente uma pessoa da divisão, não precisa necessariamente ser a [chefe]. 

Mas alguém da supervisão ou [mesmo] a diarista, em alguns desses momen-

tos em que observa que o setor está tranquilo, que tem tempo e que está todo 

mundo ali, chamar o grupo, reunir, ter essa iniciativa de alguém puxar esse 

grupo, reunir em uma sala e conversar sobre algo, fazer um treinamento, acho 

que falta essa iniciativa mesmo, mais programada. Quando você programa, 

você consegue fazer as coisas. A gente faz muita coisa, mas é aleatório, não 

tem essa programação. Não tem alguém que está guiando esse encontro. En-

tão acho que seria legal se tivesse (ENF 3). 

(...) [indico] os encontros durante o serviço. Que alguém hierarquicamente 

acima juntasse esse pessoal para discutir o trabalho em si. Alguém teria que 

ter essa iniciativa de juntar e acho que seriam todos abertos para esse tipo de 

discussão. Mas ninguém toma iniciativa. A gente acaba falando, fazendo mas 

não tem uma coisa organizada (ENF 3). 

 

 Na concepção de gestão participativa, o líder não tem o papel de conduzir as 

pessoas, mas sim de criar ambientes organizacionais capazes de inspirar, suportar e ala-

vancar a imaginação e a iniciativa que existe em todos os níveis, incentivando assim, o 

processo através dos próprios trabalhadores envolvidos (MEDEIROS, 2010). 
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Nesse contexto, ENF 4, quando provocada  a pensar uma gestão sob a perspecti-

va da EPS, apesar da confusão conceitual com a EC, faz uma crítica importante  e reco-

nhece que é possível promover encontros mais participativos , citando inclusive uma 

experiência vivida no HCII. 

 

Por exemplo: teve o [treinamento] de colostomia..., era uma área que estava 

deficiente, mas ao invés de ser a educação continuada vir e falar sobre colos-

tomia, alguém do próprio setor foi por livre e espontânea vontade. [Assim, a 

EC poderia] ir ao setor, apresentar o tema e ver se alguém se habilita a falar. 

É uma forma de motivar e dos outros estarem mais ligados porque falam a 

mesma linguagem. A educação continuada por vezes o profissional banaliza 

quando são os representantes, ficam lá só [como]expectador. Não produz. Eu 

acho que a gente tem que envolver. Ou melhor, educação continuada é im-

portante o tempo todo, o nome já diz. A forma de educação continuada é que 

vai chegar ao seu objetivo, a forma que você conduz e eu acho que o envol-

vimento é muito importante, não ser uma coisa já pronta pelo pessoal que es-

tá fora da assistência, só na educação definirem: “vamos falar sobre...” Eles 

sabem, tem tudo ali, o padrão correto, mas de repente no nosso cenário aque-

le padrão correto às vezes não pode ser feito, tem que adequar. E o pessoal 

daqui já faz ao contrário, já tenta ver se o que a gente faz está dentro do pa-

drão (ENF 4). 

 No que é complementada pelas técnicas: TEC ENF 3 e 2 :  

De repente fazer uma dinâmica, não vinculada ao problema em si, mas para 

distração mesmo. Eu acho que poderia favorecer (TÉC ENF 3). 

Acho que a gente podia estudar caso clínico, eu sinto muita falta, quando eu 

entrei aqui, a gente participava do round. Eu me sentiria mais motivada sobre 

esses assuntos, que é o meu dia-a-dia (TÉC ENF 2). 

Nesse sentido, quando se investe na ampliação da participação individual e cole-

tiva dos sujeitos, aumenta-se a perspectiva da assunção por todos os trabalhadores de 

ações visando alcançar uma determinada solução ou caminho e não apenas pela gestão. 

Trata-se de um desafio que envolve a consolidação de uma política de qualificação que 

tenha como metas principais a qualidade da atenção e a satisfação de todos os envolvi-

dos nesse processo de construção (CUNHA; MAGAJEWSKI, 2012).  

As necessidades e demandas dos diversos trabalhadores devem ser compreendi-

das e debatidas à luz da própria realidade destes grupos, com indicações acerca de seus 

valores, hábitos, condições sociais e especificidades do seu processo de vida, bem como 

de suas idealizações acerca do que seja saúde/ adoecimento/ sofrimento e fatores associ-

ados àquilo que entendem por bem viver. No exercício do que seria uma gestão partici-

pativa, os sujeitos sociais são concebidos não apenas como sujeitos de direitos, mas 

como sujeitos ativos que sustentam os sentidos de suas próprias experiências, sendo 
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então protagonistas no encaminhamento de demandas referentes às suas realidades 

(CUNHA; MAGAJEWSKI, 2012). 

 

A dinamização do relacionamento da equipe de enfermagem na perspectiva da 

EPS poderia propiciar uma comunicação mais efetiva e um sentimento de valorização 

entre os trabalhadores que, mais seguros no desempenho do seu trabalho, poderiam 

mais tranquilamente enfrentar situações adversas. Dejours (1999) afirma que é funda-

mental criar espaços de discussão e de convivência, cujos desafios não podem se res-

tringir aos problemas técnicos, científicos ou relacionados às atividades produtivas, mas 

também direcionados à convivência humana, para oportunizar o viver comum 

(DEJOURS, 1999). As regras de sociabilidade favorecem o mundo social do trabalho, 

protegendo o ego e, por sua vez, colaborando para uma subjetividade saudável entre as 

pessoas/profissionais não apenas de enfermagem, bem como de áreas afins.  

Por sua vez, os enfermeiros em situação de gestão relataram algumas iniciativas 

por eles consideradas importantes, que reconhecem como EPS: 

A Enfermagem já está fazendo treinamentos bem diferenciados do ano pas-

sado. Está fazendo treinamentos setoriais e agora já está vendo a expertise 

dos técnicos para eles fazerem os treinamentos. [A experiência do] rastreador
 

que a gente faz, é para isso, para tentar influenciar e reduzir o hiato entre a 

gestão e o operacional.... É uma equipe que vai, pega um paciente em especí-

fico, então assim, a gente acaba tratando aquela situação daquele paciente em 

específico e naquele momento a gestão desce para ver se há os ajustes nos 

processos, do que está escrito com o que está acontecendo na ponta (GE ENF 

1). 

Inclusive estamos com algumas inovações, porque estamos incluindo os téc-

nicos de enfermagem nessa questão dos processos educativos, mas não como 

um educando, como um educador! Ele está preparando curso, ministrando 

aula, então com isso há também uma valorização do conhecimento desse pro-

fissional que está na ponta e essa articulação realmente da ponta com quem 

não está tão ligado nas atividades assistenciais diretamente. (...) aí nós já va-

mos utilizar uma outra metodologia, uma metodologia ativa, porque ele sai 

do setor, vai fazer treinamento e depois ele volta para o setor, então é muito 

cansativo se for aquela aula de explanação, aquela aula tradicional. A gente 

vai discutir conteúdo, o profissional será um agente do próprio processo. Isso 

que estamos viabilizando para tentar facilitar (GE ENF 4). 

 

 Se considerada sob a perspectiva da construção de estratégias educativas capazes 

de romper com as formas/concepções de se produzir o homem, o trabalho e a vida, as 

propostas podem ser relacionadas ao conceito de politecnia em que se pretende formar 

profissionais não apenas teórica, mas também praticamente num processo em que se 

aprende praticando, mas, ao praticar, se compreende, de forma cada vez mais aprofun-
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dada, os princípios que estão direta e indiretamente na base da forma de se organizar o 

trabalho na sociedade (SAVIANI, 2003; RODRIGUES, 1998 ).  

Nesse contexto, uma reconfiguração dos processos educativos na perspectiva da 

EPS pode ser um caminho transformador. Cecílio (2010) faz uma interessante analogia 

com o evento cardíaco da sístole/diástole que compara com a dispersão/concentração na 

EPS. Assim, o equilíbrio de ambos os movimentos é importante para o desenvolvimento 

da EPS. Nos momentos de diástole (dispersão) se preza o envolvimento do maior núme-

ro de trabalhadores nas discussões em seus próprios locais de trabalho; e nos momentos 

de sístole (concentração), se preza por compartilhar sínteses e reflexões. No entanto, a 

produção do conhecimento no processo de EPS só pode ocorrer nesses movimentos de 

síntese e diástole, a partir do protagonismo dos diferentes atores institucionais conside-

rando toda sua diversidade e complexidade e não apenas pela ação da gestão (CECÍLIO, 

2009).  

Trata-se, portanto, da possibilidade de se construírem práticas gerenciais que va-

lorizem as “linhas de fuga” que escapam ao que está instituído e sacramentado pelos 

saberes que operam os serviços de saúde, possibilitando uma escuta mais fina das ne-

cessidades singulares de cada pessoa (CECÍLIO, 2009). 

 

Estimular os coletivos, isto é, as milhares de equipes de saúde, é procurar 

torná- los, nesse processo, sujeitos desejantes, capazes de atuar no mundo 

conforme os preceitos de um projeto de mudança, pautado pela ética do cui-

dado, em condições de revolucionar o que se impõe atualmente, como uma 

realidade que vive na repetição. Os grupos e coletivos-equipes têm potência 

para mudar a realidade, desde que adquiram capacidade auto-analítica e auto-

gestionária (FRANCO, 2006, p. 7). 

 

Destacamos que não se trata de elevar a EPS a um status de solução absoluta pa-

ra as questões do trabalho, mas de reconhecer que conceitualmente ela se apresenta co-

mo um desafio gerencial na medida em que propõe a experimentação de outra forma de 

organizar serviços e produzir sujeitos, circulando o poder entre diferentes coleti-

vos/equipes implicados com práticas em saúde.  

 Reinventar os modos de governar as instituições, portanto, recriá-las para uma 

nova expressão da correlação de forças, é um exercício de aprimoramento da democra-

cia institucional. Isto exige, entre outros, a formulação de arranjos e processos que per-

mitam o partilhamento de interesses e a produção de novas contratualidades nas dife-

renças dos sujeitos. Mas para tanto, há de se lançar mão de conceitos ampliados de ges-
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tão, de sujeito, de subjetividade e de grupos, que permitam a compreensão e operação 

concreta de novos contratos (PASCHE, 2005).  

 

Figura 9: O Chapeleiro Maluco se tornou um grande amigo de Alice. Certa vez, brigou com o "tempo", e 

o "tempo" fez com que o relógio, tanto do Chapeleiro quanto o da Lebre Maluca (sua companheira no 

chá), parassem na hora do chá. Desde então, eles tomam chá, explicando a quantidade de louça e lugares 

vazios (eles ficam trocando de lugar).  

 

 

 

Fonte: Disponível em http://www.adorocinema.com/filmes/filme-132663/fotos/ 
 

5 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

EM UM HOSPITAL ONCOLÓGICO 

 

5.1 CONTEXTO 

 

Quando assumi a Divisão de Enfermagem ainda não estava cursando o MPES. Foi 

no primeiro semestre de 2015 e me encontrava empolgada demais. Decidi que o ponto 

de partida seria a reconfiguração do setor de Educação Continuada em Enfermagem do 

hospital. Na época, passei a intensificar com o setor, discussões sobre as metas interna-
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cionais de segurança do paciente e suas atividades começaram a acontecer durante todo 

o ano, com uma novidade: dinâmicas interativas após cada dia de encontro. 

Além disso, eu conhecera a metodologia do rastreador de paciente individual du-

rante o período em que o hospital estava sendo acreditado. Durante o processo, os avali-

adores diariamente aplicavam os rastreadores e eu acompanhava. Encantou-me com sua 

potência para o envolvimento dos trabalhadores com a melhoria dos serviços. Isso por 

que se trata de uma metodologia sistêmica que facilita a visualização da continuidade do 

cuidado. Ela propõe a aplicação de um instrumento que é utilizado para acompanhar a 

experiência de um determinado número de pacientes no hospital, o que permite que o 

avaliador identifique problemas em uma ou mais etapas do processo de cuidado ou entre 

suas interfaces (JCI, 2014). 

O rastreador se configurava como uma proposta ousada no SUS, inclusive por 

considerar os erros como oportunidades para melhoria de processos. Assim, passei a 

estudá-lo e, ainda em 2015, apresentei ao colegiado a proposta de sua implantação em 

nossa rotina. Foram feitas adequações no instrumento utilizado na acreditação, de forma 

a torná-lo apropriado aos processos assistenciais da enfermagem no HCII visando apli-

cação e avaliação a partir de uma experiência piloto.  

Determinada a ressignificar o trabalho, convidei a Educação Continuada e a En-

fermeira da Gerência de Risco e Qualidade para pensarmos nos processos de trabalho da 

internação e em uma dinâmica que fizesse com que os trabalhadores participassem de 

forma a enxergar seu protagonismo. A ideia era que todos pudessem discutir as fragili-

dades dos processos, acabando com o estigma de que a avaliação possui um aspecto 

punitivo e que atende somente aos interesses da gestão.  

Nessa época tinha grandes expectativas de que a proposta pudesse diminuir o hi-

ato entre o que é preconizado e o que é efetivamente realizado nas práticas assistenciais. 

Como resultado dessa discussão no colegiado, a chefia da internação iniciou uma mobi-

lização com seu grupo, dedicando seus treinamentos com metodologias ativas por meio 

da problematização de práticas e simulação realística de Parada Cárdio Respiratória.  

Motivada por este contexto de inserção no mundo da gestão com uma enorme 

disposição de um agir transformador - ingressei no Programa de Mestrado Profissional 

de Ensino na Saúde no 2º semestre de 2015. 
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5.2 PRODUTOS PARA O COTIDIANO DO TRABALHO  

 

 A partir deste momento meu horizonte ampliou-se!  

Possibilitou-se situar teoricamente as ações que até então eram pautadas apenas 

pela experiência pessoal. Conheci o conceito de metodologia participativa e os princí-

pios da Educação Permanente em Saúde bem como sua discussão teórica. Esse foi um 

período muito transformador para mim, inclusive em função da diversidade de meus 

colegas de turma, pois percebo o quanto pude aprender com a pluralidade, o que foi 

fundamental para a minha atuação como gestora. Talvez tenha sido um aprendizado tão 

importante quanto os conceitos teóricos e metodológicos. Nesse cenário, não posso dei-

xar de citar as aulas de Filosofia, pois me surpreendo toda vez que penso o quanto às 

discussões me revelaram outras formas de ver o mundo. 

 Tendo passado por tantas discussões sobre qualificação e desenvolvimento de 

trabalhadores durante o Programa do MPES, redesenhei toda a minha prática na gestão. 

Hoje percebo que tive como referência a noção de “imagem-objetivo” usada para desig-

nar uma certa configuração de um sistema ou de uma situação que alguns atores na are-

na política consideram desejável, dando a direção que queremos imprimir para a trans-

formação da realidade. Ela traz consigo um grande número de possibilidades de realida-

des futuras, a serem criadas através de nossas lutas, que têm em comum a superação dos 

aspectos nos quais desejamos ou precisamos intervir. Enuncia-se uma imagem-objetivo 

com o propósito principal de distinguir o que se almeja construir, do que existe, diferen-

temente de uma utopia, pois os atores que a sustentam julgam que tal configuração pode 

ser tornada real num horizonte temporal definido (MATTOS, 2001).  

 Passei então a focar em identificar as fragilidades dos processos de trabalho e 

das relações constituídas pelos trabalhadores de enfermagem, tendo como subsídio os 

próprios trabalhadores. Uma ação inicial foi propor diversas dinâmicas com o intuito de 

estimular o protagonismo dos trabalhadores. Outra decisão foi descentralizar para a 

equipe da assistência, a avaliação e atualização dos documentos da assistência de en-

fermagem (Procedimento Operacional Padrão, Instrução de Serviço, Normas Adminis-

trativas), com a intenção de envolvê-los na (re) formulação das políticas institucionais. 

Este movimento teve também o objetivo de aproximar a gestão dos trabalhadores que 

atuam diretamente na assistência ao paciente com o objetivo de estabelecer um canal de 

diálogo. 
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No final do ano de 2015, o INCA recebera novos servidores aprovados em con-

curso realizado em 2014, e efetuou o desligamento de trabalhadores terceirizados do 

quadro funcional da Fundação Ary Frauzino (FAF). Os funcionários terceirizados eram 

altamente capacitados, grande parte já possuía mais de uma década de vínculo com o 

INCA e a grande maioria não acreditava que algum dia poderiam ser desligados. 

Nessa época foi realizada uma distribuição dos servidores novos e aproveitamos 

para consultar os servidores antigos quanto ao interesse em mudar de setor e/ou turno, 

considerando as vagas que seriam deixadas pelos funcionários da FAF. Nesse processo 

tivemos que estabelecer alguns critérios para a ocupação das vagas (tempo de serviço; 

avaliação de desempenho; grau de absenteísmo e comprometimento), mas mesmo as-

sim, a ação foi positivamente avaliada pela perspectiva de escuta dos trabalhadores pela 

gestão.  

Passou a me incomodar o fato de que novos servidores estavam chegando e já se 

inserindo nos processos de trabalho, sem o acolhimento adequado que permitisse se 

apropriarem da rotina. Realizamos então no 1º semestre de 2016, uma ambientação 

para estes trabalhadores, em que foram explorados aspectos diversos do trabalho no HC 

II sob as mais diversas óticas. Nesse encontro foram disponibilizados documentos nor-

teadores internos, para que todos pudessem conhecer as rotinas.  

Oriundos de concurso, muitos não tinham ampla experiência com a assistência 

ao paciente oncológico. Definimos então que, antes de iniciar em seus postos de traba-

lho, eles passariam por todos os serviços da unidade, acompanhando as rotinas. No en-

tanto, fomos atropelados pela realidade. Como estavam substituindo terceirizados, não 

houve tempo hábil para que os servidores pudessem se apropriar de todas as rotinas, e 

eles tiveram que ser lotados imediatamente em seus setores definitivos o que nos exigiu 

ações de apoio para subsidia-los objetivando minimizar atropelos.  

Nesse período, começou a ser gestada a ideia de realização de um grande evento 

que resolvemos chamar Gestão em Foco. O mesmo foi pensado com o envolvimento de 

trabalhadores de enfermagem, sendo a abordagem do encontro realizada em dois dias 

para que o maior número de pessoas pudesse participar, sem que os setores e pacientes 

ficassem descobertos. O evento teve o objetivo de divulgar dados reunidos pela gestão, 

garantir a transparência nas tomadas de decisão relacionadas aos trabalhadores de en-

fermagem e estimular o protagonismo dos participantes. O consolidado com os dados 

relativos ao evento foi encaminhado para Coordenação de Assistência (COAS) do 

INCA (APÊNDICE C). CE C 
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 O trabalho de reconfiguração das atividades do setor de Educação Continu-

ada iniciado desde quando assumi a Divisão de Enfermagem em abril de 2015 foi in-

tensificado e aprimorado a partir das discussões travadas no MPES. No segundo semes-

tre 2015 agregamos à discussão, a vivencia com a metodologia de rastreador individual. 

Além disto, a chefia da internação deu continuidade à mobilização com seu grupo, dire-

cionando um dia para atividade de simulação realística de Parada Cárdio Respiratória 

(fotos).  

 

Figuras 10 e 11: Treinamento simulação realística. 

  

 

Essa iniciativa além da relevância técnico-científica está propiciando integração 

entre o grupo da internação com demais setores. Assim, estamos conseguindo identifi-

car com maior precisão as fragilidades dos processos de enfermagem/ grupo de enfer-

magem, subsidiando um planejamento de ensino de forma mais assertiva. 

As entrevistas revelaram demanda dos Técnicos de Enfermagem relativa aos 

treinamentos serem realizados em seu próprio setor de atividade e a partir de problemas 

do seu cotidiano, envolvendo os próprios trabalhadores na discussão, assim, no 1º se-

mestre de 2016 os setores de Educação Continuada e Gerência de risco iniciaram novas 

metodologias de treinamentos em serviço, divididos em três momentos:  

1- Diagnóstico de problemas das equipes com técnicas ou procedimentos;  

2- Teorização, com disponibilização prévia de material de apoio teórico sobre o tema co 

para todo o grupo de enfermagem; 
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3- Realização da Técnica com o Paciente, com a presença e observação participante de 

enfermeiros do setor de educação continuada na realidade prática, se inserindo no con-

texto em questão;  

4- Avaliação: associação entre a prática realizada e o material teórico ou princípios ci-

entíficos envolvidos. 

  Assim, no primeiro semestre de 2017 um Técnico de Enfermagem foi convidado 

a ministrar um curso de Eletrocardiograma para toda equipe de enfermagem (Técnicos e 

Enfermeiros). Vale ressaltar que o mesmo possui vasta experiência na unidade já tendo 

atuado em vários setores e acumulado expertise até então não identificado essa poten-

cialidade pela gestão. A avaliação dos participantes foi excelente. Os trabalhadores elo-

giaram as estratégias de ensino-aprendizagem adotadas pelo Técnico, que demonstrou 

ser um docente em potencial. De forma pioneira no INCA, esse técnico passou a com-

por a equipe da Educação Continuada, até então formada apenas por enfermeiros. 

Essa iniciativa teve como objetivos: garantir o protagonismo do trabalhador téc-

nico no planejamento, execução e avaliação de atividades de ensino; aumentar o diálogo 

com as reais necessidades dos trabalhadores da assistência na perspectiva de um maior 

envolvimento e motivação para mudanças de práticas por parte destes trabalhadores.  

Figura 12: Treinamento de eletrocardiograma. 

 

 

 

Outra estratégia foi a elaboração coletiva de um instrumento de apoio ao re-

manejamento de trabalhadores pela Supervisão de Enfermagem, juntamente com 

todos os enfermeiros da unidade de internação.  O preenchimento deste instrumento é 

realizado pelo supervisor com o auxílio da equipe do plantão (enfermeiros e técnicos) 

para retratar o grau de complexidade dos pacientes internados, e com isso, subsidiar a 

tomada de decisão referente ao remanejamento de pessoal, quando necessário. Foi notó-

ria a diminuição dos conflitos interpessoais desde que o mesmo começou a ser aplicado!      
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 Por fim, a experiência piloto com o rastreador de paciente individual se mos-

trou tão potente que submeti ao Comitê de Ética em Pesquisa do INCA (CEP-INCA), o 

Projeto intitulado “A Metodologia do Rastreador como Ferramenta Transformadora da 

Prática Assistencial de Enfermagem”. A perspectiva é que a metodologia seja retomada 

com os ajustes solicitados pelo CEP, no 1º semestre de 2018 (APÊNDICE D). 
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5.3.1 Produtos acadêmicos - informação técnica 

 

 Informe INCA - Ano XXI, Nº 345, Março 2016 
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Informe INCA - Ano XXI, Nº 347, Maio 2016
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Informe INCA - Ano XXI, Nº 351, Setembro 2016 

 

 

 

Informe INCA - Novembro 2016 

 

 

 

Informe INCA - Janeiro 2017 
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Informe INCA - Ano XXII, Nº 360, Junho 2017

 

 

 

Informe INCA - Ano XXII, Nº 362, Agosto 2017 
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Figura 13: “Eu... eu... nem eu mesmo sei, nesse momento... eu... enfim, sei quem eu era, quando me 

levantei hoje de manhã, mas acho que já me transformei várias vezes desde então” Alice no país das ma-

ravilhas Lewis Carroll 

 
 

Fonte: Disponível em http://www.adorocinema.com/filmes/filme-132663/fotos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/alice_no_pais_das_maravilhas_lewis_carroll/
https://www.pensador.com/autor/alice_no_pais_das_maravilhas_lewis_carroll/
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A pesquisa teve como objetivo o de gerar reflexão sobre estratégias de gestão na 

perspectiva da Educação Permanente em Saúde, tendo como referência a percepção dos 

próprios trabalhadores de enfermagem em um hospital oncológico. Procurou-se identi-

ficar como têm sido abordadas as principais preocupações desses trabalhadores e fatores 

que dificultam ou favorecem processos de EPS neste cenário e para tanto foi preciso 

entender anseios, receios, insatisfações e motivações dos trabalhadores da gestão e da 

assistência, pensando com eles seus processos de trabalho. 

 A questão da divisão do trabalho entre gestão e assistência se evidencia. Nota-se 

que para os trabalhadores da assistência é marcante a preocupação com a sobrecarga 

física e emocional resultante de dificuldades no dimensionamento de pessoal e das pe-

culiaridades do trabalho com o paciente oncológico. Esta situação interfere negativa-

mente nas relações em geral, gerando sofrimento psíquico e desmotivação no trabalho.  

 Nesse contexto há certa confusão entre os conceitos de EPS e EC por parte dos 

participantes da pesquisa, mas independentemente da concepção que trazem, são perce-

bidos movimentos na perspectiva da EPS voltados para a aglutinação de trabalhadores e 

visando qualificar práticas. Porém, nem esta constitui ferramenta indissociável da práti-

ca cotidiana da gestão, nem os trabalhadores da assistência se percebem como corres-

ponsáveis pelas atividades de ensino/serviço e, portanto, nota-se no cenário do estudo, 

percepção ainda incipiente da potencia dos espaços de trocas, autoanálise e reflexão 

coletiva.   

 Apesar de indicar a existência de movimentos de aproximação entre trabalhado-

res, em grande parte, oriundos da gestão setorial, a pesquisa revelou ainda que não há 

gestão participativa na unidade de estudo. As questões que aparecem são encaminhadas 

e em parte atenuadas dentro do próprio cotidiano assistencial pelo trabalho cooperativo 

e solidário nas equipes e pela tentativa de mediação cotidiana de conflitos. Uma gestão 

participativa se caracteriza pela pactuação coletiva de sujeitos e nesse sentido, uma limi-

tação desse estudo é o recorte para trabalhadores de enfermagem. Na perspectiva da 

EPS, é preciso investir na sensibilização de todos os sujeitos envolvidos com o cotidia-

no, no sentido de uma ação que emerge da micropolítica do trabalho em saúde e pode 

ser força motriz para o agenciamento das mudanças necessárias para a reorientação de 

práticas. Considerando que as diversas práticas sociais não configuram trabalhos isola-

dos e independentes, mas sim processos interligados, cabe ressaltar que os múltiplos 
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agentes do trabalho e suas articulações no cotidiano devem ser envolvidos em futuras 

pesquisas.  

 Durante o desenvolvimento do estudo foram organizados encontros, experimen-

tadas metodologias e utilizados dispositivos na perspectiva da EPS, destacando-se os 

viabilizados pela aplicação da metodologia do Rastreador de Paciente Individual (pilo-

to) e pelo encontro favorecido pelo evento Gestão em Foco. Este último contou com a 

participação de 61% dos trabalhadores de enfermagem e gerou rica interação entre os 

participantes da gestão e da assistência com troca de saberes e afetos. Nota-se, portanto, 

uma disposição de investimento na diminuição do hiato entre a gestão e os processos 

assistenciais, mas os trabalhadores da gestão e da assistência precisam ainda valorizar 

os espaços de encontros e trocas assumindo o protagonismo necessário à qualificação 

dos processos com os quais estão envolvidos. Nesse sentido, espaços de discussão se 

tornam ferramentas de gestão a partir do momento que as contribuições se tornam pac-

tuações para a execução do trabalho.   

 Por fim, retomando a metáfora inicial da viagem de Alice ao País das Maravi-

lhas, pode-se pensar que a gestão é caminho que não se apresenta de forma tranquila e 

acolhedora. Os trabalhadores são pressionados por tensões, dificuldades e stress no co-

tidiano e diferentemente da personagem, que abre os olhos e se vê novamente no jardim 

ao lado da irmã, enfermeiros e técnicos bem como os demais trabalhadores da saúde no 

país, precisam enfrentar também lutas cotidianas que advém do contexto atual das orga-

nizações públicas de saúde no Brasil, das mudanças no mundo do trabalho e das orien-

tações políticas atuais, que podem favorecer ou retroceder na construção do sistema 

universal de saúde brasileiro e na proteção de direito de todos os trabalhadores. Mas 

cabe lembrar que a roda, como dispositivo de gestão se arranja em movimento. Assim, 

é preciso insistir na análise, nos encontros e nos acordos mesmo na instabilidade. O 

movimento terá de ser o de seguir respeitando multiplicidades, em busca de resultados 

possíveis, como Alice no final da história, que se vê na roda com o rei, a rainha de co-

pas e todos os habitantes do reino.... 
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Figura 14: Diálogo entre Alice e Chapeleiro Maluco. 

 

 
 
Fonte: Disponível em https://www.tumblr.com/search/(chapeleiro%20maluco) 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevistas 
 
 

 
Roteiro de Entrevista  

1. CARACTERIZAÇAO DO PARTICIPANTE 

CODIGO: IDADE: SEXO: 

 

Qual a sua formação (graduação/pós- graduação):   

 

Em qual setor você atua?  

 

Quanto tempo de serviço público: 

 

Quanto tempo no atual serviço: 

 

 

2. PARTE ESPECÍFICA  

 

1. Na sua opinião existe trabalho em equipe no seu cotidiano?  

1.1 Quem (ou que trabalhadores) você aponta na composição da sua equipe de trabalho?  

1.2 Quem (ou que trabalhadores) você aponta na gestão do hospital? 

2. Quais os principais problemas e preocupações no cotidiano do seu trabalho? 

2.1 Como você lida com tais problemas e preocupações?  

2.2 Na sua opinião, como sua equipe lida com seus problemas e preocupações?  

2.3 Na sua opinião, como a gestão lida com os problemas e preocupações do cotidiano do trabalho? 

3. No seu cotidiano, acontecem encontros entre trabalhadores para discussão não somente de problemas como também do próprio processo de 

trabalho? O que dificulta ou favorece tais encontros? 

4. Você acha que a gestão incentiva a reflexão e análise do processo de trabalho pelos trabalhadores? Caso negativo, porque? Caso positivo, 

como?  

5. Na sua opinião, que tipo de atividade a gestão poderia/deveria propor para facilitar essa reflexão e análise do processo de trabalho pelos 

trabalhadores?  

6. Na sua opinião, que tipo de atividade os próprios trabalhadores poderiam/deveriam propor para viabilizar essa reflexão e análise do pro-

cesso de trabalho?  

 

 

 

 

 

 

7.   Fique à vontade para se expressar livremente.  
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gestão em um Hospital Oncológico: Perspectiva da Educação  

Permanente em Saúde 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, pois desenvolve suas ativi-

dades nesta instituição. Para que você possa decidir se quer participar ou não, precisa 

conhecer os benefícios, os riscos e as consequências pela sua participação.  

Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tem esse 

nome porque você só deve aceitar participar desta pesquisa depois de ter lido e entendi-

do este documento. Leia as informações com atenção e converse com o pesquisador 

responsável sobre quaisquer dúvidas que você tenha. Caso haja alguma palavra ou frase 

que você não entenda, converse com a pessoa responsável por obter este consentimento, 

para maiores esclarecimentos. Se você tiver dúvidas depois de ler estas informações, 

entre em contato com o pesquisador responsável. 

Após receber todas as informações, e todas as dúvidas forem esclarecidas, você poderá 

fornecer seu consentimento por escrito, caso queira participar. 

PROPÓSITO DA PESQUISA 

O objetivo geral da pesquisa é implantar práticas de gestão sob a perspectiva da Educa-

ção Permanente em Saúde em um Hospital Oncológico. 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Caso você concorde em participar, você fará uma entrevista, tendo como referência um 

roteiro semiestruturado com questões relacionadas a problemas e preocupações do seu 

cotidiano do trabalho e possíveis fatores que dificultam ou favorecem a perspectiva da 

Educação Permanente em Saúde na sua unidade. A entrevista acontecerá em sua unida-

de de trabalho, terá duração de no máximo 40 minutos, será gravada e posteriormente 

transcrita, sem a sua identificação.      

BENEFÍCIOS 

Você não será remunerado por sua participação e esta pesquisa não poderá oferecer be-

nefícios diretos a você. Se você concordar com o uso de suas informações do modo des-
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crito acima, é necessário esclarecer que você não terá quaisquer benefícios ou direitos 

financeiros sobre eventuais resultados decorrentes desta pesquisa.  

O benefício principal da sua participação é possibilitar que no futuro, com os resultados 

alcançados com esta pesquisa, seja possível maior qualidade dos processos de gestão na 

unidade. 

 

RISCOS 

Os possíveis riscos da pesquisa estão relacionados ao constrangimento na abordagem de 

algumas questões que poderão gerar incomodo ou receio em respondê-las, porém, esses 

riscos tornam-se mínimos se comparados aos benefícios e caso a pesquisadora perceba 

algum constrangimento devido à pesquisa, imediatamente será obrigada a suspendê-la. 

Assim a pesquisadora responsável cuidará para que o estudo não crie este desconforto.  

A sua participação não é obrigatória. Em caso de recusa, você não será penalizado (a) 

de forma alguma. E a qualquer momento você poderá desistir de participar e retirar o 

seu consentimento. 

CUSTOS 

Não haverá custos para sua participação na pesquisa. 

CONFIDENCIALIDADE 

Se você optar por participar desta pesquisa, as informações obtidas através desta pesqui-

sa são totalmente confidenciais e o sigilo sobre sua participação é assegurado. Os resul-

tados serão utilizados estritamente para fins acadêmicos, congressos, reuniões técnico 

cientificas, revistas de ensino/educação/gestão, sem qualquer identificação de indiví-

duos, e serão guardados, sob minha responsabilidade por 5 (cinco) anos e posteriormen-

te destruídos. 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

A sua participação é voluntária e a recusa em autorizar a sua participação não acarretará 

quaisquer penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito. Você poderá 

retirar seu consentimento a qualquer momento sem qualquer prejuízo. Em caso de você 

decidir interromper sua participação na pesquisa, a equipe de pesquisadores deve ser 

comunicada.    
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GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Es-

clarecido lhe explicou claramente o conteúdo destas informações e se colocou à disposi-

ção para responder às suas perguntas sempre que tiver novas dúvidas. Você terá garantia 

de acesso, em qualquer etapa da pesquisa, sobre qualquer esclarecimento de eventuais 

dúvidas e inclusive para tomar conhecimento dos resultados desta pesquisa.Neste caso, 

por favor, ligue para a Vivian Gomes Mazzoni no telefone (21) 3207-2809 de segunda 

a sexta, das 8-17hs. Esta pesquisa foi aprovada pelo o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro como Instituição Propo-

nente, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações o participante poderá entrar em contato através do email: etica@vm.uff.br, 

ou Tel/fax: (21) 26299189.  

Como Instituição Coparticipante a pesquisa também foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) do INCA, que está formado por profissionais de diferentes áreas, 

que revisam os projetos de pesquisa que envolve seres humanos, para garantir os direi-

tos, a segurança e o bem-estar de todos as pessoas que se voluntariam à participar des-

tes. Se tiver perguntas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você pode en-

trar em contato com o CEP do INCA na Rua do Resende N°128, Sala 203, de segunda a 

sexta de 9:00 a 17:00 hs, nos telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou também pelo 

e-mail: cep@inca.gov.br. 

Este termo está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com você e 

outra será arquivada com os pesquisadores responsáveis.  

CONSENTIMENTO 

Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão para o uso 

das informações contidas nas entrevistas semiestruturadas. Tive a oportunidade de fazer 

perguntas e todas foram respondidas 

Ficaram claros para mim quais são procedimentos a serem realizados, riscos e a garantia 

de esclarecimentos permanentes.  

Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia 

do acesso aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. 

mailto:etica@vm.uff.br
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Entendo que meu nome não será publicado e toda tentativa será feita para assegurar o 

meu anonimato.  

Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu consen-

timento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar nesta pes-

quisa. 

 

  /       / 

Nome e Assinatura do participante  Data 

   

  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável Legal/Testemunha Imparcial 

(quando pertinente) 

 Data 

 

 

 Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pes-

quisa ao participante indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo mesmo. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclare-

cido deste participante para a participação desta pesquisa. 

  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável pela obtenção do Termo  Data 
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APÊNDICE C – Gestão em Foco 

 

GESTÃO EM FOCO 

LOCAL: INCA/HC II 

DATA: 03 e 04 de maio de 2016 

ORGANIZAÇÃO: Divisão de Enfermagem do HCII (Enfermeira Vivian Gomes Maz-

zoni e equipe)  

PÚBLICO ALVO: Toda a equipe de enfermagem. O evento foi repetido a fim de atin-

gir maior número de trabalhadores. 

OBJETIVOS:  

1) contextualizar o grupo frente o universo HC II/INCA;  

2) divulgar dados gerenciais e;  

3) promover transparência nas tomadas de decisão relacionadas às equipes de enferma-

gem 

4) dar voz aos trabalhadores  de enfermagem.  

PROGRAMAÇÃO:  

1. EXPOSIÇÃO DIALOGADA  

 INCA: Fotos e explanação sobre as Unidades; missão / visão atual e a 

proposta de reconfiguração pelo setor de Planejamento; 

 Apresentação do INCA como Hospital de Ensino: Programa de Residên-

cia e Ensino Técnico; 

 Direção Geral: 10 pontos expostos pela direção em visita à Unidade em 

março de 2016; 

 HCII: Missão, Visão e Valores; Organograma; Equipes de Enfermagem; 

 Critérios para matrícula de pacientes e doenças tratadas no HCII;  

 Configuração da capacidade de atendimento do HCII: setores de atendi-

mento ao paciente, quantidade de leitos ou poltronas;  

 Apresentação das principais dificuldades da gestão: Déficit de Pessoal, 

Complexidade da Assistência x Quantitativo de Pessoal, Solicitação 

crescente de APH, Remanejamento interno; Insumos e profissionais ce-

didos; 

 Apresentação de gráficos com quantitativo de equipes de enfermagem 

por setor, e categoria, o cenário ideal e o déficit de profissionais; absente-
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ísmo e APH, que vem comprometendo a qualidade da assistência e so-

brecarregando os trabalhadores; 

 Premissas da Divisão de Enfermagem HCII: Integração; Gestão Compar-

tilhada; Protagonismo equipe da assistência na atualização dos POPs de 

Enfermagem; Trabalho em equipe; Implementação da Educação Perma-

nente: Ensino in loco, Reconfiguração das atividades de ensino; Práticas 

assistenciais voltadas para a cultura na qualidade e segurança do pacien-

te; 

 Divulgação de iniciativas das equipes de enfermagem no Informe Inca; 

 Dinâmica para reflexão e aquecimento para a discussão (frase e figura) 

 

2. DEBATE  

Após a apresentação, foi aberta a fala para que todos os trabalhadores pudessem colocar 

suas dúvidas, questões para debate, ou fazer comentários. 

As colocações que foram evidenciadas na plenária estavam principalmente relacio-

nadas à sobrecarga de trabalho, déficit de pessoal, carga horária extenuante, falta de 

integração de alguns plantões/trabalho em equipe, necessidades de remanejamentos in-

ternos entre os setores devido a escala com quantitativo reduzido. Foi feito questiona-

mento referente à ciência da direção sobre a realidade da enfermagem com que passa 

por déficit de pessoal, interrogaram o motivo de não se considerar o quantitativo de pes-

soal frente as demandas hospital (leitos, procedimentos, etc...) e por fim o quantitativo 

de técnicos de enfermagem  na escala do ambulatório da ginecologia x escassez de re-

cursos humanos em todo hospital principalmente no setor de internação. 

 

3. APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO: “QUAIS OS PROBLEMAS DO 

SEU COTIDIANO?”  

Após o debate foram distribuídos questionários com 07 questões abertas sobre pontos 

relativos ao cotidiano do trabalho das equipes, considerados importantes para a gestão.   

O instrumento de avaliação foi  desenvolvido pela Divisão de Enfermagem e pelo Nú-

cleo de Qualidade/Gerência de Risco.  

O instrumento continha as questões abaixo: 
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 O que impacta na sua assistência diariamente? 

 Quais problemas você já teve que considera grave? 

 Quais suas preocupações? 

 Quais os riscos para o paciente que você visualiza? 

 Quais recursos você precisa para melhorar a sua assistência? 

 O que te faz trabalhar? 

 O que você faz para melhorar? 

 

3.1. Consolidado do Questionário:  

Foram respondidos 126 questionários, equivalendo a 82,3% do total de participantes. 

 

 Questão 01: O que impacta na sua assistência diariamente? 

Com relação à primeira pergunta do questionário pudemos perceber o que im-

pacta diariamente na assistência da equipe de enfermagem do HCII, é principalmente: 

recursos humanos escassos, sobrecarga de trabalho e recursos materiais escassos, dentre 

outros, visualizados no gráfico 2 a seguir. 

 

 

Gráfico 2: Distribuição das categorias relacionadas ao impacto na assistência de enfermagem no HCII 

 

 Questão 02: Quais problemas você já teve que considera grave? 

A equipe de enfermagem passa por problemas de cunho psicológico, como es-

tresse, depressão, cansaço, fadiga, desmotivação ou frustração relacionados ao trabalho 

exercido.  
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Foram também pontuados, a falta de insumos materiais e medicamentos, falta de 

assistência médica integral na internação, doença ocupacional, paciente complexo x 

déficit de pessoal, assistência sem qualidade, problemas interpessoais, eventos adversos 

e quase falhas, dentre outros. 

 

 

Gráfico 3: Distribuição das categorias relacionadas a problemas que a equipe de Enfermagem no HCII considera grave 

 

 Questão 03: Quais suas preocupações? 

Foram citadas preocupações com a qualidade da assistência, adquirir ou agravar 

doenças psicossociais e ocupacionais, susceptibilidade a erros assistenciais, infecção 

hospitalar, interferindo na segurança do paciente, além do aumento do absenteísmo, 

insatisfação e desmotivação profissional, dentre outras. 

 

Gráfico 4: Distribuição das categorias relacionadas às preocupações da equipe de Enfermagem no HCII  
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 Questão 04: Quais os riscos para o paciente que você visualiza?  

Os trabalhadores de enfermagem pontuaram como primeiro risco o aumento de 

falhas assistenciais, negligência, imperícia, falha humana, seguido novamente pela pre-

ocupação já manifestada com relação à queda da Qualidade da Assistência, além do 

paciente ficar desassistido, vir a óbito ou agravar o seu estado.  

 

Gráfico 5: Distribuição das categorias relacionados aos riscos visualizados pela equipe de Enfermagem no HCII  

 

 Questão 05: Quais recursos você precisa para melhorar sua 

assistência? 

Os recursos relacionados para o desempenho de uma assistência com qualidade 

na Enfermagem, foram (em ordem decrescente de importância): contratação de recursos 

humanos, recursos materiais em quantidade e qualidade apropriada, melhoria na infraes-

trutura e condições de trabalho, melhoria no dimensionamento de pessoal da enferma-

gem e multiprofissional, educação continuada.  

 

Gráfico 6: Distribuição das categorias relacionados aos recursos necessários para a melhoria da assistência ditos pela equipe de 

Enfermagem no HCII  
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 Questão 06: O que te faz trabalhar? 

Os trabalhadores responderam: amor à a profissão, recursos financeiros, cuidado 

com o paciente, comprometimento / responsabilidade, realização pessoal, valorização da 

instituição, bom ambiente de trabalho.  

 

 

         Gráfico 7: Distribuição das categorias relacionados a motivação para o trabalho da equipe de Enfermagem no HCII  

 Questão 07: O que você faz para melhorar? 

Em meio a diversas adversidades ditas anteriormente pela equipe de enferma-

gem, a última pergunta foi relacionada ao que cada um faz para melhorar na sua ativi-

dade profissional.  

Assim, apareceram com prioridade: dedicação, responsabilidade e conhecimen-

to, seguido de buscar motivações intrínsecas (auto avaliação, fé, deus), integração e co-

municação com a equipe, aperfeiçoamento profissional (cursos, pós-graduações, etc), 

indicações dos problemas e comunicação com as lideranças, assistência humanizada / 

qualidade / empatia, assiduidade. 

 

Gráfico 8: Distribuição das categorias relacionados a melhorias que a equipe de Enfermagem no HCII busca para o tra-

balho. 
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4. AVALIAÇÃO DO EVENTO 

 

Na avaliação final do evento utilizou-se o formulário de avaliação de curso pa-

dronizado pelo INCA, em que o participante avalia o programa do evento e o instrutor, 

utilizando um dos critérios: Extremamente satisfeito, Bastante satisfeito, Levemente 

satisfeito e Insatisfeito.Os dados que se seguem são o consolidado do questionário apli-

cado. Vale ressaltar que ambos foram respondidos de forma anônima e sem separação 

por categoria profissional. 

Nos dois dias participaram 153 profissionais de enfermagem, sendo 65,4% de técni-

cos de enfermagem e 34,6% de enfermeiros, como demonstrado no gráfico 1  

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Funcionários Participantes no Evento Gestão em Foco – Maio 2016 

Vale ressaltar que o encontro foi viabilizado porque cada chefia programou as 

respectivas escalas direcionando os servidores para a participação na data programada. 

Para alguns setores não foi possível o comparecimento devido à dinâmica do trabalho. 

Funcionários licenciados não foram levados em consideração no que se refere ao quanti-

tativo geral. 

 No formulário de avaliação do evento foi possível que os participantes realizas-

sem uma avaliação relacionada ao Programa e ao Instrutor. E os gráficos estão demons-

trados abaixo:  
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Gráfico 9: Avaliação do Programa do evento Gestão em Foco – Maio 2016 

 

 

Gráfico 10: Avaliação do Instrutor do evento Gestão em Foco – Maio 2016 

78% demonstraram estar Extremamente Satisfeitos ou Bastante satisfeitos com o 

evento, sendo o índice de insatisfação de 4%, evidenciando para a gerência que este tipo 

de evento é necessário para a melhoria da comunicação da gestão com os profissionais 

da assistência direta. 

4.1 Fotos do Evento 
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4.2 Comentários Finais  

 O evento foi considerado de extrema importância uma vez que sua intenção foi 

apresentar e colocar em debate os caminhos que estão sendo vislumbrados pela gestão, 

dando transparência às tomadas de decisão, expondo as dificuldades diárias e, princi-

palmente contribuindo para reduzir o hiato de comunicação que existe entre a gestão do 

HCII e as necessidades das equipes da assistência. 

 

 

 

 

 



110 

 

APÊNDICE D – Rastreador de Paciente Individual 

 

RELATÓRIO DA EXPERIÊNCIA PILOTO 

REFERÊNCIA TÉCNICA - JOINT COMISSION INTERNATIONAL, 2014. 

 

HISTÓRICO: 

 No ano de 2015, a partir do mês de abril os rastreadores começaram a ser aplicados  

segundo o formato do instrumento dos avaliadores do CBA;  

 Na sequencia a Divisão de Enfermagem, juntamente com a Educação Continuada e 

Qualidade reformularam o instrumento, ressignificando-o para a assistência de En-

fermagem e em 2016, começou-se a aplicação na experiência piloto;  

 Em 2017, após avaliação dos dados da experiência piloto, foi elaborado o Projeto: “A 

Metodologia do Rastreador como Ferramenta Transformadora da Prática Assistencial 

de Enfermagem e este foi submetido ao CEP INCA; 

 Previsão de início para 2018.  

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 A metodologia dos rastreadores acompanha a experiência de um número de pa-

cientes do hospital e permite a identificação de problemas em uma ou mais etapas do 

processo de cuidado ou em suas interfaces. A atividade é uma possível estratégia de 

avaliação da gestão do cuidado hospitalar  e foi criada para “rastrear” as experiências 

que um paciente vivencia.  

Durante a aplicação do rastreador individual, podemos (JCI, 2014): 

- Acompanhar o curso de cuidados, tratamento e serviços prestados ao paciente dentro 

do hospital; 

- Avaliar as inter-relações entre disciplinas e departamentos, programas, serviços ou 

unidades, e as funções nos cuidados e serviços sendo prestados; 

- Avaliar o desempenho de processos relevantes, como foco especial na integração e 

coordenação de processos distintos, mas relacionados; 

- Identificar preocupações em potencial nos processos relevantes; 

- Avaliar problemas de continuidade de cuidado. 

 O rastreador começa no ambiente ou na unidade de cuidados ao paciente onde o 

prontuário clínico está localizado. É estratégico selecionar os pacientes que receberam 
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ou têm previsão de passar por vários serviços ou por serviços complexos. sua aplicação 

acontece em aproximadamente duas horas, embora possa durar mais ou menos tempo 

dependendo de sua complexidade e outras circunstâncias. Inicia com a análise do pron-

tuário do paciente com a equipe responsável por seus cuidados e tratamento e depois 

segue com uma entrevista com o paciente e/ou a família, se for apropriado e a permissão 

for concedida pelo paciente e/ou pela família.  

A aplicação proposta envolve diferentes sujeitos que assumem papéis específicos duran-

te o rastreador:  

a) Avaliador: papel ocupado pela pessoa que faz a análise dos registros nos prontuários 

e as entrevistas com os pacientes;  

b) Condutor: papel ocupado pelo membro da equipe assistencial que acompanha o tra-

balho; 

c) Relator: papel ocupado pela pessoa que faz as devidas anotações; d) Pesquisador: 

papel ocupado pela pessoa que faz a consolidação dos dados colhidos nos rastreadores.  

 

OBJETIVOS: 

Objetivo Geral:  

Monitorar os processos de Enfermagem para a viabilidade da assistência baseada em 

segurança e qualidade e aperfeiçoamento do processo de trabalho da equipe de enfer-

magem. 

 

Objetivos Específicos: 

- Identificar as fragilidades dos Processos de Enfermagem para um plano de ação corre-

tivo a fim de melhoria dos processos e qualidade da assistência oferecida; 

- Estreitar o diálogo de forma eficaz entre a gestão, lideranças de enfermagem e equipe 

da assistência direta; 

- Sensibilizar por meio da demonstração de achados a equipe assistencial no intuito dos 

mesmos se enxergarem como sujeito compreendendo as políticas institucionais; 

- Implementar uma adaptação da metodologia dos rastreadores individuais na unidade. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Redução do hiato que existe entre a equipe que trabalha na parte gerencial e lida 

com os processos institucionais com a equipe que atua diretamente na assistência ao 

paciente. A fim de viabilizar um diálogo com feedback, entre ambas as partes, para que 
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haja ajustes constantes nos processos gerenciais e técnico-assistenciais. A metodologia 

permite que toda a equipe se torne e se sinta participante e corresponsável pelos proces-

sos no qual estão inseridos, deixando de se considerar apenas como “mão-de-obra” e se 

envolvendo verdadeiramente com sua prática de maneira crítico-reflexiva reconhecendo 

sua importância na organização e para o cuidado com a vida dos pacientes e famílias. 

 

CONSOLIDADO DA EXPERIÊNCIA PILOTO – Dados quantitativos  

Foram realizados 16 rastreadores com pacientes com maior tempo de internação e que 

estavam  lúcidos no momento da entrevista. Sendo:  

- 09 em 2015 (instrumento antigo); 

- 07 em 2016 (instrumento novo). 
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Consolidado da Avaliação Inicial de Enfermagem: 

- Não possui na avaliação do ALERT, alergia e barreiras de linguagem 

- Alguns pacientes não foram avaliados inicialmente dentro das 24 horas como preconi-

zado pela instituição (plantão noturno) 

- Não tivemos avaliação de todos os pacientes com relação ao risco de queda e úlcera 

por pressão (Morse e Braden) no momento da internação como preconizado  

 

Consolidado do Registro do Enfermeiro no ALERT: 

- Faltando avaliação das Escalas de Morse e Braden diariamente 

- Inclusão da Escala Analógica da Dor como registro do enfermeiro no ALERT 

- Faltando os registros das Condutas / Intervenções de Enfermagem em Notas (SAE) 

- Faltando registros de orientações / educação feita aos pacientes 

- Faltando registros de intercorrências que possam ter ocorrido durante o plantão  

 

Consolidado dos Registros dos Técnicos de Enfermagem: 

 - Baixa adesão dos técnicos de enfermagem no uso do ALERT para evolução diária e 

lançamento dos sinais vitais; 

 - Não gerenciamento da Dor com registo da frequência, localização, intensidade, con-

duta e reavaliação; 

 - Evoluções sem registros das ações realizadas e sem registros de intercorrências 

 

Consolidado dos Registros na Prescrição médica: 

 - Pouca adesão ainda dos enfermeiros na checagem no término do plantão se todas as 

medicações foram administradas. 

 

 Ações Corretivas para a Enfermagem : 

- Implementação de textos frequentes no ALERT para condutas de enfermagem / SAE; 

- Treinamento com os enfermeiros em Educação dos pacientes; 

- Treinamento com os técnicos de enfermagem em registros de evolução do paciente; 

- Reconfiguração do formulário Parâmetros de Enfermagem com a antiga etiqueta da 

Dor para melhor gerenciamento da dor; 

- Reforço aos técnicos da importância de evolução e lançamento dos sinais vitais no 

ALERT. 
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CONSOLIDADO DA EXPERIÊNCIA PILOTO – Dados qualitativos 

Resultados entrevistas  

- Todos os pacientes sabiam o motivo da internação e o que estavam fazendo de trata-

mento e sabiam informar o nome do médico responsável pelo seu tratamento; 

- Alguns relataram não saber o porquê da realização de alguns exames, entretanto os 

exames que eram invasivos eles foram informados previamente; 

- Todos relataram não saber o resultado dos exames, uma inclusive falou “se eu não 

perguntar, eles não falam” 

- Todos relataram não saber ao certo quando teriam alta; 

- Todos os pacientes informaram que são perguntados sobre suas preferências alimenta-

res todos os dias; 

- Todos os pacientes sabiam informar que as pulseiras eram para sua identificação, po-

rém os que tinham risco de queda não sabiam o porque da pulseira amarela, entretanto 

as que tinham pulseira vermelha sabiam que estavam usando por causa da alergia; 

- Todos os pacientes que foram submetidos a algum procedimento invasivo ou cirurgia 

falaram que assinaram documentos, entretanto todos que foram submetidos a transfusão 

de sangue relataram não ter assinado nenhum documento antes; 

- Todos os pacientes relataram que sempre são avaliados quanto a dor, e que sempre dão 

remédios quando necessário; 

- A metade dos pacientes informou que no momento da administração dos medicamen-

tos os técnicos informam o que vão fazer, para que serve o medicamento, porém não 

confirmam o seu nome e ainda justificaram “eles já nos conhecem”. O outro restante 

disse que eles fazem direitinho, "perguntam o meu nome, falam o que vão fazer e depois 

fazem o medicamento". 

- Somente uma paciente não sabia informar sobre seus direitos e alegou não ter recebido 

a visita da assistente social. 

 

OUTROS ACHADOS IMPORTANTES: 

- Pacientes são colocados em precaução por contato com a identificação com a bola 

vermelha no leito e capote a beira do leito, sem a devida orientação; 

- Impressos da UTN sem matricula do paciente e nome abreviado, rasuras e uso de mar-

ca-texto; 

- Uso de adornos pela equipe; 

- Profissionais sem uso do crachá de identificação da instituição; 
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- Identificação dos profissionais sem carimbo, somente rubrica ou vice e versa; 

- Pacientes sem reavaliação da dor após feita medicação; 

- Pacientes sem registros de transferência interna e externa pela equipe da assistência. 

 

DEMANDAS: QUALIDADE/NISP 

- Inclusão destes achados nas discussões da Qualidade e outros profissionais; 

- Realinhamento do contrato da UTN para qualidade no registro e identificação correta 

do paciente; 

- Realinhamento da aplicação do TCLE de Sangue  e Hemocomponente; 

- Reforçar o uso do crachá e carimbos pelos profissionais de saúde dentro da instituição; 

- Fazer juntamente com CCIH campanha de retirada dos adornos; 

- Reforçar a Política de Educação de Pacientes; 

- Gerenciamento da Dor por parte multiprofissional; 

- Repensar a política de transição de cuidados entre setores (transferência interna e ex-

terna). 

 

PROPOSTAS: 

- Maior integração da equipe da assistência no momento do rastreador; 

- Feedback setorial após o término do rastreador; 

- Apresentação dos dados dos rastreadores trimestralmente para as chefias de enferma-

gem; 

- Definição de linhas prioritárias do cuidado de enfermagem e indicadores através dos 

rastreadores; 

- Demandas encaminhadas para Qualidade e NISP imediatamente após cada achado. 
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APÊNDICE E – Termo de Autorização de Uso de Imagem 
 
 

Neste ato, _________________________________________________, nacionalidade 

________________, portador da Cédula de identidade RG nº.__________________, 

inscrito no CPF sob nº _________________________________, residente à Av/Rua 

___________________________________, nº._________, município de 

________________________________/Rio de Janeiro. AUTORIZO o uso de minha 

imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada em 

Dissertação de Mestrado de VIVIAN GOMES MAZZONI, intitulada: GESTÃO EM 

UM HOSPITAL ONCOLÓGICO: PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO 

PERMANENTE EM SAÚDE e todos os demais produtos deste trabalho, desenvolvido 

pela Universidade Federal Fluminense – UFF sejam essas destinadas à divulgação ao 

público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso 

da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, podendo ser 

utilizada em   forma artigos e demais produtos oriundos do presente estudo. Por esta ser 

a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada 

haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e 

assino a presente autorização. 

 

______________________, dia _____ de ______________ de ___________. 

 

 

(assinatura) 

Nome: 

Telefone p/ contato: 
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Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 


