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RESUMO 

 

 

A pesquisa teve por objetivo analisar a Educação Permanente em Saúde como 
ferramenta de gestão em um centro cirúrgico (CC) de um hospital público. Estudo do 
tipo exploratório de abordagem qualitativa realizado em 2017. A investigação aconteceu 
com 21 trabalhadores que atuam no centro cirúrgico de um hospital público 
universitário de grande porte, situado no município do Rio de Janeiro. Foram 
convidados a participar de entrevistas gestores, docentes, residentes e trabalhadores da 
assistência, sendo incluídos no estudo os trabalhadores com no mínimo um ano de 
atuação no hospital onde estavam em pleno exercício profissional no setor e excluídos 
os que se encontravam em licença médica e férias durante o período de produção de 
dados. Os dados foram transcritos e submetidos à análise temática, sendo categorizados 
na perspectiva da análise qualitativa. O estudo acusou que a educação permanente não 
compõe estratégia da gestão do CC no hospital envolvido e que este apresenta 
dificuldades na condução de questões ligadas a conflitos interprofissionais. A 
experiência da gestão tripartite, porém, da qual participou a pesquisadora revelou que a 
complexidade do cuidado prestado em um centro cirúrgico fica favorecida quando a 
educação permanente em saúde é compreendida como estratégia de gestão. Os 
encontros periódicos promovidos agregaram profissionais e setores e estimularam a 
construção coletiva do conhecimento, revelando-se como uma possibilidade no trabalho 
cotidiano no centro cirúrgico e no hospital. Como fatores intervenientes facilitadores da 
gestão em um CC: competência técnica e a experiência dos profissionais; parcerias 
firmadas; a interação com o chefe; a presença do gestor; pessoal qualificado; e grupo 
coeso. Por outro lado, os fatores que dificultam a gestão de um CC: falta de organização 
do processo de trabalho; falta de educação permanente e de um espaço para a educação; 
relações de poder; falta de escuta; falta de respeito; e desgaste das relações. Por fim, 
indicam a falta de apoio da direção geral e a crise com a falta de pagamento dos salários 
e a falta de insumos e identificam vícios de funcionários antigos e ausência de zelo com 
patrimônio público. 
  
Palavras-chave: Educação permanente em saúde. Gestão Hospitalar. Centro Cirúrgico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 

 
The objective of the research was to analyze the Health Permanent Education as a 
management tool in a surgical center (SC) of a public hospital. An exploratory study of 
a qualitative approach carried out in 2017. The investigation was carried out with 21 
workers who work in the surgical center of a large public university hospital located in 
the city of Rio de Janeiro. Participants were invited to participate in interviews with 
managers, teachers, residents and care workers, and included in the study were workers 
with at least one year of work in the hospital where they were in full professional 
practice in the sector and excluded those who were on medical leave and vacations 
during the data production period. The data were transcribed and submitted to thematic 
analysis, being categorized in the qualitative analysis perspective. The study pointed out 
that lifelong education does not comprise a management strategy for SC in the hospital 
involved and that it presents difficulties in handling issues related to interprofessional 
conflicts. The experience of tripartite management, however, in which the researcher 
participated, revealed that the complexity of the care provided in a surgical center is 
favored when the permanent education in health is understood as a management 
strategy. The periodic meetings promoted added professionals and sectors and 
stimulated the collective construction of knowledge, proving to be a possibility in daily 
work in the surgical center and hospital. As intervening factors facilitating the 
management in a SC: technical competence and the experience of professionals; signed 
partnerships; interaction with the boss; the presence of the manager; qualified people; 
and cohesive group. On the other hand, the factors that make it difficult to manage a 
SC: lack of organization of the work process; lack of permanent education and a space 
for education; Power relations; lack of listening; lack of respect; and wear and tear of 
relationships. Finally, they indicate the lack of support from the general direction and 
the crisis with the lack of payment of the wages and the lack of inputs and identify vices 
of old employees and absence of zeal with public patrimony. 
 
Key Words: Health Permanent Education, Hospital Management, Surgery Center. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RESUMEN 
 
 
La investigación tuvo por objetivo analizar la Educación Permanente en Salud como 
herramienta de gestión en un centro quirúrgico (CQ) de un hospital público. Estudio del 
tipo exploratorio de abordaje cualitativo realizado en 2017. La investigación tuvo lugar 
con 21 trabajadores que actúan en el centro quirúrgico de un hospital público 
universitario de gran porte, situado en el municipio de Río de Janeiro. Se invita a 
participar en entrevistas gestoras, docentes, residentes y trabajadores de la asistencia, 
siendo incluidos en el estudio a los trabajadores con al menos un año de actuación en el 
hospital donde estaban en pleno ejercicio profesional en el sector y excluidos los que se 
encontraban en licencia médica y vacaciones durante el período de producción de datos. 
Los datos fueron transcritos y sometidos al análisis temático, siendo categorizados en la 
perspectiva del análisis cualitativo. El estudio acusó que la educación permanente no 
compone estrategia de gestión del CQ en el hospital involucrado y que éste presenta 
dificultades en la conducción de cuestiones relacionadas con conflictos 
interprofesionales. La experiencia de la gestión tripartita, sin embargo, de la que 
participó la investigadora reveló que la complejidad del cuidado prestado en un centro 
quirúrgico se ve favorecida cuando la educación permanente en salud es comprendida 
como estrategia de gestión. Los encuentros periódicos promovidos agregaron 
profesionales y sectores y estimularon la construcción colectiva del conocimiento, 
revelándose como una posibilidad en el trabajo cotidiano en el centro quirúrgico y en el 
hospital. Como factores intervinientes facilitadores de la gestión en un CQ: competencia 
técnica y la experiencia de los profesionales; asociaciones firmadas; la interacción con 
el jefe; la presencia del gestor; personal cualificado; y el grupo cohesivo. Por otro lado, 
los factores que dificultan la gestión de un CQ: falta de organización del proceso de 
trabajo; falta de educación permanente y de un espacio para la educación; relaciones de 
poder; falta de escucha; falta de respeto; y el desgaste de las relaciones. Por último, 
indican la falta de apoyo de la dirección general y la crisis con la falta de pago de los 
salarios y la falta de insumos e identifican vicios de funcionarios antiguos y ausencia de 
celo con patrimonio público. 
 
Palabras clave: Educación permanente en salud, Gestión Hospitalaria, Centro 
quirúrgico. 
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OS PALCOS POR ONDE DANCEI 

 

 

Figura 1 - A pesquisadora Sandra Marcia e sua filha, Giovana, em 2010, em sua primeira apresentação juntas 

 
Fonte: acervo pessoal.  

 

Para iniciar esta dissertação, pretendo voltar no tempo com a finalidade de 

melhor dimensionar para o leitor o lugar em que me encontro hoje. A partir das 

lembranças de minha história de vida, inicio este texto discorrendo sobre a minha 

trajetória como bailarina e enfermeira. 

Minha principal ocupação é servidora pública há 27 anos no centro cirúrgico do 

hospital público universitário situado no município do Rio de Janeiro envolvido com 

minha pesquisa. Nessa instituição venho desenvolvendo atividades em diferentes 

espaços assistenciais, como na Recuperação Pós-Anestésica (RPA) e como circulante de 

sala operatória (SO), além de atividades administrativas e de cogestão financeira 

relacionadas à organização, ao planejamento e à gestão, em apoio às chefias médica e de 

enfermagem do serviço. 

Com formação em Serviço Social e Enfermagem, em diferentes momentos tive 

também a oportunidade de atuar no serviço privado ocupando a Gerência de 

Enfermagem de grandes hospitais. Nessa caminhada participei da montagem e 
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inauguração de um desses hospitais, da montagem de centros cirúrgicos, de Centros de 

Material e Esterilização (CME), de um serviço de Hemodinâmica e Pós-Angioplastia e 

de todos os outros processos que envolvem o serviço de enfermagem. Participei também 

de processos de acreditação hospitalar, como Organização Nacional de Acreditação 

(ONA), Acreditação Internacional Canadense – Qmentum, Joint Commission 

International (JCI) e International Standardization for Organization (ISO) 9001, o que 

me oportunizou vislumbrar cenários diferenciados, evoluindo com novas formas de 

pensar a qualidade dos serviços e a formação permanente dos trabalhadores.  

Com o ingresso no Mestrado Profissional de Ensino na Saúde na Universidade 

Federal Fluminense (UFF), pude perceber a importância da concepção da Educação 

Permanente em Saúde (EPS), em meu trabalho em um hospital público, considerando a 

nuança da gestão em um setor tão especializado como o centro cirúrgico (CC). Decidi 

então estudar possibilidades de gestão em um centro cirúrgico sob a perspectiva da EPS.  

Minha trajetória profissional carrega uma concepção de arte e talvez a 

enfermagem seja apenas uma de suas vertentes. O centro cirúrgico (CC) é meu palco, e 

minha trajetória foi composta de entrepassos de ballet, em diferentes cenários, para 

públicos de todas as idades e com expectativas diversas. São quase 30 anos dedicados 

ao trabalho em CC com paixão, prazer e satisfação, sendo que durante esse tempo fui 

convidada a “dançar” em diferentes cenários profissionais. 

A dança sempre mexeu com meus sentidos e meu potencial de criação, 

aumentando minha motivação. Segundo Albisetti et al. (2008), o ballet é uma forma de 

arte que requer uma atividade física extraordinária, caracterizada por rigoroso 

treinamento. O treinamento excessivo e mal planejado bem como a intensidade de 

ensaios e temporadas de espetáculos pode levar o bailarino a lesões crônicas causadas 

pelo alto número de repetições exigidas para o aperfeiçoamento das performances.  

No ballet clássico, a ponta é um sinônimo de maturação e excelência técnica. Ela 

machuca os pés e estes precisam passar por um ritual de proteção cotidiano com 

esparadrapos ou outros materiais, a fim de minimizar o sofrimento. Para o observador 

comum, porém, as bailarinas aguentam-se “magicamente” nas pontas dos pés... Cabe a 

reflexão: o que está por trás do equilíbrio da bailarina?  

Durante muitos anos a dança constituiu parte importante de minha vida. Hoje 

restam os calos nos dedos dos pés, sinais de uma época em que conseguia me equilibrar 

na ponta dos dedos, dobrar os joelhos sem estalar, fazer piruetas sem perder o 

equilíbrio, com panturrilhas definidas devido ao esforço de horas a fio na barra para 
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fortalecer os músculos. Durante esses anos nos palcos em que dancei, escapei do 

desgaste físico, mas não posso dizer o mesmo do desgaste emocional. E o que isso tem 

a ver com minha escolha profissional? Vejo uma profunda conexão entre estes dois 

aspectos da minha vida: a dança e o trabalho no CC.  

Na dança aprendi a ter resistência. Esse aprendizado tem me caracterizado em 

todas as oportunidades que tive de atuar em diferentes cenários, muitas vezes tendo 

como desafio pessoal a dança da liderança e a perspectiva de promover mudanças.  

Assim, esta pesquisa originou-se de questões vividas no decorrer de minha trajetória 

como enfermeira. As experiências aliadas às discussões realizadas com companheiros 

de trabalho despertaram meu interesse pelo mundo acadêmico. E minha entrada no 

Mestrado Profissional de Ensino na Saúde fortaleceu meu apreço por espaços 

problematizadores e promotores do protagonismo do trabalhador, conforme a concepção 

da Educação Permanente em Saúde (EPS).  

Uma unidade de trabalho é caracterizada pela existência de uma equipe com 

determinado processo de trabalho e pela responsabilidade de produtos bem definidos 

(MERHY et al., 2006). Os produtos de um centro cirúrgico devem ser pacientes 

operados nas melhores condições, com o mínimo risco possível, salas de operações bem 

utilizadas, menos atrasos e suspensões, ambiente bem cuidado, com tecnologia 

disponível para uso, trabalhadores engajados e satisfeitos.  

Com esse pensamento, para que essas medidas se tornem exequíveis, deve haver 

um processo de trabalho bem desenvolvido que garanta o produto final. Esse trabalho 

envolve uma equipe multidisciplinar que ali atua e, para que se sintam respeitados e 

mantenham o propósito de melhoria, torna-se necessário que a gestão desenvolva uma 

escuta cuidadosa. 

Para tratar de gestão do CC no contexto de um hospital público sob a 

perspectiva da EPS, precisei mergulhar no desafio de gerenciar experiências de 

aprendizagem que fossem do interesse de todas as pessoas envolvidas, que 

possibilitassem a compreensão e a construção coletiva de conhecimentos e que 

promovessem modos de pensar capazes de favorecer o desenvolvimento e a capacidade 

reflexiva dos trabalhadores. 

Penso não ter aprendido em minha graduação o básico para administrar e 

gerenciar um centro cirúrgico, cujo serviço é complexo, fechado e altamente 

especializado. Também pela experiência profissional adquirida, percebo que são poucos 

os profissionais que tiveram uma vivência desse ambiente, seja como aluno, interno, 
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residente ou mesmo em uma especialização. Esse fazer necessita de investimento em 

desenvolvimento pessoal e profissional, além de predisposição para qualificação e 

constante atualização. 

Trata-se também de um setor de muita responsabilidade no processo de cuidado. 

Quando um familiar deixa alguém na entrada do CC, ele o entrega em confiança àquele 

profissional, mesmo não tendo tido contato prévio com qualquer pessoa que ali atua. 

Nesse contexto, as pessoas são recebidas por alguém com uma “roupa” (paramentação) 

específica e em um ambiente de barreira física, mas mesmo assim ele confia seu ente, 

partindo do pressuposto da competência e da crença de que ali tudo é bem feito ou forte 

o suficiente para cumprir sua função.  

Nesse sentido, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP), visando garantir o cuidado seguro aos pacientes e 

especificamente àqueles que necessitam de cirurgia e de cuidados especializados antes, 

durante e após o ato cirúrgico. Esse programa está ratificado pela Portaria MS/GM nº 

529, de 1° de abril de 2013, e tem como objetivo geral contribuir para a qualificação do 

cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, 

públicos e privados, de acordo com prioridade na agenda política dos Estados-Membros 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) e a resolução aprovada durante a 57ª 

Assembleia Mundial da Saúde (BRASIL, 2013).  

Preocupada em entender o processo de trabalho nesse setor, fiz uma 

especialização em Centro Cirúrgico, Centro de Material e Esterilização (CME) e 

Recuperação Pós-Anestésica (RPA), onde pesquisei sobre o perfil do enfermeiro para 

atuar na unidade de centro cirúrgico. Pude perceber que um dos desafios era formar 

profissionais capazes de assumir suas responsabilidades como coparticipantes no 

cuidado ao paciente. Entendi que a qualidade da assistência passa pelo perfil 

profissional como um caminho para a obtenção dos resultados desejados, na busca 

incessante pela segurança do paciente. Para entender um pouco mais sobre gestão, fui 

buscar especialização em Gestão Empresarial, o que aumentou minha compreensão 

sobre essa dinâmica atividade gerencial. 

Ao mesmo tempo, no dia a dia do CC em que atuo, convivo com alguns 

problemas de ordem gerencial, como o número insuficiente de trabalhadores para 

compor a escala de serviço; a fragilidade na comunicação com a central de material e 

esterilização; ou o pouco investimento em capacitação técnica e qualificação do 

conjunto de profissionais, que não são incentivados à participação em cursos e/ou 
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congressos pertinentes à área de atuação. Percebo, também, problemas relacionados à 

estrutura física, como o déficit de mobiliário; a falta de alguns materiais de consumo e 

de alguns equipamentos específicos. Além desses, identifico também problemas ligados 

à dificuldade no relacionamento intra e interprofissional, entre outros, que colaboram 

para tornar estressante o cotidiano do ambiente de trabalho no CC. 

Nesse cenário venho me preocupando há tempos com o incipiente investimento 

na qualidade da gestão em hospitais públicos. Na instituição em que atuo tem sido 

frequente que trabalhadores sejam convidados a assumir papéis de chefia ou gerência 

sem qualquer experiência ou formação para essa importante função. Eles são muitas 

vezes escolhidos apenas pela titulação acadêmica ou em decorrência de articulação 

política, e ao assumirem muitas vezes se distanciam da rotina ou das necessidades dos 

serviços e de seus trabalhadores. Entendo que uma boa gestão não está associada apenas 

ao conhecimento de textos científicos clássicos em administração ou ao 

acompanhamento sistemático de indicadores de qualidade em centro cirúrgico. É 

preciso compreender o CC na perspectiva dos trabalhadores frente aos processos de 

trabalho que vivenciam. Observo também como servidora da unidade que, no cotidiano, 

as questões administrativas do centro cirúrgico são pouco visíveis tanto pela equipe 

multiprofissional que atua diretamente no serviço, como pelos gestores do hospital, o 

que afeta toda a sua dinâmica e acaba gerando estresse nos trabalhadores.   

Buscando forças para interferir nessa realidade que muito me incomoda, 

corroboro Cortella (2011) quando afirma que “estamos vivendo a emergência de novos 

e múltiplos paradigmas. São novos tempos que exigem novas atitudes”. A mudança, 

porém, mexe com toda a estrutura, interrompe a homeostasia e/ou o equilíbrio do grupo 

e, sendo assim, “a resistência é algo a ser esperado” (MARQUIS; HUSTON, 2010). É 

importante também considerar que a discussão proposta nesta pesquisa está impregnada 

de tempos difíceis, em que vivenciamos um cenário de crise econômica e política no 

país, com perspectiva de sucateamento generalizado de serviços e instituições públicas, 

o que interfere diretamente na saúde pública. Nesse mesmo cenário conturbado 

identifico movimentos de superação por parte de trabalhadores, no sentido de um desejo 

pela melhoria dos processos vivenciados. Como militante pela qualidade da assistência, 

atuo no âmbito de um hospital público e me sinto protagonista nesse espetáculo, ainda 

que sejam muitos os problemas e questões a serem enfrentados. Mas nesse âmbito é 

preciso também compreender com Freire (2015) que “ninguém amadurece de repente 
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[...]. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto 

amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser”.  

Dessa forma, a pesquisa foi desenvolvida tendo como guia as seguintes questões 

norteadoras: como os trabalhadores avaliam a gestão da unidade de CC em um hospital 

público?  E como estabelecer estratégias de gestão em um CC de um hospital público 

sob a perspectiva da EPS? A investigação teve como objetivo geral analisar a gestão 

em centro cirúrgico em um hospital público sob a perspectiva da Educação Permanente 

em Saúde.  

A pesquisa foi conduzida no hospital público em que atuo, situado no município 

do Rio de Janeiro, e contou com a colaboração de gestores, docentes, residentes e 

trabalhadores da assistência, buscando responder aos seguintes objetivos específicos:  

 

a) Identificar com trabalhadores fatores intervenientes na gestão do CC de um 

hospital público.  

b) Elaborar e avaliar com os participantes, estratégias de gestão na perspectiva da 

educação permanente em saúde. 

 

Referenciada em uma compreensão de ensino e aprendizagem adquirida nos 

Palcos por Onde Dancei, elaborei esta dissertação. Ouso afirmar que este trabalho se 

fundamenta não só em minhas aulas de ballet e no amor pela dança, como também nos 

estudos e discussões realizados em espaços acadêmicos, mas principalmente se 

consolida em um saber que vem da prática em CC. Para costurar todos esses palcos, 

elaborei a redação desta dissertação inspirada na relação entre meu objeto e a dança, 

embora não tenha tido a intenção de aprofundar essa abordagem em cada um dos 

diferentes capítulos.  

Dessa forma, optei por organizar a redação desta dissertação em cinco sessões, 

que relacionei às cinco posições fundamentais do ballet. Na sessão denominada 

Primeira Posição, reuni em dois atos os referenciais temáticos e bibliográficos que 

considerei importantes para indicar conceitos, fundamentos e princípios que forneceram 

a base teórica para o estudo. 

Na Segunda Posição, apresento um detalhamento do método, descrevendo o tipo 

de pesquisa, bem como técnicas e instrumentos de produção e análise de dados. 

Na Terceira Posição, faço a exposição dos resultados e sua discussão em dois 

atos. Um primeiro que caracteriza o cenário e os participantes do estudo e um segundo 
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ato que revela a categorização dos depoimentos em associação à produção de 

conhecimento teórico na área. 

Na Quarta Posição, situo em dois atos a narrativa do produto principal e outros 

produtos gerados pela pesquisa, compromisso condição fundamental, considerando que 

estou vinculada a um Mestrado Profissional que se propõe a contribuir para a formação 

interdisciplinar para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Por fim, na Quinta Posição, diante dos conceitos expostos, discutidos e 

analisados, vislumbro as considerações finais, alinhavando esta pesquisa como fruto de 

minha atuação e intenção de revelar realidades e investigar possibilidades.     
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PRIMEIRA POSIÇÃO 
 
 
 

 
 

 
 
 
Para fazer a primeira posição com as pernas, junte os seus 
calcanhares e mantenha os pés abertos, com os dedos afastados. 
Certifique-se também de manter os joelhos voltados na mesma 
direção que as pontas dos pés. Contudo, se você tiver as juntas 
hiperestendidas e os joelhos estiverem se tocando, afastes seus 
tornozelos alguns centímetros 
 

Para fazer a primeira posição com os braços, finja que você está 
segurando uma moeda gigante, envolvendo-a totalmente. Seus braços 
devem formar um círculo, ficando a aproximadamente 7,5 cm de distância 
do seu corpo. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo foi organizado em dois atos ,como acontece em muitos espetáculos 

de ballet. No primeiro apresento o campo temático em que a pesquisa foi desenvolvida 

e no segundo uma revisão bibliográfica integrativa sobre o objeto de estudo.  

 

1º ato: campo temático 

 

Gestão hospitalar  

 

De acordo com Marquis e Huston (2010), a teoria clássica da administração tem 

sua caracterização pela ênfase na estrutura organizacional, com visão do homem 

econômico e pela máxima eficiência. Os autores citam ainda que Henri Fayol, em 1925, 

foi o primeiro a identificar as funções administrativas de planejamento, organização, 

comando, coordenação e controle.  

Os avanços tecnológicos e o aparecimento da Medicina científica, entre o final 

do século XIX e início do século XX, vêm provocando uma verdadeira revolução na 

função dos hospitais, que deixaram de ser um local onde os pobres e os doentes eram 

deixados para morrer, transformando-se em uma instituição destinada ao cuidado e 

tratamento de enfermidades, com infraestrutura suficiente para oferecer atenção médica 

à sociedade, buscando soluções para os problemas de saúde da comunidade (RUTHES; 

CUNHA, 2007). 

O hospital se constitui em um centro de serviços onde são despendidos esforços 

técnicos, de pesquisa e de gestão, realizados por diferentes tipos de profissionais. Dessa 

forma, a gestão de tais instituições exerce papel fundamental, cabendo-lhe a 

disponibilização de recursos materiais, físicos e humanos, distribuindo-os 

adequadamente, coordenando ações e resultados. Assim, tal gestor deve ter como 

principal objetivo a melhoria contínua da qualidade, considerando que todos os serviços 

ali oferecidos são igualmente essenciais, devendo, portanto, coordená-los equilibrada e 

harmoniosamente, a fim de obter sucesso em seus resultados (MALAGON-LODOÑO, 

2000).  

A gestão de hospitais no século XXI é invariavelmente complexa 

(SCHNEIDER, 2014), independentemente da região – ainda que certos aspectos dos 
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serviços de saúde sejam mais desafiadores em alguns países –, como: regulação, 

financiamento e tecnologias à disposição. Acrescenta-se à extensa relação de demandas 

gerenciais a exigência por conhecimentos específicos na gestão dos recursos humanos e 

físicos (FERREIRA; GARCIA; VIEIRA, 2010). 

Há de se levar em consideração o perfil da maioria dos trabalhadores para quem 

o ensino precede a assistência, o que faz com que as demandas administrativas não 

tenham lugar nas prioridades. Cecílio (2002) alerta que, devido à autonomia dos 

médicos nas questões relacionadas à gestão dos hospitais, estes dificilmente se 

submetem a mecanismo de controle. 

Segundo Spagnol (2005), o enfermeiro, para gerenciamento da assistência em 

enfermagem, utiliza métodos e estratégias de gestão oriundos da teoria clássica da 

administração. 

Para atender às demandas do processo assistencial e gerencial, faz-se necessário 

que se implante um modelo de gestão atual, a fim de otimizar o processo gerencial 

hospitalar, que é visto hoje como uma empresa (BURMESTER; PEREIRA; SCARPI, 

2007). 

Como acontece com as organizações em geral, informações adequadas são cada 

vez mais importantes para a gestão de instituições hospitalares, considerando o papel 

social que estas representam. Assim, torna-se essencial que aproveitem da melhor forma 

possível os recursos de que dispõem, promovendo atendimento de alta qualidade a 

preços competitivos (PAVIA, 2001). 

Toda a burocracia que depende da gestão direta relacionada à resolução dos 

problemas diários, tanto dos processos de trabalho como para tornar viável a execução 

da programação cirúrgica, exige um esforço sobrenatural não só do enfermeiro gestor, 

mas principalmente do enfermeiro assistencial, que é o plantonista 24h. E essa atividade 

é realizada na administração da chefia do centro cirúrgico, que fica externa ao setor, em 

outro andar, gerando desgaste. Os enfermeiros não conseguem dar conta de realizar toda 

a programação cirúrgica prevista, devido a problemas nos equipamentos e/ou 

instrumentais, às vezes por falta de materiais especiais como órteses e próteses, pela 

incorreta distribuição das cirurgias de baixa a alta complexidade nas salas de operação 

(SO), falta de recursos humanos com conhecimento técnico para atender àquela 

especialidade, bem como de estrutura física e mobiliário. Esbarram na necessidade da 

troca da sala que foi previamente estabelecida por administrativos sem conhecimento 

técnico, decisivo para a execução do mapa.  
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Essa situação gera conflito na tomada de decisões, em função do que foi 

instituído no serviço, pela falta de comunicação e pela própria falta de divisão de 

responsabilidades frente aos diferentes processos de trabalho ali existentes. 

Diante do exposto, quanto à organização e funcionamento do centro cirúrgico, 

torna-se importante que gestores compreendam seus processos de trabalho no âmbito da 

gestão do serviço, os fatores intervenientes do processo de trabalho, bem como as 

relações que afetam os diferentes profissionais que trabalham nesse setor. 

Entretanto, há que se considerar as mudanças provocadas pela crise financeira 

do Estado e a desorganização administrativa evidenciada no modelo de gestão 

implantado pelo governo, predecessor do acentuado desgaste provocado nas relações 

entre os profissionais de saúde, causando o adoecimento do serviço público, pelo estado 

caótico das condições de trabalho. 

Esse cenário assolou a saúde dos trabalhadores da saúde pública em todos os 

aspectos e níveis hierárquicos, provocando um verdadeiro desequilíbrio biopisíquico e 

socioeconômico muito grande, desestabilizando esses profissionais, favorecendo ainda 

mais o caos. 

Análise mais detalhada do serviço, talvez com ajuda de um diagnóstico 

situacional, permitiria conhecer os processos de trabalho desse setor e a busca de 

sugestões para o direcionamento de recursos. Estes, por sua vez, para atender 

adequadamente à demanda, quem sabe do coletivo, por meio da participação e 

envolvimento da gestão. 

Torna-se necessário avaliar estudos acerca da temática gestão de centro 

cirúrgico, visto a complexidade do serviço, principalmente em se tratando de um 

hospital universitário, com todas as suas interfaces. 

 

Educação permanente em saúde 

 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), lançada pelo 

Ministério da Saúde por meio da Portaria 198, de fevereiro de 2004, possibilita a 

identificação das necessidades de formação e de desenvolvimento dos trabalhadores da 

área da saúde e a construção de estratégias e processos que qualifiquem a atenção e a 

gestão em saúde, fortalecendo o controle social com o objetivo de produzir um impacto 

positivo sobre a saúde individual e coletiva da população (BRASIL, 2004a; 2004b). 
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A educação permanente em saúde é aprendizagem no trabalho, onde o aprender 

e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A educação 

permanente baseia-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de ressignificar 

as práticas profissionais, a partir dos problemas enfrentados no dia a dia, e leva em 

consideração os conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm, propõe que os 

processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização 

do processo de trabalho e acredita que as necessidades de formação e desenvolvimento 

dos trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e populações. 

Os processos de EPS têm como objetivos a transformação das práticas profissionais e da 

própria organização do trabalho (BRASIL, 2007). 

Freire (2013, p. 20) afirma: 

 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição 
política ou, ainda, algum interesse econômico o exijam, mas, sim, porque é 
própria da condição do humano. A formação e a educação são permanentes 
na razão, de um lado, da finitude do ser humano e, de outro, da consciência 
que este tem da sua finitude. Para Freire, o ser humano incorpora à sua 
natureza “não apenas saber que vivia, mas saber que sabia e assim, saber que 
podia saber mais. A educação e a formação se fundam aí” (Freire, 2003, p. 
20). A educação, como formação, como processo de conhecimento, de ensino 
e de aprendizagem, foi incorporada na vida dos seres humanos, à sua 
natureza. Não é possível ser gente sem se achar entranhado numa certa 
prática educativa. O ser humano jamais para de se educar (Freire, 2003, p. 
20). 

 

Práticas decorrentes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) existem em vários lugares com 

iniciativas de utilização da EPS como estratégia, com o intuito de implementar de  

maneira participativa determinadas linhas de ação, inclusive certas iniciativas de 

capacitação. Parte-se do pressuposto de 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 trabalhadores em seu cotidiano. A gestão pauta certos 

temas, mas as equipes pautam outros. E há trabalho organizado de reflexão e produção 

de alternativas nos dois casos. 

A educação permanente tem evoluído em seu conceito e no contexto dos 

sistemas de saúde. Assim, trata-se de um processo permanente que promove o 

desenvolvimento integral dos profissionais do setor, empregando os acontecimentos do 

trabalho, o ambiente normal das atividades em saúde e os estudos dos problemas reais e 

do cotidiano e situações mais apropriadas para atingir uma aprendizagem significativa, 



28 

em que a concepção prévia dos estudantes sobre determinado conhecimento os ajuda a 

conceber novos conhecimentos em sua estrutura cognitiva, cabendo ao estudante 

estruturá-la (AUSUBEL, 1982). 

A imagem do quadrilátero da formação (ensino, gestão, atenção e controle 

social) aplica-se à construção e organização de uma gestão do sistema de saúde, 

redimensionando a imagem dos serviços como gestão e atenção em saúde e valorizando 

o controle social (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

Ceccim e Feuerwerker (2004) ressaltam a importância de uma urgente reforma 

de educação que possibilite a aproximação entre ensino e trabalho. Cada vez mais o 

aprimoramento técnico, ético e científico se faz necessário para atender a essa realidade 

embasada pela legislação que regulamenta a prática da enfermagem no Brasil (Lei nº 

7498/86 e Decreto 94406/87), que legitima como competência privativa a gestão dos 

serviços de enfermagem.  

A Portaria 198/2004 apresenta o conceito de EPS como sendo a aprendizagem 

no trabalho, em que o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações 

e ao trabalho (BRASIL, 2004b). Na EPS, o trabalhador não é um sujeito passivo. Ele 

não vai “receber” o conhecimento de algum ser iluminado. Ele vai participar do 

processo de construção desse conhecimento, sendo também autor e produtor do 

conhecimento na medida em que se depara com a realidade e esta o desafia a produzir 

respostas e soluções a problemas do cotidiano do seu trabalho (EPS EM 

MOVIMENTO, 2014). 

Existem profissionais que se destacam pela maneira de ensinar, outros pela 

maneira de cuidar e outros pela maneira de gerenciar. Poucos são os que conseguem 

acumular todos esses papéis e consolidá-los na gestão de um centro cirúrgico.  

Para atender às demandas sociais em função das mudanças ao longo dos anos na 

área de saúde, há um reconhecimento internacional da necessidade de mudança na 

educação de profissionais de saúde. A transformação das instituições de ensino no 

quesito formação, entre outras atividades, precisa valorizar a equidade e a qualidade da 

assistência e a eficiência e relevância do trabalho em saúde. Quebrar paradigmas na área 

de ensino é um grande desafio e, portanto, é preciso romper com estruturas cristalizadas 

e modelos de ensino tradicionais e formar profissionais de saúde com competências que 

lhes permitam recuperar a dimensão essencial do cuidado: a relação entre humanos 

(CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004).  
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A reflexão crítica sobre os processos de trabalho mesmo em condições de 

alienação e de subordinação a uma lógica que dificulta o exercício profissional como 

prática criadora e capaz de dotar os sujeitos de satisfação é uma condição necessária 

para ampliar as dimensões realizadoras do trabalho na saúde. No que diz respeito ao 

desenvolvimento de um conjunto de serviços na esfera pública, pressupõe o 

reconhecimento dos mais diversos setores e/ou políticas específicas que formam a 

agenda das políticas sociais. É preciso atentar a essas importantes articulações, 

estruturas e equipamentos disponibilizados, particularidades e objetos dos serviços 

existentes. Nesse sentido, as organizações de saúde, conforme Costa e Yamauchi 

(2014), passaram a dar foco a um cuidado centrado no paciente.  

Para Cecílio (2002), a gestão deve “garantir, a cada paciente, o consumo de 

todos os procedimentos necessários à qualificação da assistência, na quantidade e no 

tempo necessário, fruto de uma complexa articulação de múltiplos saberes e “lugares” 

institucionais. E acrescenta que, “ao mesmo tempo, trabalhar para que a equipe não 

perca a dimensão total da pessoa real atendida, com suas necessidades, seus medos e 

carências, sua subjetividade”.  

Caracteriza-se, assim, a EPS que amplia a possibilidade de aproximar o ensino 

da organização dos serviços de saúde em um movimento de reflexão crítica, ressaltando 

as mudanças requeridas para a educação, atenção e gestão dos serviços de saúde e da 

educação.  

Conforme Cecílio (2002), o trabalho em saúde, para ter sucesso, depende de 

"vários insumos", fornecidos por profissionais e pela estrutura hospitalar. Tem-se que o 

CC é um dos espaços sensíveis do hospital, funciona com muitos prestadores de serviço 

e é habitado por equipes que se renovam a cada turno. Esse quadro representa um 

grande desafio quando se pensa em uma proposta de gestão que funcione sob a ótica da 

responsabilidade coletiva que, em geral, se estabelece nos setores que funcionam com 

equipes estáveis. 

Ainda segundo Cecílio (2002), trabalhar em equipe implica necessariamente 

mudanças no arquétipo tecnológico relativo ao processo de acolhimento, novas relações 

éticas entre os trabalhadores e compartilhamento de alteridades, que significam uma 

mudança no conceito do que se denominam equipes.  

Sob esse argumento, avalia-se que um centro cirúrgico não possui uma única 

equipe. Ele conta com um conjunto básico de profissionais (cirurgiões, anestesistas e a 

equipe de enfermagem responsável pelas salas cirúrgicas), e esses profissionais 
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circulam entre os muitos espaços ocupados pelas diferentes clínicas cirúrgicas, uma vez 

que os anestesistas podem atender em outros locais do hospital. 

Antunes (2002) acredita que não existe aprendizagem quando não ocorre 

transformação. Para isso, é necessário que os trabalhadores aprendam a representar 

mentalmente o seu processo de trabalho, a organizar a informação e a planejar sua 

execução. Em especial, o trabalhador em posição de gestão deve desenvolver 

competências chave como motivação, trabalho em equipe, boa comunicação, 

relacionamento interpessoal, equilíbrio emocional, visão sistêmica e capacidade de 

gerenciar conflitos, saber trabalhar sob pressão, prever e prover recursos, ser criativo e 

flexível e saber ouvir. Por sua vez, essas passam a ser essenciais para essa 

transformação.  

Feuerwerker (apud MERHY; FRANCO, 2013) enfatizam que para ampliar a 

escuta, favorecer a responsabilização e as relações cooperativas dentro das unidades é 

necessário mobilizar dispositivos para a análise do trabalho. A gestão da educação 

permanente possibilita a produção de novos pactos e novos acordos coletivos de 

trabalho no SUS. O foco são os processos de trabalho envolvendo a gestão, a formação, 

a atenção e o controle social. Seu alvo são as equipes e seu local de intervenção são os 

coletivos, favorecendo inovações e mudanças das concepções e práticas de saúde como 

estratégia indispensável para a consolidação do SUS. 

A Educação Permanente permite revelar nos processos de trabalho a 

complexidade e a articulação dos diferentes problemas e torna evidente a necessidade de 

estratégias múltiplas, que para serem propostas e implementadas necessitam de 

articulação com a gestão do sistema de saúde de forma intersetorial, interdisciplinar, 

multidisciplinar e interprofissional. Nesse sentido, apresenta-se também como uma 

estratégia de gestão, para que os recursos necessários à organização dos processos de 

trabalho possam ser mobilizados para enfrentar os desafios da saúde na perspectiva da 

rede integrada. 

 

2º ato: revisão bibliográfica  

 

A necessidade de aproximação teórica com a produção de conhecimento no tema 

da pesquisa gerou uma revisão integrativa organizada segundo a estratégia PICo. Esse 

material gerou um primeiro recorte para texto científico. Para reunir e compreender o 

estado atual da produção de conhecimento na temática do estudo, empreendeu-se uma 
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busca bibliográfica considerando a seguinte questão: “qual o estado da arte da gestão de 

um centro cirúrgico sob a perspectiva da educação permanente”? 

Com a questão definida e sistematização na estratégia participante, interesse e 

contexto (PICo), foram identificados os seguintes assuntos para os elementos: 

participante (P) - centro cirúrgico de hospital universitário; interesse (I) - gestão; e 

contexto (C) - educação permanente em saúde. Após a sistematização foram 

identificados os termos da busca nos vocabulários controlados: Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS) e Medical Subject Healding (MeSH), levando-se em conta os termos 

padronizados e seus sinônimos (entry terms).  

A busca foi realizada em maio de 2018 nas bases de dados científicas: Medical 

Literature Analysis and Retrieval System On-line (MEDLINE), consultada via 

Publicações Médicas (PUBMED); Scopus (Elsevier), Web of Science (Clarivate 

Analytics) e Cinahl (EBSCO) por meio do Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A base de dados Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF), entre outras do portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). Ainda foi realizada busca no portal de revistas Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) e também Busca Manual no Google acadêmico. 

Não houve definição prévia de tipos de estudos ou período de tempo. 

Determinou-se como idiomas inglês, português e espanhol para o texto original dos 

documentos. Inicialmente, foram identificados 1.097 documentos e depois da retirada 

das duplicações restaram 921 documentos, como pode ser observado no fluxograma de 

busca da FIG. 2.  
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Figura 2– Fluxograma da busca bibliográfica e seleção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Liberati apud (GALVÃO E PANSAN, 2015). 
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identificadas são do tipo artigo original (n=3), relato de experiência (n=1), estudo de 

caso (n=1) e dissertação (n=1).  

Os estudos ocorreram todos no Brasil, em estados do Sudeste - Rio de Janeiro, 

RJ (n=1), São Paulo, SP (n=1), Minas Gerais, BH (n=2) -, Nordeste  - Natal, RN (n=1) -

e Sul - Curitiba, PR (n=1). Os sujeitos foram enfermeiros, coordenadores enfermeiros, 

auxiliares e técnicos de enfermagem e profissionais em diferentes categorias. O 

ambiente de estudo variou entre comissão (n=1), núcleo (n=1), escolas (n=1) e hospitais 

(n=4). 

A dissertação de Castro (2016) teve como resultado principal dos relatos a 

predominância da educação continuada e as dificuldades na implementação da educação 

permanente, que tem sido compreendida como responsabilidade de todos e não 

exclusiva a uma única categoria profissional.  

O artigo de Sade e Peres (2015) apresenta as dificuldades para o 

desenvolvimento de competências gerenciais do enfermeiro nas organizações 

hospitalares. Os estudos de Castro (2016) e Sade e Peres (2015) não abordam 

diretamente a educação permanente na gestão de centro cirúrgico, porém discorrem 

sobre as dificuldades no âmbito da implementação e no desenvolvimento de 

competências da EP. 

Os respondentes da pesquisa de Leite e Turrini, (2014) - 53,8% - comentam que 

o conteúdo de CC é na maioria das vezes parte de outra disciplina. E, ainda, que o 

conteúdo tenha importância para a formação do enfermeiro generalista. Tem como 

abordagem principal o ensino do tema CC na formação acadêmica do enfermeiro. 

Gomes, Dutra, Pereira (2014) obtiveram como resultados da pesquisa que o 

enfermeiro no gerenciamento do CC tem como funções administrar, gerenciar, 

coordenar, avaliar, desenvolver pesquisas e gerar educação em saúde. Destacam que o 

processo depende também da equipe como um todo, e esta pode exercer influência 

positiva ou negativa. A pesquisa ocorre no ambiente de centro cirúrgico e abrange 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

Morais Filho, Marinho, Backes et al. (2013) expõem um relato de caso sobre a 

implementação de um projeto de educação permanente com a equipe de enfermagem 

dos serviços de urgência de três hospitais. A experiência descreve que foram 

trabalhadas temáticas escolhidas pelos profissionais. Esse estudo não tem foco no 

ambiente de CC, porém apresenta uma experiência importante de integração de ensino-

serviço, em que os atores do ensino, da gestão e do controle social são fundamentais 



34 

para a qualidade da assistência, uma vez que na prática foram adotadas as rodas de 

conversa com as experiências dos profissionais, aulas práticas no serviço e em 

laboratório, discussão de textos e aulas expositivas dialogadas (BRASIL, 2005). 

A organização e gestão do centro cirúrgico de um hospital universitário é 

abordada por Gomes (2009) em um estudo de caso. Foi demonstrado nos resultados que 

o CC é um setor tenso, de relações interpessoais e interprofissionais conflituosas e com 

predominância do poder médico sobre os demais profissionais, além do 

desconhecimento destes acerca das normas organizacionais. 

O melhor exemplo para pensar a gestão do CC na perspectiva da EP é o relato de 

experiência de Morais Filho, Marinho, Backes et al. (2013). Eles consideram as 

experiências dos profissionais e diferentes estratégias de integração do ensino no 

serviço. 

De acordo com os dados apresentados, há eixos que foram detectados nos 

estudos, como a formação de enfermeiros habilitados ou especializados para a área de 

centro cirúrgico e a competência em executar a EPS em serviço, identificados como 

desafios na educação pública e privada no país.  

A preparação para a liderança deve ser objetivo declarado da maioria dos 

programas de educação em enfermagem, já que a formação do enfermeiro visa dotar o 

indivíduo com os seguintes conhecimentos requeridos para o exercício da profissão: 

atenção à saúde, tomada de decisão, liderança, comunicação, educação permanente e 

administração (MARQUIS; HUSTON, 2010). 

Alguns autores referem que a liderança “está ligada a um sentido de ação, senso 

de movimento e é passível de ser aprendida” (LOURENÇO; TREVIZAN, 2001). E que, 

ainda, pode ser compreendida e desenvolvida, desde que haja interesse e iniciativa, pois 

é tida como uma das principais competências a serem adquiridas pelo enfermeiro em 

sua formação (PERES, CIAMPONE, 2006). 

Esse fato pode estar vinculado à pouca ênfase dada para a aquisição desses 

conhecimentos, pois o desenvolvimento da liderança deve ter início no nível básico, 

juntamente com as atividades de pesquisa e das experiências profissionais, sendo 

possível reforçá-las a partir de educação continuada e aprimorá-las na formação para 

ensino de graduação latu senso ou stricto senso.  

Certamente, pela complexidade do centro cirúrgico, o desafio é tornar os 

profissionais mais habilitados a exercer suas responsabilidades de forma autônoma e 
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embasada em princípios científicos, sendo o setor historicamente referido como espaço 

de hegemonia médica.  

As estratégias na EPS citadas em serviços de emergência, conforme, Morais 

Filho, Marinho, Backes et al. (2013), podem trazer bons resultados no centro cirúrgico, 

considerando que ambos são serviços dinâmicos, complexos e críticos a partir da 

evocação de temas espontâneos apresentados pelos colaboradores, tratando-se também 

de um mecanismo diagnóstico para mitigar falhas maiores na depuração de princípios 

técnicos e de segurança.  

Como nos setores de emergência, o processo educativo no CC também deve ser 

dinâmico e aplicar estratégias de alto impacto com pouco empreendimento de tempo, 

mediante o cumprimento do planejamento cirúrgico e necessidade no atendimento de 

urgências e emergências. 

Diante dessa complexidade, para o enfermeiro liderar um centro cirúrgico o 

conhecimento é fundamental para sustentar os profissionais no seu cotidiano de trabalho 

com seus pares e todos os integrantes da equipe cirúrgica. O fortalecimento do gestor de 

enfermagem em um centro cirúrgico se consolidará na medida em que vier criando e 

mantendo uma equipe coesa, com profissionais competentes e satisfeitos naquilo que 

fazem. Logo, se a liderança é a matriz do serviço do enfermeiro em CC, a educação 

permanente surge como uma ferramenta de estratégia para a gestão em CC. 

Nesse sentido, a educação permanente em centro cirúrgico deve seguir critérios 

para formação e atuação de profissionais líderes e de formação continuada, sendo 

considerados valiosos em suas instituições pela pouca oferta desse perfil.  

No entanto, o tema precisa ser mais explorado diante da sua complexidade em si, 

pelo isolamento que ainda caracteriza a unidade de CC, pela pressão sofrida pelos 

gestores para a produtividade desse serviço tanto no seguimento hospitalar como 

ambulatorial. 

As formas de gerir um centro cirúrgico são pouco divulgadas. A gestão ainda é 

vivenciada nas experiências individuais, pois o desenvolvimento dessa competência 

científica não tem sido tonalizado nos planos de ensino das escolas de formação do 

ensino superior e nos modelos de pós-graduação da área de enfermagem. 

Os estudos incluídos não exibiram correlação direta com a gestão do centro 

cirúrgico sob a perspectiva da educação permanente, mas as dificuldades para a 

implantação e manutenção das ações de educação permanente foram sinalizadas. Ao 

mesmo tempo, ela foi reconhecida pelos enfermeiros para seu autoaperfeiçoamento e da 
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sua equipe e o gerenciamento na unidade sob sua responsabilidade, ainda que não 

estruturada como modelo de gestão.  

Desta revisão integrativa emerge a necessidade de identificar os elementos das 

estratégias de EPS, em especial, em centro cirúrgico, os programas de capacitação 

permanente dos profissionais de enfermagem, com avaliação da sua efetividade, a partir 

dos indicadores de resultados para florescer os domínios alusivos à profissão: prática, 

educação, administração e pesquisa. 
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SEGUNDA POSIÇÃO 
 

 

 
 
 
A próxima posição é a segunda. Para fazê-la com os pés, 
comece com a primeira posição, depois afaste um pouco 
os pés até que seus calcanhares não estejam mais se 
tocando. 
 

Para fazer a segunda posição com os braços, imagine novamente 
que está segurando a moeda (como no passo anterior), mas desta 
vez ela está ficando ainda maior, de modo que para tentar envolvê-
la, você deve abrir bem os braços, até que fiquem na mesma 
posição em relação aos seus pés. 
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CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

Segundo Clark e Castro (2003), a pesquisa tem como objetivo desenvolver o 

processo de construção do conhecimento, discordando ou corroborando o conhecimento 

existente com base em métodos científicos que possam ser reproduzidos e validados. 

Dessa forma, a pesquisa beneficia o meio social e comunitário, visando ao surgimento 

de novos conhecimentos.  Gil (1999, p. 42) define pesquisa como: “o processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é descobrir respostas para problemas, mediante o emprego de procedimentos 

científicos”. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2001), a escolha da metodologia está 

relacionada ao problema estudado, em função da natureza do fenômeno, objetivo da 

pesquisa e de outras questões envolvidas na investigação. Para Marconi e Lakatos 

(2001, p. 43): 

 

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de 
pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no 
caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. 
Significa muito mais do que apenas a verdade: é encontrar respostas para 
questões propostas, utilizando modelos científicos. 

 

O estudo apresentado tem o propósito de analisar a gestão em um centro 

cirúrgico de um hospital público, sob a perspectiva da EPS, e foi desenvolvido segundo 

abordagem qualitativa e exploratória. 

De acordo com Gil (1999), as pesquisas classificadas como exploratórias têm 

como objetivo primordial desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com 

base na formulação do problema ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

Neves (1996) lembra que a pesquisa qualitativa não emprega técnica estatística, ela é 

direcionada mediante a produção de dados, em contato direto do pesquisador com o 

objeto de estudo, buscando a compreensão do caso por meio dos participantes da 

situação avaliada.  

As limitações desse tipo de estudo referem-se principalmente ao fato de que as 

conclusões de tal investigação não são generalizáveis. Nesse sentido, se por um lado 

esta abordagem dificilmente poder servir à verificação de hipóteses gerais e teorias, 
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certamente pode ajudar a melhor compreender uma situação ou mesmo um fenômeno 

complexo (DIONNE; LAVILLE, 1999). 

Como cenário para o estudo, foi escolhido o centro cirúrgico de um hospital 

universitário público, situado na zona norte do município do Rio de Janeiro. O CC está 

localizado no 5º andar do prédio principal do hospital e pode ser considerado um setor 

norteador para o cuidado. Cabe ressaltar que a maioria dos leitos hospitalares é da área 

cirúrgica e que o hospital não dispõe de setor de emergência aberta.  

O hospital público envolvido com o estudo é o Hospital Universitário Pedro 

Ernesto (HUPE2), considerado de nível quaternário de assistência em virtude da oferta 

de um conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização. Recebe muita 

demanda por procedimentos cirúrgicos e organiza também procedimentos que 

envolvem alta tecnologia e/ou alto custo, como Oncologia, Cardiologia, Oftalmologia, 

Transplantes, parto de alto risco, Ortopedia, Neurocirurgia, diálise (para pacientes com 

doença renal crônica) e assistência em cirurgia reparadora.  

Participaram do estudo 21 profissionais do hospital. Foram incluídos 

trabalhadores da gestão, docência e da assistência com atuação com pelo menos um ano 

de exercício profissional e excluídos os trabalhadores que se encontravam de licença ou 

férias durante o período de produção de dados.  

 

Quadro 1 - Participantes da pesquisa, 2018 

FUNÇÃO NO HOSPITAL CATEGORIA PROFISSIONAL Quantitativo 
GESTÃO 

Chefia médica CC Médico (1) 
Chefia de enfermagem CC Enfermeiro (1) 
Apoio administrativo Técnicos de enfermagem (2) + Administrativo (1) 

DOCÊNCIA/ ASSISTÊNCIA 
Docente 
Residente  

Enfermeiros (3) 
Enfermeiros  (3) 

ASSISTÊNCIA 
Trabalhador assistencial 

 
Enfermeiros (3) 

Técnicos de enfermagem (7) 
Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

Os participantes foram codificados conforme o cargo ocupado, sendo assim 

identificados: G1 e G2, representados por gestores; D1, D2 e D3, representados pelos 

docentes; E1, E2 e E3, pelos enfermeiros plantonistas; R1, R2 e R3, pelas residentes de 

                                                 
2 O HUPE localiza-se no Boulevard 28 de setembro, nº 77, no bairro de Vila Isabel, cidade do Rio de 
Janeiro. A unidade faz parte da rede de serviços da Coordenadoria de Saúde da Área Programática 2.2 
(A.P 2.2), que abrange os bairros de Vila Isabel, Grajaú, Andaraí, Maracanã, Tijuca, Rio Comprido, Praça 
da Bandeira, Usina e Muda (HUPE, 2016). 
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enfermagem do segundo ano; T1, T2, T3, T4, T5, T6 e T7, pelos técnicos de 

enfermagem; e A1, A2 e  A3, representando os administrativos (QUADRO 2). 

O estudo foi pautado nos preceitos éticos relativos ao desenvolvimento de 

estudos com seres humanos, atendendo à Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, 

do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). O projeto que originou esta pesquisa 

foi submetido à apreciação e foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal Fluminense, 

como instituição proponente; e do CEP do Hospital Universitário envolvido com o 

estudo, este como unidade coparticipante. O projeto foi submetido à Plataforma Brasil 

com os números de CAAE: 68433817.3.0000.5243 e 68433817.3.3001.5259 e obteve 

os pareceres, respectivamente, sob os números 2.157.514 e 2.218.380 (ANEXOS B e 

C). 

Para a produção de dados foi criado um roteiro semiestruturado de entrevista 

contendo 10 questões. O roteiro teve como propósito verificar as percepções dos 

participantes sobre as questões do estudo. Minayo (2013) ressalta que a entrevista pode 

ser entendida como uma conversa com finalidade, permitindo ao entrevistado a livre 

expressão de opinião (APÊNDICE A). 

Trivinõs (1987) argumenta que o processo de entrevista semiestruturada dá 

melhores resultados quando se trabalha com diferentes grupos de pessoas. Portanto, 

como estratégia de operacionalização das entrevistas, a amostra considerou os 

profissionais que no centro cirúrgico desempenham papel significativo, não só no ato do 

cuidado cirúrgico, mas também no processo de gestão colegiada, contemplando, para 

tanto, os diferentes profissionais que compõem a equipe, entendendo-se nessa 

população gestores da área médica e de enfermagem, docentes, pessoal administrativo, 

equipe de enfermagem e residentes de enfermagem, que atuam dentro da unidade. 

Para realizar a entrevista, os profissionais foram contatados pessoalmente pela 

pesquisadora e após breve apresentação acerca da temática de estudo foram convidados 

a participar da pesquisa.  

Nessa oportunidade foi explicado como seria realizada a entrevista e aqueles que 

aceitaram assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Ficou 

acordado então, com os interessados em participar, o melhor horário, dia e local para a 

realização da entrevista. Todos preferiram seus locais de trabalho e, mediante sua 

autorização prévia (ANEXO A), as falas foram gravadas em dispositivo de gravação de 

voz (aparelho celular) e posteriormente transcritas na íntegra. O tempo médio de 
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duração das entrevistas foi de 20 minutos. O conteúdo dos depoimentos foi analisado, 

preservando-se o anonimato dos participantes, sendo suas contribuições codificadas, de 

forma a resguardar sua identidade (QUADRO 2). 

Os dados produzidos foram submetidos à análise temática qualitativa em 

conformidade com os procedimentos de análise recomendados por Minayo (2013).  

Buscou-se “desmontar a estrutura e os elementos desse conteúdo, para esclarecer suas 

diferentes características e extrair sua significação” (BARDIN, 1977; DIONNE; 

LAVILLE, 1999, p. 214). Dionne e Laville (1999) consideram esse tipo de análise 

como “um conjunto de vias possíveis para a revelação de um conteúdo”. 

Dessa forma, inicialmente procedeu-se à leitura flutuante do conjunto de dados 

transcritos, com o objetivo de tomar contato exaustivo com o material. Na sequência, 

foi realizada a organização do material qualitativo, de forma a responder a normas de 

validade como exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. Por fim, 

os achados foram reorganizados.  
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TERCEIRA POSIÇÃO 
 

 

 

Agora estamos na terceira posição. Para fazê-la com 
os pés, coloque um pé em frente ao outro. O pé da 
frente deve tocar o meio da ponta do pé de trás. 
 

Para fazer a terceira posição com os braços, faça a posição da moeda 
com um dos braços, mas desta vez deixe-o um pouco abaixo do 
umbigo. Em seguida, faça a segunda posição com o outro braço. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

1º ato: caracterização do cenário e dos participantes do estudo 

 

O HUPE foi inaugurado no ano de 1950 e na época suas atividades 

privilegiavam exclusivamente as questões acadêmicas de ensino e pesquisa, com o 

acompanhamento e estudo de raridades clínicas e doenças em estágio final de evolução. 

Foi então compondo parte da rede hospitalar da Secretária de Saúde do Distrito Federal. 

Em 1962, tornou-se hospital-escola da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da 

Universidade do Estado da Guanabara (UEG), que atualmente é a Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro - UERJ (HUPE, 2018). 

Em 1965, foi incorporado à UERJ como Hospital das Clínicas. Até aquele 

momento, suas atividades contemplavam, exclusivamente, as questões acadêmicas de 

ensino e pesquisa, com o acompanhamento e estudo de raridades clínicas e doenças em 

estágio final de evolução (HUPE, 2018). Em 1975, o hospital passou por mudanças 

significativas e tornou-se um hospital de atendimento geral, em decorrência do convênio 

firmado com o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o Ministério da Previdência e 

Assistência Social (MPAS), adequando-se, assim, às necessidades da população no que 

diz respeito ao acesso aos serviços de saúde (HUPE, 2018). 

O HUPE é uma unidade pública vinculada ao sistema de saúde brasileiro e 

referência também em nível nacional. Constitui-se no hospital universitário (HU) da 

UERJ, sendo partícipe do complexo de saúde dessa universidade. Encontra-se inserido 

no sistema de referência e contrarreferência para as atividades assistenciais garantidas 

pelo SUS e habilitadas pelo Ministério da Saúde brasileiro. Atualmente, tal sistema de 

referência e contrarreferência se materializa via sistema de regulação de vagas 

(NUNES, 2015, p. 48). 

O HU tem por finalidade, definida em seu Ato Executivo de Decisão 

Administrativa, AE-026 de 05 de julho de 1995, no seu artigo 2º, prestar assistência à 

população por meio da aplicação de medidas de proteção e recuperação da saúde. 

Ensino, pesquisa e extensão são atividades estratégicas para um HU que tem em sua 

rotina constantes descobertas e inovações, contribuindo para a melhoria da assistência e 

do atendimento em saúde (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 

UERJ, 1995, p. 1): 
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a) servir de campo de aprendizado para o ensino de graduação das profissões da 

área de saúde e nas demais áreas no que couber; 

b) servir ao aperfeiçoamento dos profissionais de saúde por meio dos programas de 

residência e de cursos de pós-graduação – “lato sensu” e “strito sensu”; 

c) desenvolver atividades de investigação científica e tecnológica no campo das 

ciências da saúde e contribuir para a realização de estudos e pesquisas sobre os 

principais problemas de saúde da população; 

d) desenvolver atividades de extensão, articulando os diversos meios de atenção à 

saúde. 

 

A qualidade dos profissionais e os meios sofisticados de diagnóstico e 

tratamento oferecidos levaram a um progressivo aumento na procura por atendimento 

no hospital e  o alçaram ao lugar de  um dos maiores complexos docentes assistenciais 

na área da saúde, transformando-o em  referência para uma série de especialidades e 

importante núcleo nacional de formação de profissionais. Em junho de 2006, foi criado 

o Núcleo Perinatal, baseado no histórico precursor do serviço de Obstetrícia do 

Hospital. Hoje a maternidade é referência em gravidez de alto risco no estado do Rio de 

Janeiro, com leitos de unidade de terapia intensiva neonatal, cadastrados pelo SUS. 

Sendo centro de excelência na área de saúde, dispõe de um corpo clínico 

formado por profissionais com reconhecimento nacional e internacional e procura 

manter programas permanentes de atualização e modernização com base em recursos 

captados com projetos desenvolvidos por seus profissionais. No entanto, a crise 

econômica do país e do estado do Rio de Janeiro e a crise da saúde prejudicaram 

marcantemente a qualidade dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, trazendo à tona 

uma série de problemas e dificuldades. 

O hospital tem mais de 500 leitos, porém, em média, 300 ativos, e mais de 60 

especialidades e subespecialidades. Possui capacidade tecnológica para atendimentos de 

cirurgia cardíaca e transplante renal, além dos atendimentos ambulatoriais de referência 

em diversas áreas da saúde, mas com algumas restrições relacionadas à falta de 

materiais especiais. Entre os procedimentos ambulatoriais de alta complexidade, estão a 

quimioterapia, a radioterapia, a hemoterapia, a ressonância magnética e a Medicina 

Nuclear, além do fornecimento de medicamentos excepcionais e marca-passo.  

O centro cirúrgico realiza média de 320 cirurgias/mês, contemplando diversas 

especialidades e pacientes de todas as faixas etárias. As cirurgias eletivas são marcadas 
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previamente e realizadas no período diurno de segunda à sexta-feira e em menor 

quantidade aos sábados. Em paralelo, acontecem as cirurgias de urgência e emergência 

ao longo do dia/noite. O setor conta com 16 salas de cirurgia, sendo que apenas 11 estão 

em funcionamento, devido a obras estruturais. O CC possui oito leitos em sala de 

recuperação anestésica.  

A equipe do CC do HUPE é composta de 134 profissionais concursados, 

acrescidos de 22 contratados para trabalhar nos projetos das especialidades de Urologia, 

Neurocirurgia, Cirurgia Plástica e Cirurgia Cardíaca, totalizando 155 trabalhadores. Por 

categoria, temos um enfermeiro-chefe, 12 enfermeiros plantonistas, quatro residentes de 

enfermagem, 12 técnicos de enfermagem diaristas, 95 técnicos de enfermagem 

plantonistas (destes, 12 foram cedidos à CME), oito maqueiros, um administrativo e um 

na sessão de anestesia. Nessa contagem não estão contabilizados os trabalhadores 

afastados (oito por licença médica prolongada e três por licença-prêmio aguardando 

aposentadoria).  

Participaram do estudo 21 trabalhadores. O QUADRO 2 apresenta um panorama 

do perfil dos profissionais entrevistados, com características como sexo, ocupação, 

tempo de formação e de atuação no centro cirúrgico, experiência anterior, nível de 

escolaridade, distribuição por turno e outro vínculo empregatício. 

Observa-se que a maioria dos entrevistados é do sexo feminino, ocupando 

cargos de nível superior seja na gestão, assistência ou docência. Os entrevistados têm, 

em média, 20 anos de formado, com experiência média de 14 anos de atuação no centro 

cirúrgico. Em relação à experiência anterior na área de CC, oito afirmaram não possuir 

experiência na área.   

Dos 21 participantes, cinco atuam em função de gestão ou administrativa, sendo 

um o chefe médico do CC, um o chefe de enfermagem do CC e três profissionais que 

atuam no apoio administrativo (dois técnicos de enfermagem e um administrativo).  

O enfermeiro gestor responde como chefe de enfermagem do centro cirúrgico e 

acumula também a chefia da CME, possui especialização em CC e CME, foi chefe da 

Coordenadoria Geral de Enfermagem durante oito anos e tem experiência anterior na 

função e como gestor.  

O gestor médico responde pela chefia do CC, possui especialização em 

Anestesiologia.  Este conta com a colaboração de dois administrativos na secretaria da 

chefia do centro cirúrgico em outro andar, que auxiliam na gestão do serviço.  
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Dos três administrativos que atuam dentro da unidade de centro cirúrgico, dois 

possuem especialização, porém trabalham como readaptados, realizando atividades 

burocráticas em função de doenças ocupacionais. O terceiro cursou o ensino médio 

completo. A faixa etária varia entre 32 e 55 anos.   

Participaram também 10 trabalhadores que atuam na assistência, sendo três 

enfermeiros e sete técnicos de enfermagem, além de três enfermeiros docentes e três 

residentes que atuam no CC do hospital universitário.  

Quanto aos enfermeiros assistenciais, os três possuem especialização, sendo 

apenas um na área de CC e CME e os outros dois em áreas distintas, com faixa etária 

entre 32 e 52 anos. Entre os sete técnicos de enfermagem entrevistados, cinco possuem 

nível superior, sendo quatro enfermeiros e um fisioterapeuta. Quatro possuem 

especialização. Os outros dois têm formação de nível médio. A faixa etária é entre 45 e 

57 anos. 

De todos os entrevistados, apenas seis possuem período igual ou inferior a cinco 

anos de atuação em centro cirúrgico, incluindo as residentes do segundo ano de 

Enfermagem. Os outros 15 têm no mínimo seis anos de atuação na área, sendo 

identificada concordância com o tempo de formados, em que cinco participantes 

possuem período igual ou inferior a 10 anos. Os demais variam entre 11 e 34 anos de 

formados.  

Quanto ao turno de trabalho, 14 trabalhadores atuam em turno diurno, sendo seis 

deles em períodos de trabalho de 6-7 às 13h e oito na jornada de 12–7 às 19h. Os 

demais sete trabalham em escala de 24-7 às 7h, com dia fixo na semana, fazendo duas 

complementações de 12h para completar a carga horária mensal, que é de 120h. Por 

determinação da chefia de enfermagem do setor e devido à demanda, as 

complementações são feitas sempre no serviço diurno. Apenas um participante tem 

duplo vínculo na instituição, ou seja, duas matrículas, e faz tanto a jornada de 6h como a 

de 24h, sem conflito de horários. Do total de entrevistados, 15 afirmam possuir outro 

vínculo empregatício. Essa é uma condição que pode interferir na disponibilidade dos 

servidores de participação em processos de qualificação, pela provável dificuldade de 

compatibilização de horários para encontros ou eventos.  

Vale ressaltar que o quantitativo de trabalhadores para a escala de serviço vem 

sendo reduzido por aposentadoria, sendo que apenas no ano de 2017 saíram quatro 

funcionários e este ano já se aposentaram oito, o que torna o cenário ainda mais difícil, 

sem reposição por falta de concurso público. 
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Quadro 2 - Caracterização dos participantes do estudo 
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G1 
R 9 

44 D não M S Medicina 
Especialização 
Anestesiologia

Médico 
anestesiologista 

Chefia médica 
do CC 

CC 19a 10a 10:02 

G2 
R 15 

52 D sim M S Enfermagem 
Especialização 

em CC 

Enfermeiro Chefia de 
enfermagem 

do CC 

CC 24a 24a  
(8a 

coord. 
enf, 7a 
CC, 9a 
outros) 

27:32 

A1 
R 10 

53 D não F N Enfermagem 
Especilaização
em cardiologia

Administrativo 
(readaptado) 

ADM Centro 
Cirúrgico 
(OPME) 

17a 3a 06:23 

A2 
R 13 

55 D sim F N Psicologia 
Especialização
Em Psicologia 

Médica 

Administrativo 
(readaptado) 

Técnico 
Enfermagem 

Centro 
Cirúrgico 

(patrimônio) 

17a 27a 20:19 

A3 
R 11 

32 D sim M S 2º grau Administrativo ADM CC (estoque 
de 

materiais) 

8a 8a 10:05 

D1 
R 8 

52 D Sim F S Enfermagem 
Mestrado 

Especialização 
em 

Estomaterapia 

Enfermeiro Docente CC 30a 15a 35:54 

D2 
R 1 

57 D Sim F S Enfermagem 
Doutorado 

Enfermeiro Docente CC 34a 32a 23:59 

D3 
R 16 

41 D Sim M S Enfermagem 
Mestrado 

Especialização 
em CC e CME 

Enfermeiro Docente CC 21a 2a9m 42:59 

E1 
R 2 

32 24h Não F S Enfermagem 
Especialização 
em Oncologia 

Enfermeiro Enfermeiro 
Assistencial 

CC 
(plantonista) 

10a 1a7m 12:20 

E2 
R 21 

40 SD Sim F S Enfermagem 
Especialização 
em CC e CME 

Enfermeiro Enfermeiro 
Assistencial 

CC (CME) 17a 14a 28:54 

E3 
R 12 

52 24h Não F S Enfermagem 
Especialização 
em obstetrícia 

e gestão 
hospitalar 

Enfermeiro Enfermeiro 
Assistencial 

CC 
(Plantonista) 

24a 17a 15:33 

R1 
R 19 

26 SD Não F N Enfermagem 
Residência em 

CC 

Enfermeiro Residente CC 2a 1ª10m 12:01 

R2 
R 17 

33 SD Não F N Enfermagem 
Residência em 

CC 

Enfermeiro Residente CC 2a 1a10m 15:18 

R3 
R 18 

25 SD Não F N Enfermagem 
Residência em 

CC 

Enfermeiro Residente CC 2a 1a10m 10:32 

T1 
R 14 

45 24h Não M S Técnico de 
Enfermagem 
Enfermagem 

Especialização 
em 

Cardiologia 

Técnico em 
Enfermagem 

Técnico em 
Enfermagem 

CC/RPA 23a 15a 22:43 
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T2 
R 20 

57 SD Sim F S Técnico de 
Enfermagem 
Enfermagem 

Especialização 
em CCIH e 

Gestão 
hospitalar 

Técnico em 
Enfermagem 

Técnico em 
Enfermagem 

CC/RPA 25a 25a 48:07 

T3 
R 3 

50 24h Não F S Técnico de 
Enfermagem 
Enfermagem 

Pós em 
licenciatura 

Técnico em 
Enfermagem 

Técnico em 
Enfermagem 

CC 25a 25a 11:05 

T4 
R 7 

57 24h Sim F S Técnico de 
Enfermagem 

Técnico de 
Enfermagem 

Instrumentador CC 35a 23a 24:56 

T5 
R 6 

54 24h Não M S Técnico de 
Enfermagem 

Técnico de 
Enfermagem 

Instrumentador CC 32a 26a 18:29 

T 6 
R 4 

53 SD Não M S Técnico de 
Enfermagem 

Técnico de 
Enfermagem 

Instrumentador CC 17a 11a 12:43 

T7 
R  

42 24h Sim F N Técnico de 
Enfermagem 
Fisioterapia 

Especialização 
em 

Cardiovascular
RPG e ATM 

Técnico de 
Enfermagem 

Técnico em 
Enfermagem 

CC (cedido 
a CME) 

30a 22a 13:23 

 Fonte: a pesquisadora. 
 

2º ato: gestão em um centro cirúrgico de um hospital público universitário e 

fatores intervenientes na perspectiva da educação permanente 

 

Um CC compreende uma série de intervenções cirúrgicas para diagnóstico e 

tratamento, desde a baixa à alta complexidade, realizadas geralmente com anestesia, 

utilizando tecnologias avançadas e de alto custo e necessitando cada vez mais de 

trabalhadores qualificados para subsidiar a demanda do serviço (GOMES; MELANDA, 

2012). Quando solicitados a avaliar sua formação para a atuação no CC, a maioria dos 

participantes relata que o aprendizado se deu na prática e comenta a insuficiência da 

graduação.  

 

Se você for pegar a formação do enfermeiro você tem uma série de falhas...  
muitas das vezes, a própria disciplina do centro cirúrgico se  resume a duas, 
três aulas, você não tem uma disciplina especificamente, apesar de que hoje, 
com a mudança dos currículos, você atende a estas questões, mas você 
necessita de uma especialização, necessita de uma efetivação melhor para 
gerenciar um CC (G2).  
 
Com o tempo você aprende. Então, tive que correr muito atrás daquilo e na 
verdade eu posso falar que aprendi muito de centro cirúrgico com técnico de 
enfermagem, circulando, instrumentando, montando sala, cuidando de 
doente, de material, foi assim que fui aprender e correndo atrás, procurando 
bibliografia que na época não tinha esse negócio de internet, na época era no 
livro que era caro pra caramba (E2). 
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Assim, um CC se configura como um setor complexo que exige organização 

específica e gerenciamento eficaz. É também importante que se leve em consideração a 

necessidade da sincronia com os demais setores do hospital, de forma a atender às 

demandas de agilidade que as ações nele desenvolvidas requerem e garantir a segurança 

dos pacientes. O setor tem como característica um cotidiano estressante, marcado por 

processos de trabalho fragmentados, morosidade das ações devido à necessidade de 

envolvimento de diversos setores do hospital e também por conflitos interpessoais. Há 

necessidade do controle de todos os procedimentos e são necessários recursos para a 

realização do ato cirúrgico que, somados à lógica do processo de trabalho e 

funcionamento, impacta nas relações interpessoais e, consequentemente, na assistência. 

Para entender a dimensão de um serviço complexo dentro de uma organização 

complexa, Avelar e Jouclas (1993) referem que dentro do “macrossistema hospitalar o 

centro cirúrgico apresenta-se como um sistema sociotécnico estruturado, com base em 

uma complexa estrutura organizacional”. 

A formação generalista em enfermagem exige daqueles que se envolvem com o 

trabalho no centro cirúrgico preparo frente ao desafio de atuar em um setor fechado e 

altamente especializado, onde interagem diferentes profissionais. Esse quadro se 

intensifica se considerado o risco permanente de morte. Diante da complexidade houve 

uma mobilização global, por intermédio da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

buscando melhorar a qualidade da assistência prestada nos serviços de saúde para a 

segurança do paciente.  

O Brasil faz parte da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, criada pela 

OMS em 2004. O objetivo da aliança é adotar medidas de melhoria no atendimento ao 

paciente e aumentar a qualidade dos serviços de saúde. Ao lado dos outros países que 

aderiram à aliança, o Brasil está politicamente comprometido com esses propósitos da 

OMS. Para isso, o Ministério da Saúde instituiu, em 1º de abril de 2013, por meio 

da Portaria nº 529 de 1o/04/2013 (BRASIL, 2013), o Programa Nacional de Segurança 

do Paciente (PNSP). 

Entre os conceitos de cultura de segurança do paciente explicitados na Portaria 

MS/GM nº 529/2013, destacam-se dois, que simbolizam a magnitude da necessidade do 

conhecimento e de adequadas condições de trabalho: cultura na qual todos os 

trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem 

responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e 

familiares; cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado 
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organizacional; cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a 

manutenção efetiva da segurança. 

A RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, tem por objetivo instituir ações para a 

promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 

Nela se constituiu a obrigatoriedade das instituições públicas e privadas de instituir o 

Núcleo de Segurança do Paciente, legitimando as suas ações. Entre vários eixos 

ressalta-se a segurança cirúrgica, que é explicitada como a quarta das seis metas 

internacionais de segurança do paciente. 

Dos desafios do trabalho em um CC os participantes identificam aqueles 

relacionados à mediação de conflitos na equipe multiprofissional:  

 

O maior desafio é gerenciar conflitos, invariavelmente o conflito acontece, 
invariavelmente! (D1). 
 
Dificuldade é a convivência multiprofissional e desafio é a comunicação 
multi e na própria equipe... (R3).  
A indisciplina dos médicos é um desafio, os médicos são muito 
indisciplinados, eles não sabem técnica, eles não sabem nada, eles se acham 
detentores do poder e do conhecimento e eles não têm o poder e não têm 
conhecimento (D1).  

 

Em um hospital são vários os processos que direta ou indiretamente estão 

relacionados à produção do trabalho, planejamento, organização e gestão. Esta, por sua 

vez, envolve o monitoramento de instalações, tecnologia e equipamentos adequados, 

demandando recursos humanos qualificados.  

Há de se levar em consideração o perfil da maioria dos médicos. Estes ocupam 

normalmente os cargos de gestores das instituições de saúde, mas em sua formação 

geralmente o ensino precede a assistência, e as demandas administrativas “não têm 

lugar nas prioridades”. Cecílio (2002) assegura que, com a autonomia dos médicos nas 

questões relacionadas à gestão dos hospitais, estes dificilmente se submetem a 

mecanismo de controle. 

Em relação à abordagem multiprofissional, Campos (2008) mostra que os 

profissionais de enfermagem são responsáveis por viabilizar quase que 100% da 

operacionalização do serviço compreendido como perioperatório. Vogt e Freitas (2012) 

destacam a função do enfermeiro gestor como organizador, exercendo papel 

administrativo e de planejamento na equipe multiprofissional. Segundo os autores, essa 

equipe deve ter condições de combinar em tempo real múltiplos conhecimentos, 
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experiências e julgamentos, de forma decisiva. E isso impacta diretamente na tomada de 

decisão. 

Cecílio e Merhy (2003) defendem que o desafio posto nas instituições 

hospitalares é maior do que somente agregar numa somatória de ações específicas do 

trabalho de cada profissional, mas é especialmente pensar e discutir a forma de 

operacionalização da gestão do cotidiano, considerando a micropolítica do trabalho, de 

maneira que resultem em uma atuação mais solidária e concentrada de um grande 

número de trabalhadores que estão envolvidos no cuidado. 

Nesse sentido, os participantes comental que é preciso que haja proatividade e 

coresponsabilização dos trabalhadores da assistência diante dos problemas vividos no 

ambiente de trabalho: 

 

 

 

Por exemplo, eu chego aqui hoje... é uma dificuldade, mas se eu entendo que 
a dificuldade que eu encontro hoje ela precisa ser vencida, eu vou correr atrás 
eu vou cobrar eu vou registrar, vou buscar em outro setor, mas que eu tenho 
obrigação naquele momento de resolver. Então, a gente enquanto servidor em 
um centro cirúrgico público, a gente observa o seguinte: as pessoas muito 
voltadas para si  mesmo, “não tem não tem, não é problema meu! Eu também 
não sou responsável por isso, Ah! Também não me dão isso... nada tem...  
então, dane-se! Não sou eu que tenho que resolver!’ Acho que hoje é a maior 
dificuldade a mudança dessa consciência... a gente tem dentro do centro 
cirúrgico, mas pode ser em qualquer outro setor (T1). 

 

A grande maioria dos entrevistados, porém, considerou crítico o trabalho no CC 

na atualidade, diante da crise de abastecimento em que há falta de insumos, materiais e 

até salário. Referem que essa situação compromete desde as relações até a qualidade da 

atenção dispensada aos pacientes:  

 

As dificuldades vêm pela questão do sucateamento que o estado encontra-se, 
afetando a gente e nas relações desgastadas por diversos fatores 
desencadeantes também da crise financeira. O desafio é manter dentro desse 
caos a qualidade do serviço que sempre tentamos oferecer e hoje ainda assim 
vejo que tentamos com todas as forças (T2). 
 
Nesse momento existem outros desafios, como falta de insumos, a situação 
como trabalhadores sem salário. A falta de enfermeiros aqui no centro 
cirúrgico é um problema gravíssimo (D2). 
 
As dificuldades são a falta de tudo em si, falta, por exemplo: esparadrapo, 
você às vezes, não tem esparadrapo para trabalhar e isso dificulta, né?! (T4). 
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Bem, as minhas dificuldades são dificuldades do ponto de vista político, 
porque nós trabalhamos em um centro cirúrgico que tá ligado à rede do 
estado do Rio de Janeiro e essa condição do estado atualmente ela tem 
atravancado muito do que se pode prosperar no serviço, então [o desafio são] 
as limitações que o estado impõe a falta de pagamento, a falta de recursos 
humanos, falta de recursos materiais (D3).  

 

Diante da crise econômica que se instalou no país, e principalmente no estado, o 

hospital vem atravessando diversas dificuldades e buscando várias alternativas para 

tentar se reestruturar. Esse fato evidenciou um movimento no qual os trabalhadores 

foram peças fundamentais para a manutenção dos serviços, mesmo com o 

contingenciamento orçamentário e a falta de pagamento aos servidores e fornecedores. 

Alguns participantes ressaltaram que esse contexto compromete trabalhadores e 

pacientes: 

 

 

 

A crise em si, que é a pior desde que cheguei no hospital, onde deixou as 
relações mais desgastadas e com isso quem sofre é o paciente e 
consequentemente a gente que vem trabalhar e temos que suprir outras 
unidades onde as pessoas faltam alegando não ter dinheiro... [acabamos] 
fazendo rendição em setores que não temos competência para atuar  (T2).  

 

Os participantes atribuem, em certa parte, à gestão a responsabilidade de 

acompanhar os processos de forma que o paciente esteja protegido. Nesse âmbito, uma 

gestão omissa ou ausente se torna um empecilho para o andamento do serviço no CC: 

 

Na realidade, hoje você pega um prontuário que o paciente não tem 
consentimento informado, ele não tem o consentimento esclarecido assinado, 
ele não sabe a cirurgia que ele vai fazer, ele não sabe qual é o médico que ele 
vai operar. Porque o grande desafio hoje no centro cirúrgico é a questão da 
gestão, é uma questão de envolvimento, né?! (E3). 
 
Não há interação, não tem rotinas, cada um faz de um jeito. Enquanto não 
tiver organização do processo de trabalho não vai funcionar direito. Parece 
que foi tudo improvisado, e isso impacta demais nas relações de pessoas e de 
setores (E2). 

 

Dada à importância da gestão, toda a adequação à realidade lhe exige 

entendimento do seu papel no sentido da organização do processo de trabalho, buscando 

qualificação para o desempenho seguro desses profissionais e garantindo a qualidade 

nos serviços de saúde. A gestão tem impacto direto no comportamento da equipe. Nesse 

sentido, surge a fala de que a gestão precisa ser compartilhada: 
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A gestão é desafiadora, eu acredito hoje firmemente,  que ela não pode ser 
sozinha, tem que ser uma gestão compartilhada.... Compartilhada com quem? 
Por um conjunto de pessoas, pelo menos uns dois enfermeiros, para um 
centro cirúrgico do porte do nosso, de um hospital universitário de grande 
porte. Então, assim, eu vejo a gestão como multidisciplinar, a gestão tem que 
ser compartilhada (D2). 

 

A gestão compartilhada utilizada em alguns serviços de saúde é um modelo de 

gestão alternativo ao modelo hegemônico vigente, centrado na figura de um “chefe” que 

detém o conhecimento e o poder de decisão da condução do processo de trabalho. Nesse 

sentido, os participantes divergem cm relação à postura desejável para alguém que 

esteja na posição de gestor do CC: 

 

A gestão do centro cirúrgico tem que ser muito firme, muito forte, muito 
persuasiva, muito atuante e muito até de certa forma autoritária para que 
outra não venha trepar em cima (D1). 
 
O gestor tem que estar sempre presente dentro do setor, porque ele é uma 
pessoa que responde pelo funcionário, seja ela qual for a sua dificuldade por 
que o enfermeiro plantonista, ele pode até estar, mas ele não é um gestor, 
quem é o gestor é o chefe, entendeu?! E se ele não comparece 
automaticamente você fica alienado sem respaldo de nada (T4). 
 
É muito forte na gestão de agora, tudo tem que ser centralizada na figura do 
atual gestor. Então essa gestão atual ela também não é uma gestão que 
caracteriza com coparticipação então quanto com o empoderamento de 
pessoas em serviço (D3). 
 
 Se você hoje tá dentro de um centro cirúrgico com dificuldade que você tem 
dentro do serviço público, dificuldade de estrutura, dificuldade técnica de 
alguns profissionais, você tem o centro cirúrgico, que é um centro cirúrgico  
de ensino, onde você tem uma rotatividade de pessoal, e aí eu entendo que, 
como gestor, eu preciso ter dois pontos, conseguir manter uma qualidade 
técnica para quem está chegando, segundo ponto, eu preciso tentar equalizar 
dois problemas, insatisfação do pessoal e a falta de recursos (T1).  

 

Na opinião dos participantes, os fatores que facilitam a gestão em um CC são: a 

competência técnica e a experiência dos profissionais, as parcerias firmadas, a interação 

com o chefe e a presença do gestor. Os participantes também acreditam que trabalhar 

com pessoal qualificado e em um grupo coeso, além de investir no estabelecimento de 

vínculo emocional entre as pessoas, facilita a atuação do gestor.  

Por outro lado, os fatores que dificultam a gestão de um CC para os participantes 

são: falta de organização do processo de trabalho; falta de educação permanente ou de 

um espaço para a educação. Identificam também que relações de poder; falta de escuta; 

falta de respeito; e desgaste nas relações são fatores dificultadores bem presentes. Por 
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fim, mencionam a falta de apoio da direção geral e a crise com a falta de pagamento dos 

salários e a falta de insumos e identificam vícios de funcionários antigos e ausência de 

zelo com patrimônio público. 

Uma entrevistada ressalta a importância de um espaço para trocas entre os 

trabalhadores e defende a EPS: 

 

Ter um espaço, aqui, por exemplo, nós tínhamos que ter um espaço semanal 
para a educação continuada, educação é vida, é compartilhamento, é troca, 
isso cresce, você com conhecimento, ainda injeta em mim mesmo com tantos 
anos, alegria, novas perspectivas que muitas vezes o dia a dia enterra e joga 
terra e joga pá de cal, mas a educação é isso, ela é viva! E educação para mim 
é algo ativo, educação continuada, educação permanente, qualquer expressão 
tem que ser uma coisa prática, tem que ter um dia na semana que o mapa 
comece uma hora e meia após o combinado (D2). 

 

Conforme Antunes (2002), a aprendizagem e a transformação caminham juntas. 

Para isso, é necessário que os trabalhadores aprendam a representar mentalmente o seu 

processo de trabalho, a organizar a informação e a planejar sua execução. Na EPS, o 

trabalhador vai participar do processo de construção desse conhecimento, sendo 

também autor e produtor do conhecimento na medida em que se depara com a realidade. 

E esta o desafia a produzir respostas, soluções a problemas do cotidiano do seu trabalho 

(EPS EM MOVIMENTO, 2014). 

Interessante é conhecer o depoimento de um dos trabalhadores em situação de 

gestão sobre o seu trabalho:  

 

Você gerencia material, você gerencia tempo cirúrgico, você gerencia as 
questões relacionadas à sala, quem entra, quem não entra, o tamanho da 
sala de acordo com o procedimento, então são muitos fatores a serem 
gerenciados e aí o que acontece com isso esse trabalho fica muito mais 
complexo, de uma complexidade muito maior e com isso você precisa ter 
uma visão muito macro do sistema hospital da unidade hospitalar que 
muitas das vezes que acontece você pode ter até a predisposição, 
conhecimento para, mas você não consegue desenvolver à medida que a 
própria instituição não te dá um suporte quando você tem falta de insumos, 
você tem falta de pessoas, quando o administrador do hospital não 
consegue entender a sua necessidade e ainda vai  dizer você faz... fulano 
conseguia fazer com tantas pessoas (G2). 

 

Para Cecílio (2002), a gestão deve garantir a cada paciente o consumo de todos 

os procedimentos necessários à qualificação da assistência, na quantidade e no tempo 

necessário, fruto de uma complexa articulação de múltiplos saberes e lugares 

institucionais. E acrescenta que deve, “ao mesmo tempo, trabalhar para que a equipe 
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não perca a dimensão total da pessoa real atendida, com suas necessidades, seus medos 

e carências, sua subjetividade”.  

Portanto, o gestor e a equipe devem desenvolver competências-chave como 

motivação, trabalho em equipe, boa comunicação, relacionamento interpessoal, 

equilíbrio emocional, visão sistêmica, capacidade de gerenciar conflitos, saber trabalhar 

sob pressão, prever e prover recursos, ser criativo e flexível e saber ouvir. Essas passam 

a ser competências essenciais para essa transformação. 

Nesse sentido, as medidas mais citadas pelos entrevistados quando perguntados 

o que fariam se fossem gestores foram: realizar reuniões com a equipe, melhorar a 

comunicação com outros setores (em especial trabalhando em equipe com a CME), 

garantir espaços de qualificação/formação/treinamento, medidas de EPS, ver as 

demandas da equipe, reconhecer as pessoas, ouvir a equipe, escutar as pessoas, 

conversar com as pessoas e cobrar pontualidade/responsabilidade.  

Reforçando esses dados, quando perguntados sobre as ações nas quais acreditam 

que a gestão deveria investir para a melhoria dos processos de trabalho no CC, os 

entrevistados reforçam que seria preciso investir em: comunicação efetiva, parceria, 

presença, conhecimento do trabalho da equipe, escuta, reconhecimento e valorização 

dos trabalhadores e diálogo entre chefia e funcionário e direção. Por fim, os 

participantes consideram que o que poderia ser um diferencial na gestão do CC seria a 

garantia de processos de formação e qualificação identificados como atividades de 

educação continuada, treinamentos e educação permanente.   

Vieira e Carvalho (1999) salientam que são marcantes no cenário da 

administração 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 público, tudo isso caracteriza o que alguns autores 

chamam de racionalização crescente das práticas de saúde (CARAPINHEIRO, 1998). 

Percebe-se que se torna necessário repensar as interações entre as pessoas e seus 

saberes e capacidades; e entre as organizações e suas demandas de processo de trabalho 

e processo relacional. Diante desse panorama é importante refletir sobre a gestão 

organizacional, de forma que as ações estejam de acordo com a prática que esses 
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profissionais exercem para o alcance dos resultados esperados, garantindo qualidade e 

segurança aos pacientes, profissionais, alunos à própria instituição.  

Nesse sentido, a EPS apresenta-se como uma estratégia de gestão, para que os 

recursos necessários à organização dos processos de trabalho possam ser mobilizados 

para enfrentar os desafios da saúde na perspectiva da rede integrada. 
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QUARTA POSIÇÃO 
 

 

 

A quarta posição com as pernas é uma das preparações 
para uma pirouette, o giro rápido do ballet. Para fazê-la, 
comece pela quinta posição, em seguida, mova o pé dianteiro 
apenas um pouco mais para a frente. 
 

Na quarta posição, um dos braços deve ficar na posição da moeda, logo 
abaixo do umbigo, e o outro acima da cabeça, mas de um modo que 
você consiga vê-lo. O braço levantado também deve estar na posição de 
moeda. 
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PRODUTO 

 

 

O Mestrado Profissional de Ensino na Saúde (MPES) tem, entre seus objetivos, 

formar pessoas graduadas na perspectiva de contribuir para a prática qualificada no 

SUS. Dessa forma, temos um compromisso com nossos espaços de prática e a partir do 

processo da pesquisa desenvolvemos um produto. Entende-se por produto uma 

ferramenta elaborada pelos próprios profissionais, com o intuito de melhoria da sua 

prática profissional, buscando a produção de novos conhecimentos. O produto pode 

assumir várias formas que levem a aproximar o conhecimento ou a tecnologia existente 

com a prática vivenciada e o pesquisador deve ser coparticipante e ter papel ativo em 

sua condução. 

Para a grande maioria dos participantes deste estudo, os próprios trabalhadores 

do CC poderiam contribuir para a melhoria dos seus processos de trabalho, 

promovendo, propondo ou participando de processos formativos e de autoanálise que 

referem como: envolvimento e comprometimento com a reorganização de processos de 

trabalho, investimentos em parcerias e na qualidade da comunicação/troca de 

informações entre profissionais e setores do hospital, na participação em treinamentos, 

atividades educativas ou de educação continuada e na construção de estratégias de 

educação permanente. Aparece ainda nos depoimentos a ideia de união e de 

empoderamento do trabalhador, a perspectiva de crescimento coletivo pelo 

estabelecimento de relações interpessoais profícuas.  

O conceito de EPS baseia-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de 

ressignificar as práticas profissionais a partir dos problemas enfrentados no dia a dia. 

Ela leva em consideração os conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm e 

propõe que os processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da 

problematização do processo de trabalho. Dessa forma, apresentarei o relato de uma 

estratégia caracterizada por encontros promovidos pela gestão do CC com os 

trabalhadores na perspectiva da EPS.   

O público-alvo desses encontros foram trabalhadores da assistência e da gestão, 

docentes, residentes e graduandos. 
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1º ato: descrição do produto principal 

 

Participei da iniciativa de uma gestão tripartite que assumiu interinamente a 

chefia do serviço, devido a mudanças em função de aposentadoria de uma chefia de 

enfermagem antiga e pela solicitação de exoneração da chefia nova, após ter sido 

aprovada em outro concurso. Fui então convidada a compor o grupo de gestão.  Naquela 

época, o centro cirúrgico passava por inúmeros problemas que se agravaram com a 

instalação da crise na saúde. Havia uma lacuna às sextas-feiras, uma disponibilidade de 

horário de 1 hora entre sete e oito horas da manhã, porque era o dia da aula dos 

residentes de Anestesia, e o mapa cirúrgico tinha seu início somente a partir das 8h.   

A esse convite, que eu já considerava um desafio, se somou meu ingresso no 

Programa de Mestrado Profissional de Ensino na Saúde. Pude situar teoricamente 

minhas ações que até então eram pautadas apenas pela experiência. Conheci o conceito 

de metodologias participativas e os princípios da educação permanente em saúde bem 

como seus teóricos.  

Tendo passado por tantas discussões sobre qualificação e desenvolvimento de 

trabalhadores durante o programa do MPES, quando participei do grupo de gestão no 

hospital chegamos logo à conclusão de que algo precisava ser feito. Na época havia um 

diagnóstico inicial de ociosidade da equipe de enfermagem e de que o ambiente físico 

denotava acúmulo de materiais e desorganização. Na ausência de um líder para a equipe 

de enfermagem, os problemas se acumulavam. Os enfermeiros líderes de plantão não 

sabiam a quem se reportar. Os técnicos de enfermagem trabalhavam aguardando o 

“novo gestor”. 

A gestão tripartite surgiu com a iniciativa de dois docentes de contribuir com a 

gestão do centro cirúrgico. Foram criados três núcleos de gestão, englobando 

assistência, administração e ensino/pesquisa. O CC tinha movimento essencialmente 

eletivo e dispunha, nessa época, de nove salas funcionando e uma ala com sete salas 

desativadas em reforma.  

Pensamos então na estratégia de encontros semanais, visando compreender e 

problematizar questões oriundas dos trabalhadores do CC, a partir de suas próprias 

demandas. Instalamos então um espaço para discussões de temas demandados pela 

equipe. Os produtos de um centro cirúrgico são pacientes operados nas melhores 

condições, com o mínimo risco possível, salas de operações bem utilizadas, menos 

atrasos e suspensões, ambiente bem cuidado, com tecnologia disponível para uso, 
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trabalhadores engajados e satisfeitos.  Com esse pensamento, para que tudo se torne 

exequível, deve haver processos de trabalho bem desenvolvidos e conhecidos. Esse 

trabalho envolve todas as categorias ali existentes. E para que se sintam respeitados e 

mantenham o propósito de melhoria, torna-se necessária a participação de todos. E 

nesse aspecto torna-se importante discutir suas rotinas. 

Realizamos um encontro inicial com a equipe de enfermagem, em que a 

proposta foi apresentada. A equipe de enfermagem era composta de enfermeiros e 

técnicos de enfermagem. Os primeiros assumiam a responsabilidade de liderar um turno 

de trabalho. Já os técnicos de enfermagem atuavam como circulantes e instrumentadores 

cirúrgicos e na assistência direta na recuperação anestésica.  

Foi solicitado que avaliassem suas demandas relacionadas aos processos de 

trabalho (MERHY et al., 2006; SILVA et al., 2010). O grupo identificou várias dúvidas 

relacionadas à paramentação cirúrgica, uso da placa eletrocirúrgica dispersiva, além de 

outros temas relacionados ao uso de tecnologias em saúde e prevenção de infecção de 

sítio cirúrgico.  

Diante disso, pensou-se na estratégia dos encontros semanais, visando à 

transformação do cenário a partir das demandas sinalizadas pelos próprios 

trabalhadores. A proposta foi criar um espaço para discussões de temas demandados 

pela própria equipe. Optou-se por convidar os trabalhadores para as discussões de forma 

voluntária. Foram 12 encontros que contaram sempre com representantes da gestão; e 

estes aconteceram na entrada do setor, local por onde passavam diferentes profissionais, 

o que facilitou a adesão espontânea. Desde os primeiros encontros foram elaboradas 

listas de presença para registro de participantes que receberam declarações com a 

comprovação da carga horária. Isso se mostrou como um incentivo para os 

trabalhadores que utilizavam esses documentos para computação de horas em 

treinamento nas suas instituições de ensino e outros vínculos empregatícios.  

O primeiro encontro foi em formato de reunião e teve sua divulgação interna 

por meio de cartazes distribuídos no setor. O tema escolhido foi bom dia, equipe, no 

café com a chefia. Participaram 40 profissionais, entre enfermeiros, residentes de 

enfermagem, técnicos de enfermagem e administrativos e gestores.  

Nesse primeiro encontro foram distribuídos papéis para que a equipe pudesse 

sugerir suas necessidades. A partir do mapeamento das respostas elaborou-se um 

cronograma de atividades de treinamento, que emergiram desse processo. Em seguida 

foi realizada uma comemoração com café da manhã organizado pela gestão e ali 



61 

discutidas as possibilidades dos próximos encontros. Acredito que o ambiente acolhedor 

e a disposição de escuta tenham favorecido o entrosamento do grupo. 

Feuerwerker (2014) destaca que “para ampliar a escuta, favorecer a 

responsabilização e as relações cooperativas dentro das unidades é necessário mobilizar 

dispositivos para a análise do trabalho”. Está aí realçada a importância de se ter um 

espaço para a educação. Foi sugerido pelo próprio grupo que, para o próximo encontro, 

fosse utilizado o informe via grupo do WhatsApp, para facilitar a comunicação e ajudar 

na divulgação. 

No segundo encontro o tema foi segurança do paciente. Essa temática foi a 

mais solicitada pela equipe e corrobora as diretrizes da Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) nº 36, de junho de 2013: 

 

Art. 1º Esta Resolução tem por objetivo instituir ações para a promoção da 
segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 
 
Art. 3º cultura da segurança: conjunto de valores, atitudes, competências e 
comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde 
e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de 
aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde (BRASIL, 2013, p. 2). 

 

No hospital, o tema segurança estava sempre em discussão. Muitos profissionais 

possuem outro vínculo empregatício, e nos hospitais privados essa questão é cobrada 

com muita propriedade. Para Nascimento et al. (2003), é de responsabilidade dos 

próprios participantes aplicar os saberes adquiridos em uma ação.  

O terceiro encontro foi marcado pela discussão sobre prevenção de infecção do 

sítio cirúrgico, ministrada por uma enfermeira especialista, convidada, consultora de 

serviços especializados de uma empresa, tendo feito a residência na área de CC no 

hospital. Foi muito bem-recebida pela equipe. Utilizou como material didático recurso 

visual e garantiu momentos de discussão para troca de experiências e esclarecimentos 

de dúvidas. Todos foram estimulados a participar, reforçando a importância da troca de 

saberes nesses espaços, tendo o objetivo sido alcançado. O tema desse encontro foi 

considerado muito importante e acabou sendo retomado no quarto encontro, para 

atender à equipe do outro plantão. Foram registrados, respectivamente, nesses dois 

encontros 44 e 28 participantes. 

Silva et al. (2016) propõem a educação permanente em saúde na perspectiva de 

transformação e que esta ocorre a partir da articulação entre a teoria e a prática realizada 
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pelos sujeitos-trabalhadores, permeada por políticas institucionais que sustentem essas 

ações.  

Já nesse momento pudemos perceber mudanças no ambiente de trabalho e 

melhoria no entrosamento da equipe. Eram notórias, ao andar pelos corredores do CC, 

as mudanças nas relações e posturas individuais: diminuíram-se os ruídos na 

comunicação interpessoal, a incidência de faltas, entre outros.  

Importante ressaltar que desde o início desses encontros optamos por organizar e 

oferecer um café da manha, sempre que possível, com  lanches temáticos, aproveitando 

datas festivas (por exemplo: festas junina, julina e agostina, primavera, natal, ano novo, 

semana da Enfermagem). Para tanto, pudemos utilizar o espaço da copa, recém-

inaugurado no segundo andar do setor,  grande e que acomodava bem as equipes. Para 

Silva et al. (2016), as ações de educação permanente em saúde transcendem os modos 

tradicionais, quando preconizam atividades inseridas no conceito da realidade prática. 

No quinto encontro foram abordadas as rotinas do centro cirúrgico, pois as 

dúvidas sobre estas eram significativas!  Os procedimentos operacionais padrão (POP) 

existiam,  mas não eram divulgados nem conhecidos pela equipe.   

Uma unidade de trabalho é caracterizada pela existência de uma equipe com 

determinado processo de trabalho e pela responsabilidade de produtos bem definidos. 

O sexto encontro foi realizado em formato talk show - dúvidas mais frequentes 

em centro cirúrgico: pergunte ao especialista. E mais uma vez se fez presente a 

especialista citada nos terceiro e quarto encontros. A apresentação em forma de 

entrevista foi uma dinâmica inovadora e propiciou a participação de todos, favorecendo 

uma importante troca, integrando o ensino e a prática. Todos os participantes tiraram 

dúvidas e dividiram dificuldades diretamente com a especialista. 

Um CC e a CME têm uma relação de forte dependência. Assim, a temática do 

controle dos processos de esterilização teve muita relevância, tendo gerado muita 

discussão nos sétimo e oitavo encontros. 

O nono e o décimo encontros foram pautados na discussão de custos em centro 

cirúrgico. A falta de insumos constituía-se em queixa frequente, em especial em relação 

a materiais especiais, órteses, próteses, instrumentais cirúrgicos e outros equipamentos 

necessários aos procedimentos anestésicos cirúrgicos. Havia, por outro lado, uma 

percepção de desperdício que agravava a situação, gerando estresse no setor. Levar a 

discussão para o grupo proporcionou transparência e entendimento do processo da 
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aquisição de insumos e equipamentos e também da importância da utilização das novas 

tecnologias. O encontro reacendeu na equipe a responsabilidade compartilhada. 

No décimo primeiro encontro foi abordado o tema das videocirurgias em 

função da chegada de novos equipamentos. Essa nova tecnologia exigiu treinamentos 

específicos para que a equipe aprendesse a operá-los de forma segura, garantindo sua 

vida útil. 

Todo esse movimento acabou se desdobrando na realização de um evento que 

ocorreu nesse mesmo espaço (sala de estar multiprofissional do CC), onde aconteciam 

os encontros. Construímos previamente o papel de cada profissional que se interessou 

em participar da organização do evento e mobilizamos especialistas, representantes 

parceiros, fornecedores de materiais e equipamentos. Esse décimo segundo encontro 

recebeu o nome de I Workshop em Centro Cirúrgico: Tecnologias para Assistência ao 

Paciente Cirúrgico. Foram envolvidos, além dos profissionais e gestores, residentes e 

graduandos.   

O evento aconteceu no horário das 07:00 às 13:00, ofertando demonstrações 

práticas, exposições dialogadas e apresentações de vídeos, além da simulação de uma 

sala cirúrgica com dois manequins representando um paciente posicionado na mesa 

cirúrgica e um cirurgião paramentado. Foram abordados os seguintes aspectos|: 

paramentação cirúrgica, sistema fechado de aspiração para sala operatória, via aérea 

difícil, agentes de pré-limpeza e equipamento de videocirurgia. Foi um sucesso! O 

evento teve grande repercussão, tendo mobilizado outros setores como hotelaria, 

lavanderia, direção, centro de tratamento intensivo (CTI) e almoxarifado! Registramos 

118 participantes além da equipe envolvida no processo de organização e apoio!  
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Quadro 3 - Atividades, perfil e número de participantes nos encontros na perspectiva da EPS 

ENCONTRO ATIVIDADE 
1 Café com a chefia: bom dia, equipe 

!Levantamento de necessidades e interesses e elaboração de cronograma de encontros  

Equipe e gestores  
40 participantes 

2 Segurança do paciente 

Equipe e gestores  
30 participantes  

3 Prevenção de infecção do sítio cirúrgico 
Enfermeira especialista convidada  
44 participantes   

4 Prevenção de infecção do sítio cirúrgico 
Equipe e gestores  
Enfermeira especialista convidada  
28 participantes   

5 Rotinas do centro cirúrgico 

Equipe e gestores  
40 participantes 

6 Talk Show – dúvidas mais frequentes em centro cirúrgico: pergunte ao especialista 

Equipe e gestores  
Enfermeira especialista convidada  
35 participantes 

7 Controle dos processos de esterilização  
Equipe e gestores  
36 participantes 

8 Controle dos processos de esterilização  
Equipe e gestores  
18 participantes 

9 Custos em centro cirúrgico 

Equipe e gestores  
17 participantes 

10 Custos em centro cirúrgico 

Equipe e gestores  
22 participantes 

11 Videocirurgias  

Equipe e gestores  
20 participantes 

12 I Workshop em Centro Cirúrgico: Tecnologias para Assistência ao Paciente Cirúrgico 

Equipe e gestores  
Representantes parceiros 
Fornecedores de materiais e equipamentos 
Especialistas convidados  
118 participantes 

 

O movimento da equipe favoreceu a agregação de valores pessoais e 

profissionais, com a interação dos trabalhadores da equipe multiprofissional e também 

de setores externos ao ambiente cirúrgico. Isso permitiu aos participantes expor dúvidas 

e trocar saberes e experiências da prática profissional cotidiana. A Portaria 198/2004 

apresenta o conceito de EPS, reflete esse movimento como sendo a aprendizagem no 

trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao 

trabalho (EPS EM MOVIMENTO, 2014). 
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Esse foi um período muito importante em minha formação, pois percebo o 

quanto pude agregar valor à minha prática. Posso afirmar que no exercício de gestão 

que participei, não apenas nesse período em que fui convidada a compor a gestão, como 

nos cargos que ocupei em hospitais privados, esse foi um aprendizado fundamental 

talvez tão importante quanto os conceitos teóricos e metodológicos dos quais me 

aproximei. 

O aprendizado a partir dessa experiência trouxe a sensação de que é possível 

aproximar teoria e prática em uma dança que expande as possibilidades de crescimento 

dos coletivos de trabalhadores. Se estes, incluindo especialmente aqueles envolvidos 

com a gestão, se organizam, se mobilizam e se sentem protagonistas e pertencentes a 

um processo comum, incorporam a essência da autoanálise e da reflexão sobre seu 

cotidiano. Cabe ressaltar que se trata de postura fundamental em um hospital 

universitário, que tem em sua premissa o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 

2º ato: outros produtos  

 

a) Palestra realizada no HUPE: Experiência na escolha de materiais na rede 

pública e privada. 2017 (curso de curta duração ministrado/Especialização- 

Residência de Enfermagem). 

b) Palestra realizada no HUPE: Gerenciamento de tecnologias em saúde. 2017. 

(Especialização - Residência de Enfermagem). 

c) Participação evento internacional: Visita ao Instituto J&J – Irvine, Califórnia 

e participação no LAF - Latino American Infection Prevention. Ago. 2017. 

d) Palestra realizada: Mundo Pocket J & J - CC e CME. O trabalho no CME: 

desafios de uma prática técnica e legislada. Salvador – BA, Jul. 2017. 

e) Atividade docente-assistencial: prática com discentes de Enfermagem do 

internato, 8º período - CC /HUPE. 2017. 

f) Palestra realizada: Mundo Pocket J & J - CC e CME. O trabalho no CME: 

desafios de uma prática técnica e legislada. Vitória – ES, Abr. 2017. 

g) Moderadora de mesa redonda: Jornada Científica UNESA – Campus Norte 

Shopping –Nov. 2018. 

h) Palestra realizada: I Jornada Científica Carioca - SOBECC: Estudo de caso: a 

implantação do checklist no ambiente cirúrgico. Mar. 2018.  
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i) Resumo publicado: de e-Pôster: Educação Permanente no Centro Cirúrgico de 

um hospital universitário. 19º SENPE, 17 a 19 de maio de 2017, João Pessoa – 

PB. 

j) Nota prévia publicada: Gestão hospitalar e educação permanente: um estudo 

descritivo e exploratório. Revista de Enfermagem UFPE On line, Recife, 11(12): 

5150-2,  dez. 2017. 

k) Artigo submetido 1: Educação permanente na gestão de um centro cirúrgico: 

revisão integrativa da literatura. Revista: Interface: comunicação, saúde e 

educação, dez. 2018.  

l) Artigo submetido 2: Educação permanente em centro cirúrgico: um relato de 

experiência. Revista: REME, dez, 2018. 

m) Artigo 3 (em construção): Gestão em um centro cirúrgico de um hospital 

público universitário e fatores intervenientes na perspectiva da educação 

permanente. Revista: ReBEn. 

 

  



67 

QUINTA POSIÇÃO 
 

 

 

A próxima posição é a quinta. Com as pernas, ela é 
parecida com a terceira posição, mas o pé dianteiro fica 
cruzado de modo que os dedos do pé de trás toquem o 
calcanhar do pé da frente. 
 

A quinta posição com os braços é semelhante à quarta 
posição, mas, desta vez, ambos os braços devem ficar 
elevados. 
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GRAND FINALE  

 

 

Um lugar limpo, mas às vezes é sujo, é barulhento, é silencioso, é demorado, 
é rápido, é de vida, é de morte, você perde um sentido, você ganha um 
sentido, você ganha uma função, você perde um pedaço do seu corpo, é lugar 
de teatro, parece um cenário, é um lugar tecnológico, é um lugar industrial, 
sai hérnia, entra vesícula, é desafiador, é um lugar de risco físico, químico, 
biológico e outros, um lugar caro, um lugar complexo e simples onde a 
maioria das ações que fazemos são simples, mas o setor é complexo (D2). 

 

Ao longo deste trabalho fui construindo um caminho por meio da constante 

relação entre teoria e prática. Inicialmente lancei o olhar para a minha trajetória de vida, 

apresentando a vivência de bailarina como uma referência em minha atuação 

profissional. A dança me inspira e alimenta e, como Vianna (2005), acredito que o 

trabalho pode incorporar da arte a beleza e o processo criativo. Sinto a EPS como uma 

das possibilidades de ressignificar os processos de gestão e qualificação de 

trabalhadores não apenas no CC do hospital onde atuo, mas em todos os espaços do 

SUS.   

Assim, já de início consigno que a finalização desta pesquisa é apenas um 

recorte para cumprimento de exigências acadêmicas, porém a disposição de 

experimentar em minha prática possibilidades que me façam saltar e girar como na 

dança seguirão comigo, quem sabe, indicando caminhos para novos estudos. Cabe agora 

registrar algumas considerações finais acerca do objeto de estudo, no sentido de  

apresentar reflexões que possibilitem investigações futuras e subsidiem possíveis 

propostas de intervenção em espaços de prática . 

O estudo revelou a existência de relações conflituosas, considerando a 

pluralidade de sujeitos no palco de um hospital universitário. O enfermeiro é essencial 

para a gestão, organização e funcionamento do centro cirúrgico, devido à sua maior 

permanência no setor, domínio do processo e conhecimento de toda a infraestrutura da 

unidade e do hospital. Porém, nesse cenário percebem-se disputas entre trabalhadores 

no que se refere à gestão do processo de trabalho, principalmente no que diz respeito às 

relações de poder com médicos. Esse tipo de conflito pode gerar resistência e tensão a 

mudanças no clima organizacional e é preciso cuidar para que, diante desse quadro, as 

necessidades do paciente não fiquem em segundo plano.   

Esse panorama de conflitos interpessoais e interprofissionais,  intensificou-se 

diante da crise econômica que assola o país e o estado do Rio de Janeiro. O quadro 
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representa sofrimento tanto para os trabalhadores, vendo suas condições de trabalho 

deterioradas, como para a população usuária dos serviços, que é afetada pela diminuição 

da possibilidade de atendimento e convive com a ameaça de suspensão de atividades.  

Outros setores do hospital enfrentam as mesmas dificuldades organizacionais 

identificadas no centro cirúrgico, o que facilita que sejam estabelecidas redes frágeis de 

colaboração e compromete a integração de serviços e processos complementares, como 

no caso do CC e o CME.  

Apesar disso, percebe-se que existe uma chama de disposição para ressignificar 

essa realidade. O CC possui uma equipe qualificada e experiente que, a despeito do 

descontentamento com as condições de trabalho no que se refere aos aspectos de 

infraestrutura, insuficiência de trabalhadores e questões salariais, redesenha o trabalho 

cotidiano e se preocupa com a qualidade dos serviços prestados.  

Nesse sentido, a gestão precisa estar atenta aos profissionais que atuam e se 

formam no hospital. Cabe destacar que não há um projeto institucional de educação 

permanente no hospital e os resultados indicam demanda por escuta, reconhecimento e 

valorização de trabalhadores pela gestão.  

A bem-sucedida experiência apresentada neste estudo, da ação de um grupo 

gestor na perspectiva da EPS, indica que, se incorporada e adotada com periodicidade 

regular, essa prática pode influenciar positivamente na melhoria da comunicação e das 

relações interprofissionais. O desejo dos trabalhadores com o trabalho coletivo, a 

qualificação da equipe e a disponibilidade para trabalhar as relações intra e 

interdisciplinares, com o intuito de garantir uma assistência segura e de qualidade para o 

paciente, trabalhando esse processo desde a sua formação e prática, reitera as 

possibilidades de articulação para uma gestão organizacional do setor, pelo e para o 

coletivo. 

É importante ressaltar que a experiência da gestão tripartite é difícil, trabalhosa e  

apurou que a complexidade do cuidado prestado em um centro cirúrgico fica favorecida 

quando a educação permanente em saúde é compreendida como estratégia de gestão.  

Os encontros periódicos promovidos agregaram profissionais e setores e estimularam a 

construção coletiva do conhecimento, revelando-se como uma possibilidade no trabalho 

cotidiano do CC. Além disso, a participação de outros setores do hospital, como  

rouparia, lavanderia, compras e farmácia no workshop relatado, representou uma 

perspectiva importante de integração intersetorial, bem como o envolvimento dos 
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trabalhadores (assistência, gestão e docência) na construção de novas relações, e foi 

importante para se vivenciar uma perspectiva  diferenciada sobre a gestão.  

Os encontros e o workshop estimularam a exploração de novos padrões de 

movimentos, questionando as concepções tradicionais de gestão que são hegemônicas 

no hospital. Portanto, além dos aspectos e contradições identificadas nas falas das 

entrevistas quanto ao universo particular do centro cirúrgico, este estudo evidenciou 

também a potencialidade para mudanças em seu processo de trabalho a partir do 

desenvolvimento de iniciativas para estimular o envolvimento dos trabalhadores em 

quaisquer proposições para mudanças. 

Cabe, no entanto, destacar que envolver coletivos em projetos de mudança é 

desafiador. E ao mesmo tempo em que os trabalhadores se reconhecem como possíveis 

protagonistas dessas mudanças, a cultura arraigada ao serviço associada às dificuldades 

inerentes ao contexto de crise cria resistências e reforça posicionamentos conflituosos. 

As dificuldades, muitas vezes derivam das elevadas expectativas dos sujeitos 

envolvidos (muitos atuam em hospitais privados de ponta), o que exige do gestor um 

movimento permanente de envolvimento de trabalhadores, uma constante negociação 

do ideal comum ao todo. Essa tarefa impõe à gestão esforço, capacidade de ouvir, 

comprometimento, envolvimento e responsabilidade. 

O mundo do trabalho no CC compõe e reflete toda essa impermanência. Tempos 

tranquilos e tempos difíceis... É algo que exige a resistência dos pés para persistir passo 

a passo, assim como na dança... 

 

“Menina bailarina  

Você é pra sempre 

Eu consigo ver em você 

Meus sonhos se realizando 

Nunca vá embora 

Você me faz sentir 

Como se não houvesse nada  

que eu não possa fazer”. 

 

Ballerina Girl. 

Trecho traduzido da música de Lionel Richie. 
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APÊNDICES E ANEXOS 

 

Apêndice A - Roteiro de entrevista semiestruturado 

 

Dados de identificação Código _____ 

Sexo: (F)     (M) Idade:  

Categoria profissional :  

(técnico)(enfermeiro)(médico)(administrativo) 

Tempo de formado: 

Pós-graduação?   

(    )Não   (    )Sim 

Detalhar: 

Experiência prévia em CC?  

(     )Não   (    )Sim  

Tempo de atuação no atual CC: 

 

Objetivo específico 1: Caracterizar o perfil profissional  e o processo de trabalho 

de profissionais que atuam no centro cirúrgico  

1. Como você avalia a sua formação específica para a atuação em CC? 

2. Como você caracteriza seu trabalho no CC?  (principais  dificuldades  e desafios)   

Objetivo específico 2: Identificar com os trabalhadores fatores intervenientes na 

gestão em uma unidade de centro cirúrgico 

3. Como você avalia a gestão do CC?  

4. Em sua opinião, que fatores facilitam ou dificultam essa gestão?  

5. Se você assumisse hoje a responsabilidade pelo CC, quais seriam as três primeiras 

medidas que tomaria? 

6. Que ações você considera ser um diferencial na gestão em centro cirúrgico?  

7. Como você se vê na coparticipação da gestão em centro cirúrgico? 

Objetivo específico 3: Propor um modelo de gestão  de CC baseado na educação 

permanente  

8. Em que tipo de ação você acha que a gestão deveria investir para a melhoria dos 

processos de trabalho no CC? 

9. Em sua opinião, como os próprios trabalhadores do CC podem melhorar o processo 

de trabalho no CC?     

10. Se quiser, expresse livremente sua percepção sobre o tema da gestão no CC. 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada: “Gestão em 

Centro Cirúrgico sob a perspectiva da Educação Permanente em Saúde”, que tem 
como pesquisador responsável Sandra Marcia Alves Medeiros, mestranda do 
Programa de Mestrado Profissional de Educação em Saúde da Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa – Universidade Federal Fluminense (UFF) e como orientadora 
a Profª Dra. Mônica Villela Gouvêa, da Universidade Federal Fluminense, Mestrado 
Profissional de Ensino na Saúde situada na Rua Dr. Celestino, 94. Centro, Niterói/RJ. O 
objetivo geral é investigar a gestão em centro cirúrgico de um hospital público do Rio 
de Janeiro, sob a perspectiva da Educação Permanente em Saúde e os objetivos 
específicos são: a) caracterizar o perfil profissional e o processo de trabalho de 
profissionais que atuam no centro cirúrgico; b) identificar com os trabalhadores fatores 
intervenientes na gestão em uma unidade de centro cirúrgico; c) propor um modelo de 
gestão de centro cirúrgico baseado na educação permanente.  

A pesquisa terá a duração de 12 meses. Serão utilizados como instrumentos de 
coleta de dados: entrevista semiestruturada gravada en gravador de áudio tipo MP4 em 
um encontro (duração de 1 hora) com os participantes, previamente agendado, de 
acordo com a disponibilidade deles; e um roteiro para orientar a entrevista que lhes será 
disponibilizada antecipadamente. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e 
confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase 
do estudo. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados 
divulgados em eventos e publicados em revistas científicas. Sua participação é 
voluntária, e a qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer pergunta 
ou desistir de participar e retirar seu consentimento sem prejuízo algum em sua relação 
com o pesquisador ou com a instituição. 

Sua contribuição nesta pesquisa consiste em participar de uma entrevista com 
perguntas relacionadas ao tema. Você não terá qualquer custo ou compensações 
financeiras. O risco previsto para esta pesquisa é leve e decorre de um possível receio 
em relação à exposição de ideias ou opiniões relacionadas à sua participação, entretanto, 
caso sinta desconforto, tristeza ou angústia com as questões, você poderá recusar a 
participar da pesquisa em qualquer momento ou a responder qualquer pergunta que 
porventura possa causar algum constrangimento, sem penalização ou prejuízo pessoal. 
Caso você necessite de qualquer esclarecimento, entre em contato com o responsável 
pela pesquisa. Os benefícios relacionados são: a possibilidade de dar voz à equipe em 
seu processo de trabalho no centro cirúrgico, partindo de suas experiências para a 
proposição de um modelo de gestão pautado na Educação Permanente em Saúde. O 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO será arquivado pelo 
período de cinco anos e, após, será destruído. Os áudios das gravações serão destruídos 
após a transcrição das falas e compreensão dos dados. Será respeitado o anonimato dos 
participantes, bem como o sigilo e a confidencialidade das gravações de áudio, 
preservando a identidade dos participantes. Reitero que a coleta de dados só será 
iniciada após a aprovação, respeitando-se às diretrizes estabelecidas na Resolução do 
Conselho Nacional de Saúde, que discorre acerca das condutas éticas a serem realizadas 
com pesquisas que envolvem seres humanos.  

Ao final do estudo, o produto/resultado será oferecido/disponibilizado a todos os 
participantes de pesquisa. O participante possui o direito de solicitar indenização em 
caso de dano proveniente de sua participação no protocolo de pesquisa. A qualquer 
momento, diante de qualquer dúvida relacionada aos procedimentos, riscos ou 
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continuidade da pesquisa, você poderá entrar em contato com os pesquisadores pelos 
telefones informados.  

Os participantes de pesquisa poderão entrar em contato com os Comitês de 
Ética em Pesquisa que foram responsáveis pela análise do projeto, para obter 
informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações. 
 
Hospital Universitário Pedro Ernesto 
 email: cep-hupe@uerj.br                            Tel:( 21)2868-8253 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 
Antônio Pedro, 
email: etica@vm.uff.br                                  Tel/fax: (21) 2629-9189 
 
 
Eu, ___________________________________________________________, na data 
____/_____/_____, declaro ter sido informado e concordo em participar, como 
voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 
 

SANDRA MARCIA ALVES MEDEIROS                 
Pesquisador responsável                                                Assinatura 
(21)xxxx/(21)xxxx                                                            Data:_____/_______/_______ 
 
Profª. Dra. Mônica Villela Gouvêa                        
Orientadora                                                                       Assinatura 
(21) xxxx                                                                           Data: _____/_______/_______ 
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Apêndice C – Trabalho publicado 
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APÊNDICE D – Síntese dos artigos 

Autor e Título Objetivo Tipo de publicação, 
ambiente e amostra 

Método Resultado 

Castro, P.A.D. (2016). 
Educação permanente e 
educação continuada: o 
olhar da Comissão 
Integração de Ensino 
Serviço (CIES) da Região 
Metropolitana II 

Conhecer as concepções 
teóricas de cada 
integrante dessa CIES 
acerca da EP, da EC e da 
EPS; levantar informações 
sobre o processo de 
implementação da EPS 
nos municípios. 

Dissertação 
Rio de Janeiro, RJ (Brasil) 
 
Comissão Integração Ensino 
Serviço 
(CIES) da Região 
Metropolitana II (Metro II) 
do Estado do Rio de Janeiro 
 
Responsáveis pelos 
programas de 
Educação em saúde de cada 
um dos municípios 
integrantes da CIES Metro II 

É uma pesquisa descritiva, de 
abordagem qualitativa. 

A pesquisa apresenta o universo da CIES, pouco 
explorado e que possui a responsabilidade de - por meio 
da EP e da EC - aprimorar as práticas de saúde, 
melhorar a qualidade do cuidado e da atenção em saúde 
oferecido à população. Os relatos obtidos demonstraram 
a coexistência da prática da EC e da EP nos municípios, 
com predominância da EC devido à necessidade de 
aprofundar e atualizar conhecimentos e dificuldades na 
implementação da EP, que tem sido compreendida 
como responsabilidade de todos e não exclusiva a uma 
única categoria profissional, mas por si é 
multiprofissional. 

Sade, P.M.C.; Peres, A.M. 
(2015) Development of 

nursing management 

competencies: guidelines 

for continuous education 

services. 

Construir uma diretriz 
de educação permanente 
para o desenvolvimento de 
competências gerenciais 
dos enfermeiros entre os 
membros do Núcleo de 
Enfermeiros de Educação 
Permanente do Paraná. 

Artigo original 
Curitiba, PR (Brasil) 
 
Núcleo de Enfermeiros de 
Educação Permanente 
 
16 enfermeiros 

Pesquisa com abordagem 
qualitativa, delineada pelo 
método da pesquisa-ação. A 
coleta de dados ocorreu em 
três etapas e os dados 
analisados segundo a técnica 
de análise temática de forma 
aleatória, de acordo com sua 
presença no plantão. 

Foram citadas como dificuldades para os serviços de 
educação permanente desenvolver competências 
gerenciais do enfermeiro: dissociação entre ensino e 
serviço, falta de comprometimento dos profissionais 
enfermeiros; de recursos humanos, físicos e financeiros 
e de apoio do superior hierárquico. Destacam-se as 
competências gerenciais dos enfermeiros no cenário 
hospitalar. A educação permanente foi reconhecida 
pelos enfermeiros para seu autoaperfeiçoamento, de sua 
equipe e o gerenciamento na unidade sob sua 
responsabilidade. 
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Leite, A.S., Turrini, R.N.T. 
(2014). Análise do ensino 
de Enfermagem em Centro 
Cirúrgico nas escolas de 
São Paulo 

Caracterizar o ensino de 
Enfermagem em Centro 
Cirúrgico em relação à 
carga horária, conteúdo e 
componente curricular 
específico; e identificar as 
opiniões e vivências dos 
docentes no ensino desse 
conteúdo. 

Artigo original 
São Paulo, SP (Brasil) 
 
219 escolas cadastradas com 
cursos presenciais 
de bacharelado em 
Enfermagem no estado de 
São Paulo 
 
Coordenadores ou 
docentes que ministram 
conteúdo de enfermagem 
perioperatória em cursos de 
bacharelado em Enfermagem 
no estado de São Paulo 

Estudo descritivo de 
abordagem quantiqualitativa 
que utilizou para a coleta de 
dados um instrumento 
semiestruturado, com 
perguntas relacionadas ao 
ensino da disciplina, enviado 
por e-mail aos coordenadores 
dos cursos de bacharelado em 
Enfermagem de 219 escolas 
do estado de São Paulo, 
cadastradas no portal 
eletrônico do Ministério da 
Educação. 

Dos 52 respondentes, 90,4% eram de escolas privadas, 
localizadas principalmente no interior do estado 
(71,1%). Dos cursos, 53,8% ministravam o conteúdo de 
centro cirúrgico no interior de outra disciplina. A 
mediana da carga horária do conteúdo foi de 64h (40-
300h). Os sujeitos comentaram o conteúdo extenso para 
uma carga horária pequena, tanto prática quanto teórica, 
e sua importância para a formação do enfermeiro 
generalista. 

Gomes, L.C.; Dutra, K.E.; 
Pereira, A.L.S. (2014). O 
enfermeiro no 
gerenciamento do centro 
cirúrgico 

Avaliar a importância do 
enfermeiro como sujeito 
no gerenciamento do 
centro cirúrgico.  

Artigo original 
 
Instituição hospitalar 
localizada na 
Zona da Mata mineira 
 
Centro cirúrgico 
 
Um enfermeiro com curso 
superior e 10 técnicos e 
auxiliares 

Trata-se de uma pesquisa 
descritiva, de abordagem 
qualitativa, realizada por meio 
de dois questionários 
estruturados abertos. A 
pesquisa foi realizada em uma 
instituição hospitalar 
localizada na Zona da Mata 
mineira. O universo da 
pesquisa compreendeu o 
centro cirúrgico da referida 
instituição. A amostra foi 
composta por um enfermeiro 
com curso superior e dez 
técnicos e auxiliares; estes, 
por sua vez, foram 
entrevistados.  

O enfermeiro tem como funções administrar, gerenciar, 
coordenar, avaliar, desenvolver pesquisas e gerar 
educação em saúde. No entanto para que haja sucesso 
nesse processo, não basta apenas executar regras, pois a 
participação da equipe tem influência positiva e 
negativa nesse processo. 
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Morais Filho, L.A. et al. 
(2013). Educação 
permanente em saúde: uma 
estratégia para articular 
ensino e serviço 

Descrever a 
implementação de um 
projeto de educação 
permanente com a 
equipe de enfermagem 
dos serviços de urgência 
de três hospitais, 
evidenciando a articulação 
entre ensino e serviço. 

Relato de experiência.   
Rio Grande do Norte, RN 
(Brasil) 
 
Serviços de urgência de 
Hospitais de Natal. 
 
9 enfermeiros e 25 
auxiliares/técnicos de 
enfermagem; 3 enfermeiros e 
14 auxiliares/técnicos de 
enfermagem e 3 enfermeiros 
e 21 auxiliares/técnicos de 
enfermagem 

Relato de experiência.  Esse 
projeto foi desenvolvido por 
professores e alunos do curso 
de graduação em Enfermagem 
da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte em 
2011, tendo como cenário os 
serviços de urgência de três 
hospitais.  

O relato pontua a dificuldade da implantação e 
manutenção das ações de educação permanente nos 
hospitais distantes dos grandes centros. 
A participação ou o interesse/envolvimento da equipe 
de enfermagem também tem sido identificada como 
uma dificuldade. 
São necessários estudos que correlacionem a quantidade 
de horas investidas em programas educacionais e a 
qualidade dos resultados alcançados. Para os autores, a 
EPS deve ser pensada como um ato político em defesa 
do SUS por meio de uma construção política de 
relações entre educação e trabalho em saúde. 
 

Gomes, M.C.S.M.A. 
(2009). Organização e 
gestão do Centro Cirúrgico 
de um hospital universitário 
de Belo Horizonte - Minas 
Gerais 

Analisar a organização e 
o funcionamento do CC 
do HC-UFMG, a fim de 
compreender seu processo 
de gestão, os fatores que 
facilitam e dificultam o 
processo de trabalho e as 
relações entre os 
diferentes profissionais 
que atuam na unidade. 

Estudo de caso 
Minas Gerais, MG (Brasil) 
 
19 profissionais de diferentes 
categorias profissionais que 
atuam no CCI 

Estudo de caso de natureza 
qualitativa, no qual os dados 
foram coletados por meio de 
entrevistas semiestruturadas 
realizadas com 19 
profissionais de diferentes 
categorias profissionais que 
atuam no CC do HC-UFMG. 
 
 

O CC do HC-UFMG é um setor no qual o trabalho é 
tenso, há tempo ótimo para a realização do ato 
cirúrgico, as relações interpessoais e interprofissionais 
são conflituosas e há predominância do poder médico 
sobre os demais profissionais. A gerente do setor não 
possui autonomia suficiente para colocar em prática as 
mudanças necessárias, em decorrência da força das 
corporações profissionais, principalmente dos médicos. 
A unidade ainda não incorporou, de fato, o modelo de 
gestão descentralizada do HC-UFMG, mantendo um 
modelo tradicional paralelo às diretrizes do hospital, 
permeado pelos muitos poderes existentes no interior do 
serviço. A relação entre os diferentes profissionais que 
atuam na unidade é precária e moldada pela lógica 
corporativa das profissões. Os dados revelam, ainda, 
que o planejamento como instrumento gerencial não foi 
implementado. As iniciativas de organização e 
otimização dos recursos sofrem a interferência do poder 
médico, que exige na administração o mesmo poder de 
decisão que tem nos procedimentos cirúrgicos, 
desconhecendo as normas organizacionais. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Anexo A - Declaração de anuência 
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Anexo B - Parecer consubstanciado UFF 
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Anexo C - Parecer consubstanciado HUPE 
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Anexo D – Organograma do HUPE 
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Anexo E – Organograma da Coordenadoria de Enfermagem 

 

 

 


