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RESUMO 

O interesse da pesquisa parte da experiência de trabalho no ambulatório de um 
hospital universitário. O estudo tem como perspectiva a humanização da assistência 
visando à satisfação e integração do trabalhador. Objetivos: Criar um produto 
voltado para o acolhimento do trabalhador como mecanismo de atendimento à 
satisfação de sua principal necessidade; Descrever as condições de trabalho da 
equipe de enfermagem no contexto do serviço ambulatorial; Analisar as estratégias 
adotadas pela equipe voltadas para a satisfação no trabalho. Metodologia: 
Abordagem qualitativa, estudo descritivo e exploratório. Os sujeitos da pesquisa 
foram os 30 integrantes da equipe de enfermagem do ambulatório de um hospital 
universitário. A técnica de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada, e o 
tratamento dos dados se deu pela análise de discurso. Resultados e análise: os 
dados foram organizados em três categorias. I - O contexto do trabalho e as 
possibilidades de realização: o estresse foi o componente mais citado, devido às 
condições de trabalho e a capacidade laboral dos funcionários, como também 
percebem que o desgaste e o nível de estresse são menores se comparado com 
outros setores do hospital; a maioria informou estar satisfeito com o trabalho no 
ambulatório se comparado com outros setores do hospital; II – Concepções sobre o 
acolhimento no ambulatório do hospital: relataram que o acolhimento fica muito no 
plano teórico e filosófico, mas não está contextualizado à realidade do trabalhador; 
quanto à busca de bem-estar, alguns utilizam recursos oferecidos pela instituição, 
mas a maioria utiliza de estratégias fora da instituição, porém todos reconhecem a 
importância delas; quanto à participação na instituição, existe de modo relativo, 
porém os sujeitos ressaltam que a enfermagem tenta ter voz ativa nas decisões; III- 
Relações humanas no trabalho: para a maioria ocorre de modo harmônico, contudo 
surgem determinados conflitos de relações entre a equipe de enfermagem e a 
equipe multiprofissional; no que tange à perspectiva para o futuro, a maioria aguarda 
a aposentadoria, sendo que alguns ainda pretendem investir na profissão. Produto 
do mestrado: Uma proposta de saúde voltada para o acolhimento do trabalhador de 
enfermagem no ambulatório – Atividade de atendimento interdisciplinar em saúde. 
Considerações finais: Conclui-se que a satisfação é um mecanismo importante na 
realização do trabalho e na vida do trabalhador. A satisfação no trabalho é 
influenciada por necessidades individuais e sociais. É importante a instituição investir 
no trabalhador e este retribuir com recursos estratégicos de prevenção e promoção 
de bem-estar em sua vida. Enfim, a felicidade não é uma meta impossível para o 
nosso século, mas desejável e que requer condições para que os níveis das 
necessidades humanas sejam atendidas. 

Descritores: Equipe de Enfermagem; Trabalho; Satisfação no Trabalho.  

 



ABSTRACT 

The research interest comes of the experience of working in the clinic of a university 
hospital. The study has as perspective the humanization of health assistance aimed 
at the integration and satisfaction of the worker. Aims: Create a product designed for 
the worker embracement as a mechanism to satisfy their primary need; Describe the 
working conditions of the nursing staff in the context of outpatient services; Analyze 
the strategies adopted by the team focused on job satisfaction. Methodology: 
Qualitative approach, descriptive study. The research subjects were 30 members of 
the nursing staff of the outpatient clinic of a university hospital. The technique of data 
collection was semi-structured interview, and the data processing was done through 
discourse analysis. Results and analysis: Data were organized into three 
categories. I - The context of the work and the possibilities of realization: the stress 
was the most frequent component, due to working conditions and the work capacity 
of employees, but the professionals also realize that the wear and stress levels are 
lower compared with other sectors hospital; most women reported being satisfied 
with the work at the clinic compared with other hospital departments; II - Conceptions 
about embracement in the outpatient at hospital: reported that the embracement is in 
a theoretical and philosophical level, but is not contextualized to the reality of the 
worker; with regard to the pursuit of well-being, some professionals use features 
offered by the institution, but the most of them use strategies outside the institution, 
but everyone recognizes their importance; concerning participation in the institution, 
there is of a relative mode, but the professionals emphasize that the nursing tries to 
have a voice in decisions; III-Human relations at work: for the most professionals 
occurs of a harmonic mode, however certain conflicts arise from relationships 
between the nursing staff and the multidisciplinary team; regarding the outlook for the 
future, most looks forward to retirement, and some would like invest in the profession. 
Product of the Masters: A health proposal toward the nursing worker embracement 
in the ambulatory - Activity of interdisciplinary health care. Final Thoughts: It is 
concluded that satisfaction is an important mechanism in achieving work and life of 
the worker. Job satisfaction is influenced by individual and social needs. It is 
important the institution to invest in worker and he reciprocate with strategic 
resources for prevention and promotion of wellness in your life. Anyway, happiness is 
not an impossible goal for our century, but desirable and that requires conditions to 
that levels of human needs are met. 

Descriptors: Nursing Team; Work; Job Satisfaction.  
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUÇÃO 

O interesse por essa temática de pesquisa é resultante de vivências de anos 

de trabalho no serviço ambulatorial do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF), desde 1984, como enfermeira de 

supervisão na área cirúrgica, clínica materno-infantil e chefe eventual, concomitante 

às participações em campanhas de imunizações pelo ambulatório. Atualmente 

desenvolvo o atendimento ao recém-nascido de alto-risco com a consulta de 

enfermagem, juntamente com uma equipe multidisciplinar no mesmo hospital. 

Pedro. 

O ambulatório é uma das portas de entrada de pacientes neste hospital. Os 

pacientes, em sua maioria, são agendados e referenciados pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) através da rede básica de saúde. Este setor se caracteriza por atender 

múltiplas especialidades clínicas e cirúrgicas; curativos; pequenas cirurgias; alguns 

exames; atendimentos multiprofissionais, entre eles a enfermagem em suas 

atividades gerenciais e assistenciais com enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem em turnos da manhã e da tarde. Também são realizadas consultas de 

enfermagem e orientações em algumas especialidades, como atendimentos a bebês 

de alto-risco, grupo de diabetes, pré-natal, ginecologia e grupo da Síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS). 
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A equipe de enfermagem do ambulatório do HUAP é formada, em sua 

maioria, por profissionais que foram lotados nesse local oriundos de outros setores 

do hospital, por apresentarem problemas de saúde e/ou qualquer limitação de suas 

atividades laborais. O trabalho desenvolvido em outro local que os sobrecarregavam 

seriam o cuidado direto e realização de procedimentos técnicos, os quais envolvem 

cargas físicas como pegar peso, manter-se muito tempo de pé, como também 

situações de maior estresse que envolva, por exemplo, situações de risco de morte. 

Assim, é possível entender que, para alguns membros da equipe de 

enfermagem, a vinda para o ambulatório significou uma melhoria na sua condição de 

trabalho, pois as atividades são mais adequadas ao seu perfil atual de 

trabalhadores. Por outro lado, para outros, sua lotação no ambulatório pode ter o 

significado de ter-se tornado visível para as suas limitações, remetendo-os a 

desvalorização relacionada ao adoecimento e/ou envelhecimento. 

1.1 OBJETO E PROBLEMA DO ESTUDO 

O objeto de estudo desse trabalho foca a satisfação do trabalhador de 

enfermagem no ambulatório de um hospital universitário. Entende-se por satisfação 

no trabalho as percepções, os sentimentos que o trabalhador desenvolve em relação 

ao trabalho ao longo de sua vida, como um estado positivo de prazer. “A satisfação 

no trabalho é o estado positivo ou de prazer, resultando na avaliação positiva do 

indivíduo”a(1:196). 

A problemática de investigação é considerada quando se percebe que todo o 

grau de insatisfação no trabalho pode gerar dificuldades no gerenciamento e 

organização do serviço, licenças, absenteísmos e possíveis desajustes. Isto porque 

os funcionários que estão em serviço já têm suas limitações, deixando o ambulatório 

com déficit de funcionários para o atendimento diário.  

Neste movimento de reflexão acerca do trabalho de enfermagem no 

ambulatório, ainda pode-se inferir que nem sempre as atividades são desenvolvidas 

no ritmo adequado, uma vez que as limitações dos membros da equipe geram 

                                                             

a
 Locke EA. The nature and causes of job satisfaction. In: Dunelle MD. (Ed). Handbook of industrial 

and organizational psychology. Chicago: Rand-McNally; 1976. p. 1297-1343. 
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dificuldades, as quais nem sempre são resolvidas de modo eficaz, que interferem na 

qualidade do atendimento, gerando situações de conflito. 

Atualmente o hospital é considerado, pela hierarquia do SUS, como hospital 

de nível terciário e quaternário, e o ambulatório tornou-se mais especializado quanto 

às suas atividades, o que implica muitas vezes na realização de atividades que 

exigem do trabalhador de enfermagem atuar extrapolando os seus limites, como: 

carga física, determinados procedimentos com técnicas especializadas e grande 

demanda no atendimento.  

Portanto, conhecer como esses profissionais de enfermagem se sentem ou se 

ajustam nesse setor é prioritário para realizar ações que ajudem a realização e a 

satisfação do trabalhador de enfermagem. 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

Diante do foco do estudo que trata da satisfação no trabalho da equipe de 

enfermagem no ambulatório de um hospital universitário e da problemática de 

investigação, são feitas as seguintes questões: Quais as condições de trabalho 

enfrentadas pelo trabalhador de enfermagem no ambulatório? Que recursos 

voltados para a satisfação são adotados pela equipe de enfermagem no 

ambulatório? De que maneira a gerência do serviço de enfermagem do ambulatório 

poderia melhorar o acolhimento do trabalhador? 

1.3 OBJETIVOS 

A partir das questões norteadoras foram formulados os seguintes objetivos: 

Objetivo primário: 

Criar uma proposta de saúde voltada para o acolhimento do trabalhador no 

ambulatório visando melhorar a satisfação no trabalho.  

Objetivos secundários: 

Descrever as condições de trabalho da equipe de enfermagem no contexto do 

serviço ambulatorial;  

Analisar as estratégias adotadas pela equipe voltadas para a satisfação no 

trabalho. 
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1.4 RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES 

A satisfação é uma necessidade humana e faz parte da dinâmica primordial 

de uma boa organização. Por conseguinte, essa dissertação investiga quem são 

esses trabalhadores no seu cotidiano. Amiúde no campo da saúde, a ênfase está 

em definir atividades a serem exercidas de acordo com a lei do exercício profissional 

e ações voltadas para melhoria da estrutura e das condições de trabalho, que são 

pouco humanizadas para o cliente e para a própria equipe. 

Esse estudo ressalta que é preciso discernimento para conhecer estratégias 

de bem-estar existentes e se estas são utilizadas pelos funcionários no trabalho. 

Certamente, mudanças no ambiente de trabalho podem contribuir para prevenir ou 

minimizar tais situações que certamente interferem no exercício da profissão, na vida 

pessoal dos profissionais, na instituição e no atendimento do usuário que procura 

este serviço. 

Em relação à assistência de enfermagem, este estudo propicia uma maior 

aproximação da realidade do trabalho da enfermagem com estudos acadêmicos 

científicos, no que se refere à satisfação no trabalho e à humanização. Desse modo, 

favorece a continuidade de estudos e pesquisas na prática, que podem contribuir 

para a qualidade da assistência, gerência do cuidado e acolhimento do servidor.  

A construção de conhecimento dentro de uma realidade interpessoal é 

imprescindível ao desenvolvimento pessoal, profissional e social, bem como criar 

estratégias de bem-estar e humanização no serviço. Por conseguinte, a dimensão 

humana e ética do trabalho de enfermagem é destacada. 

Quanto ao ensino, a importância do trabalho é despertar nos futuros 

profissionais o enfoque humanístico, como valorização da interdisciplinaridade e 

formação de um profissional atuante e crítico da profissão. E, por consequência, 

gerar reflexões na formação, de modo a enfocar as relações de trabalho de maneira 

humanizada e solidária. Buscar um ensino que vise à melhoria nas condições de 

trabalho e fortalecimento do elo acadêmico com a prática da vivência hospitalar de 

maior autonomia e ética profissional. 

O estudo sobre o investimento na gestão humanizada de recursos humanos é 

necessário nos dias atuais, que instiga questões éticas na ciência e na tecnologia. 

Desse modo, a gestão integrada e contextualizada de recursos humanos passa a ter 

um papel estratégico para a sobrevivência das organizações, ganhando relevância 
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na hierarquia das empresas. Isto se operacionaliza em processo de treinamento, 

aperfeiçoamento e ações de promoção de saúde, buscando atingir nível de bem-

estar e qualidade de vida para seu servidor. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), em conjunto com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), estuda a profissão de enfermagem e 

identifica a situação laboral precária desses trabalhadores. No final da década de 

1970, durante a 61ª Conferência da OIT, foram discutidas as condições 

insatisfatórias do trabalho da enfermagem relacionadas a fatores como: longas 

jornadas de trabalho, atividades cansativas, pouca autonomia para decisão. No 

cenário brasileiro hospitalar, os trabalhadores de enfermagem constituem uma 

categoria profissional submetida a um processo de trabalho e seus agravos à 

saúde(2). 

Neste sentido, em um hospital, não faz sentido exigir que as pessoas 

trabalhem “felizes” por determinações impositivas protocoladas e normatizadas, 

porque a felicidade é variável ao longo do tempo, é subjetiva e indefinida, portanto 

não há métrica para se medir a felicidade. Existem sim, maneiras de cultivar um 

ambiente satisfatório, no qual as pessoas se sintam bem, como: melhoria nas 

condições de trabalho; garantia de autonomia; investimento na gestão de pessoal; e 

promoção de melhor equilíbrio entre família, trabalho e lazer, mesmo sendo um 

ambiente hospitalar e que “a satisfação com o trabalho é uma utopia possível para o 

século 21”
(3:3)

. 

Espera-se como contribuição deste estudo que se propõe: o aprofundamento 

das reflexões relacionadas ao trabalho; a valorização do trabalhador na escuta de 

seus anseios e problemas relatados pela equipe; a promoção de recursos para o 

enfretamento das condições adversas com a promoção da autoestima; realização 

profissional e construção de um trabalho mais humanizado para o trabalhador. A 

partir dos resultados encontrados propor-se-á o desenvolvimento de uma tecnologia 

de cuidado voltada para o acolhimento do trabalhador de enfermagem como produto 

do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial. 
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CAPÍTULO II 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O trabalho utilizou-se de referenciais conceituais a respeito da satisfação no 

trabalho, pois considera que o ser humano busca no trabalho não somente o 

necessário para sua sobrevivência, mas a realização da própria vida como parte da 

felicidade humana. Nesse sentido, os conceitos se originam de autores que tratam 

da questão sócio-histórica, das relações do trabalho, humanização e subjetividades, 

de modo que apresenta uma perspectiva psicossocial de compreensão da realidade 

do trabalho. 

2.1 DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO 

Na área da saúde, as concepções de saúde do trabalhador passam pela 

perspectiva histórica até a adoção de conceitos psicossociais no trabalho, como as 

questões subjetivas do trabalhador e as questões sociais e culturais no trabalho. 

Portanto, o estudo compreende que existe uma estreita relação entre as condições 

psíquicas do trabalhador e as relações sociais do trabalho. Por esse motivo, os 

referenciais conceituais que fundamentaram esta pesquisa partem de uma 

perspectiva psicossocial. 
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O trabalho ocupa um lugar primordial na civilização. Não se pode pensar na 

vida humana sem o trabalho, pois é ele que torna possível a satisfação das 

necessidades e se interage com elementos sociais, econômicos e políticos de uma 

sociedade. Diferentes ciências buscam estudar o trabalho, olhando-o sobre 

diferentes pontos de vista(4). 

A abordagem psicossocial contempla o que acontece na sociedade e o que 

faz parte do psíquico, considerando o sujeito em suas múltiplas dimensões. Assim, 

considera a interação entre o físico, o psicológico, o ambiente e o social. Nesse 

sentido, concebe o sujeito como um todo que modifica e é modificado pelo mundo, 

refletindo sobre a interação e a interdependência dos fenômenos biopsicossociais. 

Compreende o homem como um complexo de histórias simultâneas construídas a 

partir da existência singular e social(5).. 

No campo da psicologia do trabalho, abordagens distintas procuram explicar 

as complexas relações que se estabelecem a partir do fazer humano, observando-se 

as relações do trabalhador consigo mesmo, com seu trabalho como objeto, com 

seus pares, superiores e também com aqueles que se utilizaram dos resultados de 

seu trabalho(4) . 

A satisfação no trabalho é descrita sob a perspectiva psicológica como uma 

sensação agradável que se sente quando as coisas correm de acordo com a 

vontade ou se cumpre a contento(6). Para a psicologia, satisfação é o resultado de 

uma variedade de atitudes da pessoa perante fatores associados ao seu trabalho e 

atitude no trabalho designa o sentimento que o empregado experimenta a propósito 

do seu emprego(7). 

Porém, quanto à perspectiva social, a satisfação sofre conotações diferentes 

de acordo com o pensamento de determinados pesquisadores e pensadores quanto 

ao seu valor social e seu papel na vida dos homens e na sociedade. A satisfação 

implica em considerar o sujeito no processo do trabalho, de modo que fica claro que 

a subjetividade está intrínseca nas relações de trabalho e que merece ser 

considerada em seu contexto social. 

A abordagem sócio-histórica do trabalho é tratada em estudos e pesquisas na 

enfermagem e na saúde como modelo teórico metodológico para se aprofundar nas 

pesquisas sobre o trabalho, considerando as contradições, divisão social do trabalho 

e as desigualdades.  
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“É inquestionável que Marx acreditava na existência de necessidades 

humanas objetivas, principalmente quando se referia a um conjunto de injunções 

sofridas, coletivamente, pela classe trabalhadora em sua relação de antagonismo 

com a classe capitalista, a saber: opressão, acumulação de miséria, degeneração 

física e mental, escravidão moderna, esgotantes jornadas de trabalho, entre 

outras”(8:43). 

A dimensão relacional subjetiva e sócio-histórica, em um ambiente de 

trabalho, considera a organização e as relações sociais deste trabalho. Assim, 

dimensões psicossociais no trabalho são aquelas que se referem à interação no 

meio ambiente de trabalho, conteúdo do trabalho, condições das organizações, 

habilidades e necessidades do trabalhador, cultura e causas externas ao trabalho. 

Percepções e experiência pessoais também podem influenciar a saúde, o 

desempenho e a satisfação no trabalho(9). 

De acordo com a OIT, os riscos psicossociais surgem na interação entre o 

trabalho, o ambiente, a satisfação do trabalho e as condições físicas da organização, 

englobando, ainda, as capacidades do trabalhador, as suas necessidades, cultura e 

situação pessoal fora do trabalho(9). 

Nessa maneira de pensar, há de se considerar a dimensão subjetiva do 

trabalhador, tendo em vista que determinados pesquisadores chamam a atenção 

para o trabalho como meio de realização pessoal, mas também como fonte de 

adoecimento
(4)

. 

A psicodinâmica do trabalho fala da complexa relação entre trabalho, saúde e 

subjetividade, pois o trabalhador não chega ao seu trabalho como uma máquina 

nova. O trabalhador possui uma história pessoal que se concretiza por suas 

aspirações, motivações e necessidades psicológicas, que se interagem com sua 

história passada. Isso confere a cada pessoa características únicas e pessoais(10). 

Falar atualmente em direitos e políticas sociais públicas implica recorrer ao 

conceito de necessidades humanas básicas. Os direitos sociais por sua natureza 

coletiva guardam estreita vinculação com o conceito de necessidade, que tem 

relação com os princípios da igualdade, equidade e justiça social(8) Em um estudob 

                                                             

b
 Desenvolvimento das pessoas: a sociedade investindo na educação, na saúde e no bem estar de 

seus membros; Desenvolvimento pelas pessoas: as pessoas devem participar plenamente no 
planejamento e aplicação de estratégias de desenvolvimento; Desenvolvimento para as pessoas: o 
desenvolvimento deve satisfazer as necessidades de cada um e oferecer oportunidades para todos. 
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as necessidades humanas e necessidades sociais são usadas como sinônimas, já 

que não se concebe o aspecto humano dissociado do aspecto social(8)  

Alguns autores hierarquizam as necessidades a partir de uma dimensão 

primária, que pode ser biológica ou psicológica. Uma das mais conhecidas é a de 

Maslowc(8). O referido autor tem seu estudo dirigido para as necessidades básicas do 

ser humano, divididas em níveis, por necessidades escalonadas, do nível inferior 

para o nível superior na chamada Pirâmide das Necessidades. Primeiro as 

necessidades fisiológicas (fome, sede sono, sexo, excreção), seguidas pelas de 

segurança (segurança na família, segurança de moradia, segurança no emprego, 

segurança na saúde, entre outras), depois amor/relacionamento (amizade, família, 

intimidade sexual), subindo na escala encontra-se estima (autorrespeito, respeito 

pelos outros, respeito dos outros, confiança, conquista) e no topo da escala a 

realização pessoal (moralidade, criatividade, solução de problemas, aceitação dos 

fatos, ausência de preconceitos, entre os outros(11). 

De acordo com que é proposto por Maslow, os interesses individuais e sociais 

que,na pirâmide, se encontram abaixo das condições sociais saudáveis são 

sinérgicos e não antagônicos. Os níveis mais baixos na escala são os que estão 

ligados ao instinto, enquanto que os ligados à consciência, à racionalidade, à ética 

são adquiridos, estando conectados aos de nível mais alto na escala. As 

necessidades básicas permanecem em condições especiais psicológicas e 

sociológicas e se não satisfeitas tem reflexo na saúde do ser humano
(11)

. 

A satisfação das necessidades básicas são aquelas em que o organismo 

saudável propriamente tende a escolher e, se esforça em direção as condições que 

lhe permite a escolha. Por exemplo: a necessidade de alimento é compartilhada por 

todos os seres vivos. Qualquer indivíduo em seu crescimento mostra suas 

necessidades físicas e depois suas necessidades de segurança e mais tarde os 

impulsos para a autonomia e independência(11). 

A privação das necessidades mais altas não produz uma relação de defesa 

emergente, como aquela que é produzida por privação das necessidades mais 

baixas. O respeito é um luxo disponível quando comparado com a comida ou 

segurança. Vivendo no nível de necessidade mais alta, significa eficiência biológica 

                                                             

c
 Que hierarquiza as necessidades tendo como base os carecimentos psicológicos dos indivíduos. A 

partir da satisfação desses carecimentos, outros de natureza distinta, vão sendo escalonados, como 
segurança, amor, pertencimento, estima, conhecimento, realização pessoal, etc. 
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e psicológica maior, longevidade maior, menos doença, melhor dormir entre outras. 

Os pesquisadores psicossomáticos relatam que ansiedade, medo, falta de amor 

tendem a levar a desgastes físicos como também a resultados psicológicos 

indesejáveis(11).. 

As necessidades mais altas são desenvolvidas mais tardiamente e levam ao 

crescimento da estima. São menos urgentes subjetivamente, menos perceptíveis e 

menos inconfundíveis. São mais íntimas para a realização própria que a 

necessidade mais baixa. Entre outras coisas, quer dizer que, nessas pessoas, pode 

ser encontrado um número maior e maior grau de qualidade em termos de 

realização pessoal. A persuasão em busca da satisfação torna os indivíduos mais 

fortes, mais verdadeiros e estas pessoas são mais aptas para se perceber e amar a 

humanidade(11). 

As pessoas que atingem o nível mais alto na escala das necessidades de 

Maslow não estão voltadas apenas para a sobrevivência e segurança, mas voltadas 

para o crescimento em direção à humanidade, em direção à felicidade maior, à paz 

e à transcendência. 

Nessa perspectiva, Herzberg se preocupa com a motivação no trabalho e 

como o trabalhador expressa sua satisfação e sua atitude frente ao trabalho. O 

grande dilema é como atender a motivação do trabalhador se as necessidades estão 

em contínua rotatividade(12). 

Quando os entrevistados do estudo de pesquisa de Herzberg disseram estar 

felizes com seus trabalhos, eles descreveram fatores relacionados às suas 

atividades, quando eram bem sucedidos em seu trabalho e para a possibilidade de 

crescimento profissional. Quando a infelicidade era respondida, ela estava 

associada às condições que cercam o fazer do trabalho. Estes resultados sugerem 

para o indivíduo que o contexto de seu trabalho é injusto ou desorganizado e, como 

tal, representa para ele um ambiente de trabalho psicológico insalubre. Os fatores 

envolvidos nesta situação foram denominados pelo referido autor como higiene, que 

opera removendo perigos de saúde do ambiente do homem, não é uma medida 

curativa, mas preventiva(12). 

Quando existirem fatores prejudiciais no contexto do trabalho, eles servem 

para provocar atitudes negativas no trabalho. A melhoria nestes fatores de higiene 

servirá para remover os impedimentos para atitudes de um trabalho positivo. Entre 

os fatores de higiene são incluídos: supervisão, relações interpessoais, condições de 
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trabalho, salário, políticas da companhia e práticas administrativas, benefícios e 

segurança de trabalho. Quando estes fatores deteriorarem para um nível abaixo do 

que se considera aceitável, então resulta descontentamento com o trabalho
(12)

.  

Mesmo se todas as condições no trabalho forem favoráveis, não significa 

dizer que o trabalhador vai estar plenamente satisfeito com o trabalho, pois a 

satisfação plena depende também dos chamados fatores motivacionais intrínsecos 

ao trabalhador e não à empresa como: crescimento, desenvolvimento, 

responsabilidade, realização e reconhecimento. Os fatores motivadores ajustam as 

necessidades para a realização, para a criatividade do trabalhador(12). 

Todavia, os fatores motivacionais levam a atitudes positivas para a satisfação 

no trabalho e realização do trabalhador. Herzberg destaca que uma das metas do 

homem é atingir sua satisfação de maneira individual de acordo com suas próprias 

potencialidades inatas e dentro dos limites de realidade oferecidas no trabalho. 

Quando ele é desviado desta meta “ele se torna como Jung diz, animal 

incapacitado” apud Herzberg(12). 

O que Herzberg percebeu em seu estudo é que atitudes preventivas no 

ambiente de trabalho evitam muitos resultados negativos da baixa moral. Assim, a 

boa higiene não pode ser um fim em si mesmo; é meramente um início. Nossa 

ênfase deveria estar no fortalecimento dos motivadores(12).  

Ele rejeita o pensamento de visões futuras em que o trabalho crescentemente 

se tornará sem sentido para a maioria das pessoas e em que a busca pelo lazer se 

tornará o fim mais importante da sociedade; deixa um sentimento que a maior 

realização do homem é se dedicar as atividades que estão relacionadas às suas 

próprias necessidades como também da sociedade(12). 

O prazer no trabalho acontece quando se permite ao trabalhador desenvolver 

as potencialidades individuais, através da liberdade de criação e expressão, 

edificando os laços cognitivo-técnicos, o que promove a satisfação no trabalho. 

Neste contexto, o comportamento saudável implica no enfrentamento dos desafios e 

pressões no trabalho, que produzem instabilidade psicológica. Já o patológico está 

relacionado às falhas no modo do enfrentamento do sofrimento e se instala, 

vencendo o desejo dos trabalhadores. Assim, o trabalho e as relações originárias 

nunca se dão em um espaço de neutralidade subjetiva ou social, uma vez que o 

confronto do indivíduo com os desafios externos pode trazer sofrimento ou fonte de 

prazer e desenvolvimento psicossocial(13). 
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Nos dias de hoje, muitas empresas bem sucedidas buscam valorizar os 

recursos humanos que constituem seu principal patrimônio. Também estão tomando 

consciência da necessidade de investir em treinamento e qualidade de vida dos 

trabalhadores, pois é necessário manter funcionários satisfeitos, saudáveis e 

qualificados para o trabalho neste mundo globalizado(13). 

A preocupação com o bem estar social dos funcionários não é uma questão 

de filantropia das organizações. O objetivo para o século XXI é possuir uma força de 

trabalho saudável, repercutindo positivamente na instituição como retorno de 

investimento. Qualidade de vida traz um retorno compensador para a empresa e 

para o indivíduo, tornando as pessoas mais saudáveis e o ambiente de trabalho 

agradável e criativo. 

2.2 SATISFAÇÃO/INSATISFAÇÃO NO TRABALHO DE ENFERMAGEM 

No campo da Enfermagem, os primeiros trabalhos sobre satisfação 

profissional foram publicados a partir da década de 1950. No Brasil, nas décadas de 

1970 e 1980, alguns instrumentos foram construídos e validados para medir a 

satisfação no trabalho tais como: Job Satisfaction Index; Job Satisfaction Tool; Price 

and Mueller’s Satisfaction Instrumental; Nursing Job Satisfaction Scale; Perceptions 

of the nurses workplace (PNW); Job Satisfaction Questionnaire(14). 

Esses primeiros estudos utilizaram métodos quantitativos de pesquisa, em 

uma perspectiva comportamental do trabalhador, atendendo a lógica administrativa 

produtiva. Assim sendo, a questão subjetiva, relacional e humana não eram 

exploradas, de modo mais aprofundado, que requer métodos qualitativos(15). 

No que se refere ao Brasil, Horta é considerada a primeira enfermeira a 

elaborar uma teoria de enfermagem: a teoria das necessidades básicas, cujas 

explícitas são Mohana (1964) e Maslow (1970)(16). 

Diz a autora que “todos os conhecimentos e técnicas acumuladas sobre a 

enfermagem dizem respeito ao cuidado do ser humano, isto é, como atendê-lo em 

suas necessidades básicas”. Ela esclarece que, para Maslow, um indivíduo só passa 

a procurar satisfazer as necessidades do nível subsequente após um mínimo de 

satisfação das anteriores, sendo que o mínimo não foi determinado, mas o próprio 
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autor reconhece que tal sistemática não é rígida, variando também em alguns 

indivíduos”(16).  

A satisfação pode ser compreendida como um estado emocional prazeroso 

que resulta de múltiplos aspectos do trabalho. Como de fato, pode ser influenciada 

pela concepção de mundo, pelas aspirações, vivências e características individuais 

de cada trabalhador. Isto implica em formas diferenciadas de enfrentamento dos 

problemas e a tomada cotidiana de decisões(17). 

Satisfação e insatisfação no trabalho em saúde trazem consequências na 

saúde dos profissionais e nos resultados da assistência prestada. Indivíduos mais 

satisfeitos apresentam melhor qualidade de vida e menores índices de adoecimento 

físico e mental. Satisfação e insatisfação no trabalho influenciam o comportamento 

do trabalhador(18). 

Na perspectiva psicológica, entende-se que o bem-estar no trabalho é fator 

que influencia toda a equipe de enfermagem e consequentemente a qualidade final 

da assistência. A satisfação no trabalho pode ser constituída como um sentimento 

agradável ou estado emocionalmente positivo do trabalhador, resultante da 

percepção/avaliação de sua experiência de trabalho, conforme suas metas e valores 

pessoais perante a vida, podendo ser modificada ou influenciada por forças internas 

ou externas ao trabalho(19). 

Sabe-se que muitas pessoas iniciam suas atividades nos serviços públicos, 

com expectativas de um trabalho saudável
(19)

.O desafio do trabalho e trabalhar 

compreendem os aspectos saudáveis e não saudáveis. A maioria das organizações 

adota uma forma rígida, nas quais as tecnologias determinam a organização das 

tarefas e o fluxo do trabalho, sem oferecer formas de apoio aos trabalhadores(19). 

Com ênfase às condições de trabalho no serviço público o Decreto nº 7944 

define as Condições de Emprego no Serviço Público sob o nº 159: OIT(20). 

Ao se descrever o cenário de um hospital público, percebe-se que o trabalho 

de enfermagem é desenvolvido de modo verticalizado e isso provoca satisfações e 

insatisfações em seus trabalhadores, quer em aspectos funcionais e/ou em aspectos 

das relações interpessoais, esquecendo que o trabalhador pensa, fala, age e, 

portanto, reage de forma diferente(14,19). 

Em levantamento bibliográfico foram selecionados textos que discutiam a 

satisfação/insatisfação no trabalho. Entre as diversas situações descritas nos textos 

pesquisados, retratou-se como prazer no exercício da profissão de enfermagem: o 
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crescimento pessoal e profissional; o reconhecimento do trabalho pelo próprio 

trabalhador, pelos colegas e pela sociedade; a satisfação do paciente; a cooperação 

entre os profissionais da equipe, levando ao aumento da satisfação e autoestima do 

trabalhador. Em alguns dos estudos da revisão bibliográfica a satisfação dos 

enfermeiros no trabalho é analisada a partir de seis componentes do trabalho 

(autonomia, interação, status profissional, requisitos do trabalho, normas 

organizacionais e remuneração), sendo a autonomia considerada o componente 

mais importante no que se refere à satisfação profissional. Em outros, os autores 

supõem que o enfermeiro que tem oportunidades de exteriorizar suas opiniões e que 

atua no processo de tomada de decisão tem retorno do seu trabalho, o que pode 

contribuir para a sua satisfação pessoal e profissional(21,22,23,24). 

Em uma pesquisa(25) realizada em um ambulatório, o tamanho da equipe de 

enfermagem foi considerado insuficiente, o que compromete a qualidade do 

atendimento e resulta em sobrecarga de trabalho e insatisfação dos profissionais de 

enfermagem. Por outro lado, eles estavam satisfeitos com as atividades realizadas 

no dia a dia e a integralidade relacionada ao cuidado individual praticada 

diariamente. 

O componente salarial assume uma conotação diferente. Se dentro da Teoria 

dos Dois Fatores (Teoria de Herzberg) ele é apenas um recurso utilizado para 

garantir a satisfação no ambiente de trabalho, neste contexto o salário possui 

também um significado de forma de reconhecimento pelo trabalho. Para muitos 

enfermeiros, a remuneração pode ser vista como um fator de motivação no trabalho, 

não sendo, no entanto, o principal motivador. Estes enfermeiros afirmaram como 

motivação no trabalho gostar do que faz e o relacionamento entre a equipe 

multiprofissional(26). 

Outro estudo sobre necessidades humanas básicas aludiu como fatores 

relacionados à insatisfação a alimentação, descanso, carga e déficit de funcionários. 

As necessidades fisiológicas e de segurança apresentaram maiores índices de 

insatisfação. Já as necessidades de autoestima e autorrealização aparecem em 

plano secundário, como parcialmente satisfeito(27).  

São notórias as referências sobre o sofrimento psíquico do profissional de 

enfermagem como: a precarização das relações de trabalho, a desunião da equipe, 

a quantidade excessiva de pacientes, a desorganização no ambiente de trabalho e a 

falta de segurança. Também a dor e a morte potencializam a angústia e ansiedade 
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de pacientes e famílias. A violência psicológica ocorre em hospitais e ambientes 

acadêmicos, a maioria dos agressores são mulheres, particularmente os colegas, 

seguidos por médicos e outros profissionais da equipe de saúde. Os enfermeiros 

com menos de um ano desde sua graduação foram os que sofreram o maior grau de 

agressão e de maior intensidade(28,29,30,31). 

Em um trabalho foi relatado como violência institucional, em geral, as 

situações mais propícias para a ocorrência de violência contra os profissionais, quais 

sejam: quando o paciente está agitado, recebe más notícias, ou quando é solicitado 

a fazer algo que não deseja. Tudo isso associado a outros fatores, como a 

frustração com o serviço devido à espera pelo atendimento médico e estresse dos 

pacientes por estarem sentindo muita dor ou por se encontrar com o estado 

emocional abalado. Em outro estudo familiar e amigos também surgem como fontes 

de violência em razão do estado de ansiedade e angústia perante o sofrimento do 

paciente. Os depoentes atribuíram como causas de atitudes violentas a dificuldade 

de acesso ao serviço de saúde e o estresse do dia a dia(32,33). 

Em um estudo realizado no Canadá, constatou-se que os enfermeiros estão 

deixando a profissão como resultado de altos níveis de insatisfação no trabalho, 

decorrentes de condições de trabalho atuais. Para ganhar o apoio organizacional 

para melhorias no local de trabalho, são necessárias provas concretas para 

demonstrar o impacto do ambiente de trabalho no atendimento ao paciente(34). 

Em uma pesquisa, cujo cenário foi uma Unidade de Tratamento Intensivo 

(UTI), pode-se concluir que os profissionais de enfermagem se sentem capazes de 

lidar com eventos éticos na sua prática diária. Por isso, a formação contínua é 

necessária para que eles possam discutir suas experiências e as ações devem ser 

investidas em medidas educativas(35). 

Os efeitos mais comuns da satisfação no trabalho recaem sobre a 

produtividade, desempenho, absenteísmo, rotatividade, cidadania organizacional, 

saúde e bem-estar, satisfação na vida e satisfação dos clientes, por isso tem se 

tornado fonte de preocupação das organizações. Na área da saúde, há, de um lado, 

a satisfação por aliviar o sofrimento alheio e, do outro, a insatisfação com a 

sobrecarga de trabalho e suas condições precárias que levam à exaustão física e 

mental, baixa autoestima e perda de interesse pelo conforto do cliente. Isto 

desencadeia comportamentos que vão desde atenciosidade, alegria, rapidez e 

eficiência até irritabilidade, desinteresse, mau humor e indelicadeza no trabalho(36). 
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2.3 HUMANIZAÇÃO E LEGISLAÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

Abordando a questão da humanização da assistência, entende-se que a 

palavra humanização passou a ser utilizada para instituir diversas iniciativas e 

possui diferentes sentidos, porém, na saúde, adotou-se como significado de um 

processo de mudança da cultura institucional que reconhece e valoriza os aspectos 

subjetivos, históricos e socioculturais de usuários e profissionais, assim como 

funcionamentos institucionais relevantes para a compreensão dos problemas e 

elaboração de ações que promovam boas condições de trabalho e qualidade de 

atendimento(37). 

Percebe-se a humanização em saúde como um processo amplo, demorado e 

complexo. Aparecem resistências, pois envolvem mudanças de comportamentos em 

que os padrões já conhecidos são percebidos como mais seguros. Assim, cada 

profissional, equipe ou organização passa por processo singular de humanizar, pois 

se não for singular não será de humanização(37). 

Uma prática humanizadora acontece mediante o entendimento e a abertura 

ao outro (trabalhador, usuário ou gestor) como legítimo na relação que se produz, 

quando consideramos suas características, suas diversas formas de serem, seus 

saberes, seus desejos e suas necessidades em nossas ações. Assim, a Política 

Nacional de Humanização (PNH) afirma todos os sujeitos do SUS como 

protagonistas e corresponsáveis pela produção da saúde, combatendo qualquer 

relação de tutela, desrespeito ou desqualificação do outro(38). 

Nesse sentido, destaca-se a PNH, implementada pelo Ministério da Saúde, 

que propõe como construção coletiva de trabalho a transformação com os diferentes 

sujeitos que constituem o sistema de saúde – gestores, usuários e trabalhadores – 

as relações e os modos de agir e produzir saúde no SUS(38). 

Valorizar o trabalho e a saúde do trabalhador é diretriz fundamental para que 

os princípios propostos pela PNH se atualizem nos serviços e nas relações de 

trabalho, produzindo novos modos de trabalhar e de um viver mais saudável. E o 

protagonismo implica a corresponsabilidade e a existência de espaços para 

construirmos outros modos de trabalhar (dispositivos) e instrumentos avaliativos 

(desses novos modos de trabalhar), a fim de se promover saúde e melhores 

condições de trabalho(38). 
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Junto à humanização surge a proposta do acolhimento, também voltado para 

a saúde do trabalhador como espaço democrático de escuta, de discussão e de 

decisão. A proposta do acolhimento, articulada com outras propostas de mudança 

no processo de trabalho e gestão dos serviços (cogestão, ambiência, clínica 

ampliada, programa de formação em saúde do trabalhador, direitos dos usuários e 

ações coletivas), é um dos recursos importante para a humanização dos serviços de 

saúde(39).  

Todavia diante das contradições sociais, os trabalhadores começam a se 

organizar e a fazer força diante das políticas de Estado, de modo que conseguem 

obter conquistas sociais, estabelecidas na legislação trabalhista. 

Nessa perspectiva, no Brasil, a Constituição Federal de 1988 preconiza e 

mantêm em seus artigos 196-200 atribuições de ações de saúde direcionadas ao 

trabalhador, por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doenças e de outros agravos. Além de serviços e ações que possam 

promover, proteger e recuperar a saúde, como também a atribuição de colaborar na 

proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho(40). 

Assim, cabe ao SUS tanto a ação assistencial (de atendimento de emergência 

ou com agendamento), quanto ações de vigilância epidemiológica e sanitária 

relacionadas ao trabalhador e ao ambiente de trabalho(40). 

Sendo assim, as ações de saúde do trabalhador têm por diretriz a 

universalidade e a equidade (são destinados a todos os trabalhadores, urbanos e 

rurais, de empresas públicas ou privadas); a integralização das ações (ações 

individuais e coletivas); o direito à informação sobre riscos e resultados de pesquisa; 

a regionalização, a hierarquização e a configuração da atenção à saúde do 

trabalhador como um conjunto de ações de assistência e vigilância, abrangendo a 

promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 

submetidos aos riscos advindos dos processos de trabalho. É importante ressaltar 

que os trabalhadores do serviço público com vínculo estatutário, somente serão 

regidos por algumas das Normas Regulamentadoras (NR) se houver portaria, lei ou 

decreto do poder público autorizando a aplicação da norma. Caso não tenham, são 

aplicadas as legislações nacionais como a CF e as leis orgânicas da saúde, além do 

que constar em códigos de saúde municipais e ou estaduais. O serviço de saúde é 

regido pela NR-32 quanto à segurança e saúde no trabalho em serviços de 

saúde(41). 
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A Portaria nº 3, de 7 de maio de 2010 estabelece orientações básicas sobre a 

Norma Operacional de Saúde do Servidor (NOSS), aos órgãos e entidades do 

Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal (SIPEC), com o objetivo 

de definir diretrizes gerais para a implementação das ações de vigilância de 

ambientes, processos de trabalho e promoção à saúde do servidor. Esta portaria 

integra o conjunto de ações da Política de Atenção à Saúde e Segurança do 

Trabalho do Serviço Público Federal, e é resultado de um processo de discussão, 

encontros e oficinas, que teve a participação de técnicos de diversos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, sob a coordenação do Departamento 

de Saúde, Previdência e Benefícios do Servidor (DESAP/SRH/MS), com a finalidade 

de criar um instrumento que oriente a implantação de serviços e o desenvolvimento 

de ações inerentes às ações de Vigilância e Promoção à Saúde do Servidor(42). 

O Decreto nº 7602, de 7 de novembro de 2011, dispõe sobre a Política 

Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), tendo como objetivos a 

promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a prevenção 

de acidentes e de danos à saúde advindos, relacionados ao trabalho ou que 

ocorram no curso dele, por meio de eliminação de redução dos riscos nos ambientes 

de trabalho. Em seu inciso V, consta que são responsáveis pela implementação do 

PNSST, os Ministério do Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previdência Social, 

sem prejuízo da participação de outros órgãos e instituições que atuem na área(43). 

A Portaria nº 1823, de 23 de agosto de 2012, instituiu a Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora que tem como finalidade definir os 

princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observadas pelas três esferas de 

gestão do SUS, para o desenvolvimento integral à saúde do trabalhador, com ênfase 

na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a 

redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos 

processos produtivos(44). 

Para a OIT, a qualidade no trabalho está relacionada à melhoria de qualidade 

geral de vida como aspiração humana e também à maior participação dos 

trabalhadores nas decisões que dizem respeito diretamente à sua vida no trabalho. 

Portanto, a discussão sobre humanização nos serviços de saúde envolve discussão, 

participação, autonomia como melhoria na satisfação com o trabalho e na saúde do 

trabalhador(45). 
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Para a enfermagem um grande avanço se deu com a criação da Lei 7.498 

(1986), que regulamenta o exercício profissional dos enfermeiros e trouxe grandes 

avanços para a profissão, instituindo como atividades exclusivas do enfermeiro 

bacharel a consulta de Enfermagem, a prescrição de medicamentos estabelecidos 

em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, a 

execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto 

sem distócia. Na área administrativa, institui como privativas a direção do órgão de 

enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou 

privada e, chefia de serviço e de unidade de enfermagem, como também 

planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da 

assistência de Enfermagem, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 

matéria de Enfermagem(46).  
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO E NATUREZA DO ESTUDO 

Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva e exploratória com 

abordagem metodológica qualitativa, adotada nas ciências sociais, com um nível de 

realidade que não pode ser quantificada, ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, crenças, valores e atitudes. A metodologia qualitativa requer 

métodos próprios e apresenta dados subjetivos, o que não representa falta de 

informações, mas observações do pesquisador. Ela permite a escolha do sujeito, do 

campo e dos métodos. Como característica da pesquisa se tem a interação do 

pesquisador com o sujeito pesquisado; a valorização de fenômenos como: gestos, 

percepções, silêncio. São de suma importância a atuação do pesquisador, o 

conhecimento do assunto pesquisado e sua experiência pessoal e profissional(47). 

A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou 

fenômeno, não tendo o compromisso de explicá-los, embora sirva de base para tal. 

Ela envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 

observação sistemática. Busca observar, registrar, analisar, classificar e interpretar 

os fatos ou fenômenos, não há envolvimento do pesquisador(48). 



33 

A pesquisa exploratória visa tornar explícito o problema, construir hipóteses a 

serem pesquisadas ou conhecer os fatos e fenômenos relacionados ao tema. Ela 

envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com profissionais da área, visitas às 

instituições(48). 

3.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A pesquisa de revisão da literatura foi realizada em abril de 2013, em bases 

de dados, para fundamentação do estudo. O levantamento bibliográfico se deu por 

meio de consulta à Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line 

(MEDLINE) via PubMed e ao portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), incluindo 

as seguintes fontes de informações: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS); e MEDLINE; a maioria dos textos também é 

encontrada na Scientific Electronic Library Online (Scielo). Foram utilizados os 

seguintes descritores: equipe de enfermagem; trabalho; satisfação no trabalho.  

Na LILACS, a busca com equipe de enfermagem resultou em 2.889 artigos; 

tal descritor conjugado ao termo trabalho refinou a busca para 1.301 artigos; 

acrescentando o termo satisfação no trabalho os resultados foram reduzidos a 87 

artigos. Destes, sete foram incluídos na amostra. Na MEDLINE, via BVS, a pesquisa 

com equipe de enfermagem originou 24.003 artigos; este termo associado a 

trabalho resultou em 481 artigos; e, por fim, o refino com a conjugação destes 

termos à satisfação no trabalho resultou em 142 artigos, dos quais sete foram 

selecionados. A pesquisa na MEDLINE, via PubMED, com o termo equipe de 

enfermagem gerou o retorno de 2.068 artigos; cruzando com trabalho, 15 artigos 

foram encontrados; e a combinação destes descritores com satisfação no trabalho, 

resultou em apenas três artigos, sendo escolhido apenas um. 

Foram selecionados os trabalhos que atendessem aos seguintes critérios: 

textos na forma de artigos disponíveis online, nos idiomas português, inglês ou 

espanhol, publicados no Brasil a partir de 2009. Após a leitura dos títulos e resumos 

foram selecionados 15 textos que tivessem coerência com a satisfação/insatisfação 

no trabalho, incluindo dois textos obtidos na PubMED.  
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3.3 O CENÁRIO 

O cenário deste trabalho foi o ambulatório do HUAP, tendo como sujeito da 

pesquisa a equipe de enfermagem (enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem). 

Este hospital está voltado para a área de ensino, assistência e pesquisa. 

Atualmente, o HUAP é a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande 

Niterói. Portanto, considerado na hierarquia do SUS como hospital de nível terciário 

e quaternário, isto é, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento. O 

HUAP atende a população da Zona Metropolitana II que engloba, além de Niterói, as 

cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua 

área de abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões de 

habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também 

parte da população desse município(49). 

O ambulatório do hospital, local do estudo, dispõe de consultórios clínicos, 

cirúrgicos, ginecológicos, obstétricos, de ortopedia, salas de pequena cirurgia, 

consultórios de enfermagem para atendimentos a pacientes diabéticos e bebês de 

alto risco. A equipe de enfermagem do ambulatório é constituída por um enfermeiro 

chefe, enfermeiros de supervisão do ambulatório clínico e cirúrgico, enfermeiros que 

atuam em grupos com consulta de enfermagem, técnicos e auxiliares de 

enfermagem, sendo a distribuição do trabalho realizada por meio de uma escala 

mensal, considerando a necessidade de cobertura das diversas áreas de 

especialidades. 

O HUAP recebe encaminhamentos de outras unidades de saúde, por meio da 

central de regulação e pelo ambulatório do hospital, realizando cerca de 850 

atendimentos e 1.750 procedimentos mensais. São realizados no hospital cerca de 

5.900 procedimentos ambulatoriais e 11.500 consultas mensais
(50)

.  

Por ser um hospital universitário, e estar inserido na UFF, procurou-se 

delinear o que esta instituição oferece aos seus servidores como recursos de bem-

estar e qualidade de vida e se estes serviços são utilizados pelos funcionários deste 

hospital. Atualmente a universidade oferece como recursos de atendimento a seus 

funcionários três eixos de atendimento: linha 1 (um) - Saúde Mental e Trabalho 

pauta-se em atividades que promovam ao servidor bem-estar, desenvolvimento da 

autoestima, fortalecimento das relações de trabalho, compartilhamento de saberes e 

novas práticas, desenvolvimento da capacidade de comunicação e expressão e 
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consciência coletiva; na linha 2 (dois) - Estratégia de Redução de Danos, contribui, 

entre outras coisas, para gerar informações adequadas sobre riscos, danos, práticas 

seguras, saúde, cidadania e direitos, para que as pessoas que usam álcool e outras 

drogas possam tomar suas decisões, buscar atendimento de saúde (se necessários) 

e estarem inseridas socialmente em um contexto de garantias de direitos e 

cidadania e; linha 3 (três) - Práticas Alternativas, Complementares e Integrativas em 

Saúde com objetivo de contribuir para a prevenção de agravos, doenças e 

disfunções; aliviar os sintomas já existentes por meio de equilíbrio energético; 

contribuir para o equilíbrio emocional e melhoria da saúde e da autoestima(51). 

3.4 OS PARTICIPANTES 

A amostra desta pesquisa foi composta por 30 trabalhadores da equipe de 

enfermagem do ambulatório: enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de 

enfermagem. A coleta de dados foi realizada no período de agosto a setembro de 

2013. Neste período, a escala de serviço era formada por 12 enfermeiros, 18 

técnicos de enfermagem e 19 auxiliares de enfermagem. Participaram da pesquisa 

nove enfermeiros, 12 técnicos de enfermagem e nove auxiliares. Os participantes 

atenderam aos critérios de inclusão, exclusão e o aceite de participar da pesquisa.  

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: profissionais da equipe de 

enfermagem do ambulatório, com mais de três anos em atividade neste setor, pois 

se considera um tempo suficiente para interação com as questões vivenciadas neste 

setor. E como critério de exclusão: trabalhador afastado das atividades do 

ambulatório no período da coleta de dados. 

As atividades de cada profissional realizada no cenário da pesquisa estão 

descritas a seguir. 

O enfermeiro é o profissional que realiza as atividades de gestão, assistência 

e educação das unidades e pessoas. Ele é responsável pela equipe, também 

planeja, organiza e coordena o ambulatório. Assegura e participa da prestação de 

assistência em enfermagem segura, humanizada e individualizada. Realiza consulta 

de enfermagem, informa e orienta pacientes e familiares sobre condutas, direitos e 

deveres. Colabora com outros profissionais e alunos por se tratar de um hospital 

universitário, e participa com o hospital na integração do SUS.  
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O técnico de enfermagem é o profissional de nível médio ao qual é atribuída a 

maioria dos cuidados diretos com o paciente e o auxiliar de enfermagem auxilia as 

atividades desenvolvidas prestando ajuda ao enfermeiro e ao técnico. O trabalho de 

toda equipe é desenvolvido de acordo com a Lei do Exercício Profissional nº 

7498/86 que regulamenta o exercício profissional. 

A pesquisa ocorreu no horário de trabalho dos servidores (antes ou após), 

mediante aceite de participação da pesquisa. Foi colocado para os funcionários que 

se trata de um estudo sobre o perfil da satisfação dos trabalhadores no ambulatório, 

e as respostas seriam anônimas e confidenciais. Os encontros foram agendados 

previamente e os objetivos do estudo esclarecidos durante a realização da 

entrevista.  

3.5 TÉCNICA UTILIZADA 

A pesquisa adotou a técnica de entrevista semiestruturada, que é definida 

como um recurso em que o investigador se coloca diante do entrevistado e lhe 

formula perguntas, com a finalidade de obtenção dos dados de que necessita para a 

investigação. A entrevista é uma forma de interação social. A entrevista trata-se de 

um contato direto, face a face, entre o pesquisador e o entrevistado. Pode ser 

dirigida e utiliza um roteiro preestabelecido; a não dirigida ou livre é informal - não 

utiliza instrumento para registro e o pesquisador leva o entrevistado a manifestar 

suas ideias espontaneamente(47,48). 

Muitos autores consideram a entrevista como a técnica por excelência na 

investigação social. Por sua flexibilidade é adotada como técnica fundamental de 

descobrimento nos mais diversos campos e pode-se afirmar que parte importante do 

desenvolvimento das ciências sociais, nas últimas décadas, foi obtida graças à sua 

aplicação(48). 

Durante o processo de entrevista são registras falas dos sujeitos, bem como 

as expressões não verbais. Os aspectos das entrevistas que não foram gravados 

foram registrados após as entrevistas, expressando os conteúdos observacionais do 

processo da entrevista, conjugando, assim, discursos, interações e expressões 

corporais.  
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3.6 ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

As entrevistas foram gravadas e duraram, em média, 30 minutos. As 

entrevistas com enfermeiros vêm representadas por “Enf”, as dos Técnicos de 

Enfermagem por “TE”, e dos auxiliares de enfermagem por “AE”, todas seguidas por 

um número que representa a ordem em que aconteceram. 

O roteiro da entrevista foi composto de duas partes. A primeira parte foi 

composta por dados sociodemográficos, cuja estruturação seguiu o modelo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foi respondida de forma 

escrita pelo entrevistado. Estes dados foram compilados pelo Excel 2007® e 

apresentados sob a forma de gráficos.   

A segunda parte foi gravada e norteada pelo roteiro com esclarecimentos 

conceituais de alguns tópicos para o entrevistado. O primeiro tópico utilizou-se do 

conceito de satisfação, segundo a perspectiva social do conceito da sociologia das 

organizações(1). O segundo tópico abordou a perspectiva psicológica que o 

trabalhador enfrenta em seu cotidiano de trabalho(11,12); o terceiro tópico, por sua 

vez, chama atenção para a importância da PNH com implicação no processo de 

produção de saúde de gestores, trabalhadores e usuários(38). Esse procedimento 

para esclarecer conceitos durante a entrevista também foi utilizada por Herzberg , 

que enviou uma carta preliminar aos participantes sobre o estudo, “desse modo eles 

conheciam o esboço geral de nosso projeto antes da entrevista”(12:31). 

A partir dos dados das entrevistas foi produzido um texto, do qual, após uma 

leitura criteriosa, foram levantados os conteúdos por repetição e significativos para a 

formação de categorias com a finalidade de atender aos objetivos do estudo. A partir 

dos dados organizados se realizou uma análise de discurso, que é uma ferramenta 

usada na pesquisa qualitativa que trabalha com o sentido e não com o conteúdo. A 

pesquisa tem a preocupação de entender os sentidos que o sujeito manifesta 

através do discurso(47). 

O discurso é a transcrição de opiniões, de atitudes, da fala e de 

representações do sujeito, que demonstram o recorte de um momento, num 

processo de elaboração de uma análise realizada por aquele que pesquisa sobre o 

que foi apresentado pelo pesquisado(47). 

Não se deve esquecer que o sujeito, ao falar algo em uma entrevista, 

manifestará suas emoções e o mesmo ocorrerá com o pesquisador ao transcrever o 
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discurso; portanto, a fidedignidade na pesquisa de modalidade qualitativa também 

deve conter as observações e percepções emocionais relatadas e transcritas(47). 

Como a análise de discurso considera a língua, história e sujeito, e cada país 

tem sua própria língua e história, então se poderia falar em análise de discurso 

germânica, americana, inglesa, italiana, brasileira, francesa etc., se pensamos essa 

disciplina desenvolvida em diferentes regiões do mundo com suas diferentes 

tradições de estudos e pesquisas sobre o discurso(52).  

O texto pode ser abordado de dois pontos de vista complementares. De um 

lado, podem-se analisar os mecanismos sintáxicos e semânticos responsáveis pela 

produção do sentido; de outro, pode-se compreender o discurso como objeto 

cultural, produzindo a partir de certas condicionantes históricas expressas nestes 

textos(53). 

A formação discursiva regula o fato de que os sujeitos falantes, situados 

numa mesma conjuntura histórica, passam a concordar ou não sobre o sentido a ser 

atribuído às palavras, o que permite a diversidade de sentido numa mesma língua. 

Pode-se afirmar que a formação discursiva não está fechada em si mesma, 

permitindo a contradição, ou não, inerente das falas. E é justamente essa 

contradição que dará ao discurso mobilidade, possibilidade de mudança, 

historicidade(54). 

Os achados foram organizados em três categorias e subcategorias descritas 

no quadro abaixo. 

Quadro 1. Categorias e respectivas subcategorias derivadas da análise de conteúdo. Rio 
de Janeiro, 2013 

Categorias Subcategorias 

O contexto do trabalho e 
as possibilidades de 
realização pessoal 

Estresse (condições de trabalho e limitação laboral) 

Comunicação em serviço 
Crescimento profissional 

Situações de desprazer 

Concepções sobre o 
acolhimento no 

Ambulatório do Hospital 

Acolhimento 

Estratégias de bem-estar 

Participação na instituição 

Relações humanas no 
trabalho 

Relações entre a equipe de enfermagem e equipe 
multiprofissional 

Perspectivas futuras 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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3.7 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

A pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antônio Pedro sob 

o parecer de nº 311.649 em 21/06/2013. CAAE: 13646813.5.0000.5243, submetido à 

Plataforma Brasil. 
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CAPÍTULO IV 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Nesse capítulo, descrevem-se inicialmente os dados sociodemográficos e, em 

seguidas, as três categorias com os discursos mais expressivos dos entrevistados. 

Os gráficos serão comentados como complementação na análise e discussão. 

Do total de 30 participantes, 40% eram técnicos de enfermagem, 30% 

auxiliares de enfermagem e 30% enfermeiros. A maior parte é mulher (86,67%); com 

idade entre 50 a 59 (53,33%); que não possui outro emprego (63,33); e com tempo 

de serviço de 25 anos a 30 anos (33.33%) e mais de 30 anos (33,33%). A entrada 

para o ambulatório se deu em razão da limitação física e desgaste psíquico (70,0%); 

os trabalhadores vieram de outros setores do hospital. 

Ainda do total de participantes, 76,67% dizem estar satisfeitos com o trabalho 

no ambulatório em relação a outros setores do hospital; 93,34 disseram participar de 

decisões no serviço; 67,0% disseram não utilizar de nenhum serviço de apoio 

oferecido pela instituição. Os dados mais relevantes estão expostos, a seguir, por 

meio de gráficos.   
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Gráfico 1. Distribuição percentual dos participantes do estudo segundo faixa etária. 
Niterói, Brasil, 2013 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 2. Distribuição percentual dos participantes do estudo segundo sexo. Niterói, 
Brasil, 2013 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 3. Distribuição percentual dos participantes do estudo formação profissional. 
Niterói, Brasil, 2013 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 4. Distribuição percentual dos participantes quanto ao estado civil. Niterói, Brasil, 
2013 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 5. Distribuição percentual dos participantes quanto a renda familiar. Niterói, 
Brasil, 2013 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 6. Distribuição percentual dos participantes quanto ao tempo de serviço. Niterói, 
Brasil, 2013 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 7. Distribuição percentual dos participantes quanto à existência de outro 
emprego. Niterói, Brasil, 2013 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 8. Distribuição percentual dos participantes quanto ao motivo da alocação no 
Ambulatório. Niterói, Brasil, 2013 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
 

6,66% 93,34%

Participa de decisões

NÃO SIM

 
Gráfico 9. Distribuição percentual dos participantes quanto à participação nas decisões 
do hospital. Niterói, Brasil, 2013 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 10. Distribuição percentual dos participantes quanto à percepção da existência de 
serviços de apoio ao trabalhador oferecidos pela instituição. Niterói, Brasil, 2013 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 11. Distribuição percentual dos participantes quanto à satisfação no trabalho do 
ambulatório. Niterói, Brasil, 2013 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

4.1 O CONTEXTO DO TRABALHO E AS POSSIBILIDADES DE REALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL  

A primeira categoria, derivada da análise dos dados, procura descrever os 

relatos dos depoentes referentes ao estresse enfrentado pela equipe em razão das 

condições de trabalho e a limitação laboral e, ainda, a comunicação em serviço; 

crescimento profissional e outras situações de desprazer. Todos esses fatores 
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trazem interferência na satisfação do trabalhador, apesar de a maioria relatar 

satisfação com o trabalho no ambulatório (76,67%) se comparado ao trabalho em 

outros setores do hospital. 

“As condições de trabalho não são as melhores. A gente lida com mobiliário desgastado, 
infestado de cupim, numa instituição em que rato, barata faz parte do habitat. Isso gera 
estresse. A limpeza não é eficaz, tem de ficar atrás para a execução das atividades. Se 
alguma coisa danifica, tem de parar as atividades, para questão da manutenção, pois 
não tem manutenção preventiva na instituição. Pouco utilizo equipamentos, o material é 
mais humano, diria que se usa uma tecnologia leve. Em relação ao crescimento 
profissional acho que tem oportunidades; existem algumas ofertas de cursos, mas não é 
em grande escala. O crescimento profissional depende de ambas as partes, de mim e da 
instituição. A falta de comunicação neste momento é gritante. Mas o que mais interfere 
são as questões de fórum íntimo que acabam interferindo na capacidade produtiva. Não 
consigo separar a vida pessoal da vida profissional”. (Enf1) 

“Em estresse estou agora mais tranquila, no local onde trabalho. Eu trabalhava na UTI 
neonatal, onde era muito exigido, era um excesso de criança e poucos funcionários para 
trabalhar, hoje tenho mais tranquilidade para lidar com os pacientes e meus colegas. 
Acho que tem muita falta de comunicação. Hoje está havendo mudanças e a gente não é 
comunicada. A gente tem uma deficiência de comunicação de nossos superiores”. (TE2) 

“Condições de trabalho, acho que é sempre estressante, aqui não é mais estressante, 
mas é estressante. Você atende ao público, com todos os anseios dele, a demanda é 
grande, faltando pessoal. Falta de pessoal, insatisfação com a carga horária. No 
momento é o que está dando insatisfação. Quanto a cursos eu acho que oferece sim, 
melhorou bem mais que antigamente. Com curso de capacitação, mestrado, é só a 
pessoa querer. Acho que está tendo oportunidades”. (Enf 3) 

“A instituição oferece sim cursos de crescimento profissional, é só as pessoas 
procurarem, existem oportunidades. Muita falta de comunicação nas mudanças de 
serviço. De nossa chefia não, dos líderes que trabalham com a gente, da própria 
instituição, dos outros serviços. Não tem situação desprazerosa”. (TE4) 

“Antigamente, já foi tempo que oferecia, agora não tem mais, até fiz o curso de 
capacitação. Como explico isso, que falta um banheiro, um lugar para se tomar água. A 
estrutura do hospital que não oferece. Acho que o sindicato passa estas coisas”. (TE5) 

“É bem ruim, bem estressante. Você não tem colaboração, as pessoas estão vendo e 
não tomam providência. A impressão que tenho é que a instituição não tem preocupação 
com o trabalhador, porque se o trabalhador tiver boas condições de trabalho, 
reconhecido pelo que está fazendo, ele vai ter incentivos. Apesar de ser um hospital 
escola, você não tem condições, aqui é assim, sem ar condicionado, isso aqui vai a 40ºC 
na época de verão. Falta de comunicação é geral, você só sabe das coisas quando já 
está acontecendo, mudou formulário, a rotina mudou, ninguém informa nada, é 
atropelado”. (Enf7) 

“Com relação às condições de trabalho é estressante, mesmo no ambulatório, bastante 
estressante. Em relação a cursos, crescimento, não são oferecidos, pelo menos pra mim 
nunca me ofereceram. Quanto ao curso de capacitação eu fiz porque corri atrás. Falta de 
material que às vezes a gente não tem, improvisando as coisas. A gente, às vezes, vai 
para um lugar que nem foi preparado, fica estressante, existe também falta de 
comunicação”. (AE8) 

“É estressante, aqui no meu setor é estressante. Já houve oportunidades de cursos e 
crescimento profissional. Eu já fiz alguns, eu neste momento não estou mais me 
importando com isto, na época que dava eu fiz todos. Às vezes o paciente fica lá fora, 
está calor no local, o paciente espera muito tempo”. (AE9) 
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“Estresse dentro do hospital sempre existe. Aqui tem muito estresse, diferente da 
enfermaria, mas existe. Eu consigo me adaptar, conviver com a situação. Quanto a 
cursos fiz alguns, eu fiz o de capacitação. A dificuldade é lidar com a pessoa doente, ela 
vem em busca de uma resolução na hora”. (TE10) 

“Aqui eu acho que é tudo flexível, você conversa, se está com problema eles ajudam. 
Acho que não tem afobamento no trabalho”. (AE11) 

“Em relação ao estresse, não tem muito estresse, oportunidade de curso é zero, verdade 
existem, mas não há incentivo no setor. Em relação à comunicação o ambulatório, [o 
profissional] é o último a saber”. (Enf12) 

“Em relação ao estresse é uma coisa constante para o trabalho da enfermagem. Até 
porque tem pouco funcionário e a cobrança tem de ser feita, não tem quem reponha e 
todo mundo tem limitação. Tem muita cobrança, a cobrança vem de outras categorias, 
porque vê na enfermagem o faz tudo: tem de ser pedreiro, trocar a lâmpada. Tem essa 
visão em relação à enfermagem. Isto atrapalha muito o andamento do serviço da 
enfermagem. Agora mesmo brigaram por causa do esparadrapo, não sou da 
manutenção, sentinela de plantão. Acha que a enfermagem é o faz tudo. Quanto à curso 
acho que tem pouco, quando oferece já tem uma dúzia de pessoas. Acho que falta muita 
comunicação”. (AE13) 

“Eu tenho um setor que é bastante estressante, são muitas histórias que eu fico 
balanceada. Em relação a cursos tem bastante, treinamento não. Tenho uma rede de 
amigos em outros setores, quando preciso peço ajuda, da mesma forma que eles vêm 
quando precisam. A questão da comunicação é um problema sério no hospital. 
Situações de conflito eu aprendi a surfar nelas, senão não teria condições de trabalhar. 
Quando entrei aqui eu me apaixonei pelo meu trabalho; então, quando as pessoas 
começaram a criar muitos problemas, eu tive duas opções: fingir que não via ou saía do 
setor. Como eu estava muito apaixonada, eu aprendi a lidar com a loucura humana”. 
(Enf14) 

“Olha, muitas vezes eu me senti estressada. Não pelo trabalho que desenvolvo aqui, 
mas pela forma que me desloco de casa. Até pela minha idade, às vezes me sinto 
cansada. Quando cheguei, falou-se de mudança de carga horária, eu me senti muito 
preocupada. Eu sei que não teria condições de estar todo dia aqui. Há vinte anos atrás 
eu não tinha cansaço, estresse. Hoje me sinto cansada. Oportunidades de curso sim, foi 
oferecido, eu aproveitei, não aproveitei mais porque não quis. Quanto à informação, a 
gente vai sabendo devagar, às vezes demora um pouco para chegar até nós”. (Enf15)  

“Eu acho que tinha de ter mais cursos para a gente, mais condições de trabalho. Falta de 
comunicação e tem de improvisar muito”. (TE16) 

“As condições de trabalho são essas, estressantes, por conta da escala reduzida. A 
gente está assim, um ambulatório bem especializado, procedimentos que o próprio 
servidor não tem condições de desenvolver pela própria limitação e por ser um servidor 
muito antigo. Em relação ao estresse, a área de saúde é estressante, por mais que seja 
um setor tranquilo. Em relação a cursos, crescimento profissional, a instituição, acho que 
é boa neste sentido. As pessoas não procuram tanto, as pessoas tem mania de culpar a 
instituição, mas se você ficar atento sempre tem cursos para você melhorar sua vida 
profissional. Eu acho que poderia facilitar nos horários, os horários dificultam um pouco. 
O conflito existe por conta do que foi falado. A gente fica praticamente num mesmo 
padrão, gostaria de premiar o servidor que se destaca mais, mas acaba se igualando. 
Existe falta de material, falta de pessoal, falta de comunicação, até pela própria reitoria”. 
(Enf17) 

“O meu setor é bem organizado, porém nosso espaço físico é pequeno, restrito. Têm 
alunos, médicos, professores, todos no mesmo espaço e mais o paciente, tem hora que 
fica inviável. A gente executa nosso trabalho direito. Um médico chama, o outro chama, 
nós somos auxiliares dos médicos, é impossível estar nas oito salas ao mesmo tempo. 
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Quanto aos cursos de capacitação melhorou realmente. Não existe comunicação, a 
gente só sabe quando manda e volta”. (AE18) 

“O serviço é muito estressante, faltam muitas coisas e equipamentos para atendimento 
ao público. Em relação a cursos, parcialmente, como hospital escola deveria visar mais 
que seus funcionários se aprimorassem”. (TE19) 

“Não acho o trabalho estressante aqui não. Poderia ter mais cursos”. (TE20)  

“Eu me sinto frustrada, o espaço físico não oferece condições adequadas, a maioria de 
nosso trabalho é adaptação. A gente visa o bem estar do paciente, a gente fica 
estressada e acaba ficando doente também. Quanto aos cursos para o nível médio é 
muito pouco. Quanto à comunicação não é excelente, mas vem para a nossa chefia e 
eles passam para a gente, eu acho regular”. (TE21) 

“O estresse atual é a falta de pessoal. Afastamento de três enfermeiros no setor, [as 
vagas] não foram repostas, há uma sobrecarga. Quanto a cursos oferece muito, só não 
aproveita quem não quer, curso tem. Atualmente o maior conflito é a mudança de 
horário, a mudança de escala. Cada dia vem uma nova história. O conflito atual é este”.  
(Enf22) 

“Acho que deveria melhorar, acho que a gente tem muita dificuldade de material, de 
cursos também. Nestes trinta anos, não tem muitos cursos oferecidos. Fiz o curso de 
capacitação, seria bom que tivesse mais cursos. Eu procuro me manter tranquila, dizem 
que sou calma. Muito pouca comunicação, faz uma mudança, a gente só vai saber muito 
depois. Vou dar um exemplo: faz uma obra, deveria ter opinião de todas as pessoas que 
trabalham, será que isto vai dar certo?”. (AE23) 

“O crescimento profissional em nível de estudo, eu tive oportunidade e a maioria teve. Eu 
fiz duas graduações dentro da universidade, sem que eu precisasse custeá-las. Agora 
depende de cada um aproveitar. O estresse no trabalho se faz, pois os atendimentos são 
muitos. Muitas pessoas com limitações e você acaba tendo de fazer funções que não te 
pertencem pelas limitações e isso acaba limitando a gente. Atualmente a gente não tem 
informações. A gente está num processo difícil, inclusive de comunicação, não sei se é 
uma tática das mudanças”. (Enf25) 

“Acho que a gente não tem muito estresse não. Para fazer um curso é complicado. A 
gente não é liberada para fazer, a gente tem de pagar o plantão ou trocar. Acaba 
atrapalhando a nossa vida lá fora. Já fiz curso de capacitação. Comecei a fazer uma 
especialização, mas não terminei. Quanto à comunicação, não passa muito não, fora a 
parte da enfermagem. Não é passada muita informação para a gente não”. (AE26) 

“Acho que tem um nível de estresse muito grande por causa da alta rotatividade, 
péssimas condições de trabalho. Há falta de crescimento profissional, fica-se trinta anos 
realizando a mesma coisa, é monótono para a pessoa que é ativa. Quanto a 
oportunidades de cursos, sinceramente não. Sabe-se que existem algumas 
possibilidades, mas o pessoal fica muito aleijado do restante da universidade, quando o 
hospital sabe, ou são poucas vagas ou não é ligado ao profissional da saúde. Quanto à 
comunicação acho que melhorou muito, eu vou fazer vinte anos, quando eu entrei não 
havia a palavra, nem o praticar do diálogo. Era aquilo que se mandava e se cumpria, era 
por decreto, atribuo ao pessoal de 94, muitas pessoas de outras instituições, outros 
viveres, eu falo por mim. Não sei se as outras pessoas têm dificuldades, mas comigo 
não, tenho a característica de não aceitar as coisas”. (TE28) 

“O que mais me incomoda em relação a meu trabalho é esse desinteresse da instituição 
com o profissional. Nós no hospital Antônio Pedro, nos valorizamos entre a equipe no 
hospital, porém você não é visto pela Universidade”. (TE29) 

“Estressante eu acho que é. Não existe nenhum lugar no hospital que não seja 
estressante. Aqui no ambulatório, muita gente tem uma visão de que – hoje mesmo foi 
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citado isto - quem está do lado de fora acha que não tem nada de trabalho no 
ambulatório, mas tem bastante serviço. Eu acho que dá oportunidades de curso sim. Fiz 
quando teve o de capacitação, eu gostei muito. Eu acabei de fazer um curso de 
graduação, acho que está dando oportunidades, sim. Eu acho que infelizmente existe 
uma falta de comunicação”. (TE30) 

Observa-se uma concordância nos discursos dos sujeitos quanto ao estresse 

no trabalho, mesmo se tratando do ambulatório, já que por se tratar de um setor da 

área de saúde, não se consegue eliminar a carga de estresse. Não obstante, 

quando comparado a outros setores do hospital, se sentem aliviados quanto ao nível 

do estresse e percebem um melhor acolhimento por parte da chefia. Todavia, este 

estresse é agravado pelas más condições de trabalho como: recursos humanos e 

materiais deficientes, limitação da maioria de seus funcionários (70%), uma limpeza 

ineficaz, falta de manutenção preventiva para que o trabalho possa ser desenvolvido 

corretamente. Alguns relatos deixam explícito que a instituição parece não ter a 

preocupação com o trabalhador. Uma minoria de relatos acha não ter estresse no 

ambulatório. 

Quanto à comunicação, ocorreu quase que uma unanimidade entre os 

entrevistados que consideram haver uma grande deficiência de comunicação do 

ambulatório com o hospital e da própria reitoria da universidade com o hospital, 

retratando como “descaso”. Porém, em uma das falas, a comunicação é vista como 

um diálogo, uma forma de debate e questionamento. A palavra é mais usada para 

questionamentos hoje do que era no passado, quando se cumpria todas as 

atividades de modo verticalizado, autoritário e por decreto e sem possibilidades de 

diálogo. Hoje existe uma maior participação através do sindicato.  

Quanto ao crescimento profissional, determinados entrevistados relatam que 

a instituição oferece oportunidades de crescimento profissional, mas que o servidor 

precisa oportunizar sua participação, e, fazem referências ao curso de capacitação o 

qual obteve ótima aceitação por parte dos funcionários deste setor. Outras falas 

questionam que não é tão fácil participar de cursos, já que é preciso trocas de 

escala e/ou pagamentos de plantões para o colega, dificultando o aprimoramento do 

servidor e a vida deste funcionário fora do hospital. 

Atualmente uma das grandes preocupações do servidor é com a mudança da 

carga horária – extinção das 30 horas para retorno a jornada de trabalho anterior de 

40 horas, e a situação vivenciada em razão da privatização dos serviços de saúde 

em que o hospital passa a ser gerido por uma empresa. Neste sentido também 
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ocorre uma grande deficiência na comunicação quanto ao futuro da instituição 

hospitalar. Os depoimentos descritos nesta categoria expressam essa situação. 

4.2 CONCEPÇÕES SOBRE O ACOLHIMENTO NO AMBULATÓRIO DO 

HOSPITAL  

A segunda categoria procura descrever os sentimentos do trabalhador quanto 

a sua percepção ao acolhimento no ambulatório, estratégias de bem-estar utilizadas 

e também como ocorre a sua participação nas decisões na instituição. 

“O acolhimento é parcial e muito oral, parece que ele é só destinado ao cliente, como se 
o trabalhador não fizesse parte deste contexto. Quanto ao paciente depende de quem 
atende. Quanto a decisões no hospital elas são verticais, mas de um modo geral a 
diretoria de enfermagem até tenta nos dá voz, mas algumas decisões têm influências 
que não cabe a gente. Estava doida para aposentar, mas agora com o projeto de 
mestrado estou com mais gás, mais empenho, mais satisfação, entendo que esta 
satisfação nunca vai ser plena, e ter vindo para o ambulatório, especialmente com a 
consulta, não gostaria de fazer supervisão. É engraçado, não percebo nenhum recurso 
para melhorar minha satisfação. Me dá satisfação quando estou com aluno de 
enfermagem, me sinto mais motivada. Da instituição não utilizo nada, não vejo muita 
divulgação da saúde do trabalhador, em que condições estas pessoas estão 
trabalhando, os exames que faço é fora. O que me ajuda muito é a análise que faço, 
depois do meu segundo quadro de depressão”. (Enf1) 

“Acho que o Antônio Pedro não tem nada de acolhimento. Há 15 dias vivi isto em outra 
instituição federal quando minha prima foi internada, lá o acolhimento foi maravilhoso, 
uma pessoa do protocolo faz a internação. Tem enfermeira, nutricionista explicando o 
funcionamento desde a internação até a alta. O acolhimento é simples, eu tenho certeza 
que o hospital teria condição de fazer. Eu procuro ajudar meus colegas, cria um 
ambiente muito bom. Eu pretendo terminar meu curso, que é fisioterapia, aqui dentro 
infelizmente cumpri meu tempo. Não depende só de mim mudar a instituição, uma 
andorinha só não faz verão. Meu recurso motivador é que venho trabalhar e pronto. 
Quanto a algum serviço da instituição já tentei, quando chego lá, não tem vaga. Eu sou 
uma pessoa bem curiosa, vou ao teatro, cinema,f aço aula de dança para aguentar o 
estresse do hospital”. (TE2) 

“Acho que o acolhimento é deficiente, o trabalhador aposenta, não é acolhido, tem 
dificuldade de atendimento. Eu tento contribuir aqui dentro do meu setor, não no serviço 
do ambulatório, tento fazer o melhor aqui dentro do meu setor. Aguardo minha 
aposentadoria. Eu utilizo o bom humor e o acolhimento ao cliente. Não utilizo nenhum 
recurso da instituição. Eu gosto de ter meu tempo livre, descansar a mente, gosto de 
praia, eu adoro o sol, viajar... quanto ao cigarro é um vício terrível. Eu largo e volto, ele 
acalma, é impressão, acho que dá mais ansiedade, acho que se mordesse o palito daria 
o mesmo resultado”. (Enf3) 

“Acolhimento se fala, você tem de receber as pessoas que estão precisando, para o 
trabalhador não. Eu participo das decisões nas reuniões dando opinião para as coisas 
melhorarem. Eu espero melhora para mim, para os colegas e para os usuários. Daqui a 
pouco estou me aposentando, eu não vou deixar de vir à instituição. A única coisa que 
faço para melhorar a motivação, o prazer de ajudar no tratamento daquele cliente e ter 
no final a satisfação do cliente. Eu não utilizo mesmo por falta de tempo, falta de 
iniciativa, a gente está no estresse, aí é que a gente tem de procurar para que tenha 
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satisfação, para usufruir as coisas que a instituição oferece. Em finais de semana, vou à 
praia com amigos, parentes, para relaxar, conversar, tomar uma cerveja”. (TE4) 

“Eu trabalho bem com o cliente, para a gente que é trabalhador acho que não. Fazendo 
reunião com minha chefia. A comemoração de aniversário. Na instituição fiz acupuntura 
e dança. Fora, dança de sala, viagem”. (TE5) 

“Agora está tentando um acolhimento melhor, a gente não pode dizer que não existe, 
está tentando melhorar. Não vejo acolhimento para o funcionário da instituição. Aqui 
você passa mal e aí não tem direito, tem de estar marcado, por ser um hospital escola 
teria de ter um bom atendimento para o trabalhador. Eu, no meu setor, eu dou minhas 
opiniões, coloco meu ponto de vista. O recurso para fazer um bom trabalho é agradecer 
a Deus a vida para eu poder sair de casa e outra coisa que você tem um trabalho e 
desempenhar da melhor maneira possível para o assistido. Em relação à qualidade de 
vida, aqui no ambulatório não chega para a gente. Eu utilizo viagem, cinema, minha 
parte religiosa”. (AE6) 

“O acolhimento depende da pessoa, vê a situação do paciente, procura interferir, 
favorecer a pessoa (paciente). Acho que não tem para o trabalhador, se a gente se sentir 
mal, procura o setor de emergência, a gente sabe que está fechado, para o funcionário 
deveria ser bem recepcionado, se você chega lá vão dizer que é ptiático, que você está 
fazendo aquilo para ser abonado, não tem acolhimento nenhum. Quando a gente é 
solicitado, a gente procura contribuir da melhor maneira possível, em tudo; projeto, obra, 
a gente procura dar sugestão para melhoria, vai ser pra gente também, a gente não quer 
trabalhar em lugar que não seja bom, fluxo de pessoas. Eu me conscientizo que eu 
escolhi isso, aqui que tenho meu rendimento, então tenho que fazer jus aquilo que 
ganho, meu salário, mas motivação a gente não tem, eu gostaria de até ter, ser atendida 
nas reivindicações que faço, acho que poderia desenvolver melhor o trabalho. Os 
horários não são compatíveis, gostaria de fazer acupuntura, cheguei a me inscrever, 
mas só tinha horário às 16 horas, sair daqui para casa, voltar para lá, trabalho todo dia. 
Gosto muito de viajar, mas no momento nem dá por causa da saúde de meu filho, 
praticamente nada”.(Enf7) 

“Não, perceber acolhimento não. (Nem para o trabalhador?) Nem para o trabalhador, 
principalmente, pra gente é pior ainda, é muito mal recebido, tiro por mim, corri à 
emergência e lá tive uma péssima recepção, não fui recebido e tive que ir para o andar 
para os profissionais que trabalhei, para avaliar. A gente não é chamada para decidir 
nada”. (AE8) 

“Eu espero, no momento, melhoria, eu tenho até tempo para aposentar, eu espero 
melhoria não só pra mim. Boa vontade, simpatia, eu tento ser simpática, de procurar 
ajuda, eu gosto muito de ajudar as pessoas, me dou bem com todo mundo. Da 
instituição, o Shiatsu, foi ótimo para mim. Procuro fazer minhas caridades, procuro ajudar 
as pessoas. Fazer meus artesanatos (meu crochê), acompanhamento com a 
homeopatia, tomo meu remédio que me relaxa e me deixa zen”. (AE8) 

“Eu acho que atualmente não está dando muito não. Já foi melhor, os profissionais de 
hoje, não se encontram mais não, como antes. Quando sou chamada, quando sou 
solicitada. No momento só aguardo aposentadoria.O que eu uso é manter bem comigo 
mesmo, tento não trazer problema de fora para dentro, nem levar os daqui para fora, 
resolver tudo aqui... eu tento, um pai com Alzeimer, ta lá, vai ter de resolver lá, nem 
sábado, nem domingo, eu não quero pensar que isto aqui existe, desligo, quero curtir, 
fazer o que tenho vontade, tudo bem, não misturar nada. Por falta de tempo, a minha 
necessidade de chegar mais cedo, resolver minhas coisas em casa, até se eu fizesse, 
eu gosto muito de dança, mas o horário, não quero fazer nada que me atrapalhe, eu 
quero pegar minha reta e ir embora. Por exemplo, em casa, assim que eu posso fazer 
meus trabalhos manuais, meus pontinhos em cruz, viagem nas férias, procuro ir nem 
que seja uns 15 dias, 1 semana, viajar um pouquinho, cinema não gosto, frequento a 
igreja, participo das programações, mais aos domingos, faço hidroginástica”. (AE9) 
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“A instituição, nós somos a instituição. Quanto ao acolhimento para o trabalhador e para 
o cliente, acho que não, em certos momentos sim, não se conseguindo fazer tudo, de 
certa forma consegue. Como atender o cliente melhor, tentar diminuir o estresse dele lá 
fora, de aguardar, não deixar esperando, eu tento... nem sempre a gente consegue. Eu 
tenho esperança que melhore, eu acho que tem de melhorar, de fazer cursos sim, 
faculdade não. Eu me sinto satisfeita quando consigo, tento resolver da melhor maneira 
possível, quando eles vêm solicitar, eu fico satisfeita quando consigo resolver o melhor 
para eles, eu fico supersatisfeita. A única coisa que faço é terapia com psicólogo, faço na 
reitoria. Quando posso vou ao cinema, tenho vontade de aprender a dançar, acho que 
deve ser uma coisa gostosa, que melhora a cabeça e o corpo, o que ajuda é a terapia, 
uso antidepressivo”. (TE10) 

“Não dá, eles teriam de normalizar ali na entrada, local em que as pessoas chegam aqui, 
e já destinar ao local onde vai ser atendida. Para os trabalhadores acho que não tem. 
Sempre quando tem curso de reciclagem eu me inscrevo, sempre novidade, sempre 
aprimoramento para o serviço é muito importante, o saber nunca é demais. Eu venho 
trabalhar com satisfação, acordo cedo, já estou focada aqui que vou trabalhar. Faço 
drenagem linfática, shiatsu. Adoro viajar, caminhada, música, ler, internet”. (AE11) 

“Não existe este acolhimento, não existia quando passei no concurso, quando entrei, e 
até hoje não mudou nada. Apenas quando sou solicitada, normalmente não sou 
solicitada. Pretendo investir na minha profissão fazendo mestrado, quem sabe 
doutorado. Eu acho que fazer uma atividade física, estar bem lá fora. Estou na fila da 
acupuntura, estou aguardando vaga. Eu viajo, vou ao cinema, vou ao teatro, vou ao 
psiquiatra, vou à psicóloga, uso medicação”. (Enf12) 

“Não, aqui a instituição funciona como máquina, a gente que já tem limitação, tem de 
gritar. A chefia não quer nem saber, eu fiquei um tempo com limitação de andar, quando 
vim para cá tive de brigar, é um direito da gente, tem uma limitação, tem um processo. 
Em relação ao cliente falta muita coisa, algumas pessoas têm muito boa vontade. Aqui é 
muito mal sinalizado, aqui não tem conforto para o paciente, não tem água para o 
paciente. Se eu percebo, quando chego aqui, ajudo a organizar, arrumar as pastas, não 
consigo trabalhar com bagunça, fica melhor, otimiza o funcionamento, minimiza os erros. 
Está difícil, no momento, a gente espera melhora, porque não desisto nunca, mas não 
tenho muita esperança em relação a aqui; até porque o rumo que está tomando, está 
ficando muito comercial, a saúde não é mais um bem, porque doença sempre vai ter. 
Não tem mais o lado humano, não sei porque se fala em humanização.O paciente está 
em segundo lugar. Estudar o caso. Procuro ter convivência boa, quanto melhor tratar o 
cliente. Falta de tempo (horário), gostaria de fazer massagem, aqui não consegui. Às 
vezes dou uma passeadinha, ouvir uma musiquinha, depende do tempo, depende da 
saúde (dança, tomar uma cervejas com os amigos)”. (AE13) 

“Para o trabalhador eu não sei, eu acho que fico numa situação diferenciada, eu fico 
conhecendo a população inteira, porque eu trabalhei na emergência, eu não tenho muito 
problema, depende dos lugares e depende das pessoas, acho que diferencia da pessoa 
que atende, não é uma coisa homogênea não, o cliente depende de quem atende. Eu 
pretendo investir na profissão, espero melhora, mas bem verdade, a gente está meio 
sem saber o que vai acontecer com esta mudança e dessa firma. Eu tenho um espaço 
de troca que eu criei. A gente tem um espaço de troca com os pacientes que me ajudou 
muito, para trabalhar as questões do dia a dia. Já fiz dança, acupuntura, shiatsu. Eu faço 
trabalhos manuais, divido minhas férias em duas, porque chega no meio do ano, já estou 
batendo pino. Eu viajo nas férias, vou ao cinema, teatro, tenho uma rede de amigos, que 
a gente sai, que janta, em verdade, a maioria é do serviço social... eu fiz terapia no posto 
de saúde, durante um tempo, psicoterapia, pilates, no momento não”. (Enf14) 

“Às vezes me sinto acolhida, às vezes não, algumas vezes no meu trabalho, falo de uma 
forma geral, nesses 30 anos, em algum momento eu me senti acolhida... falando de 
mim, para o trabalhador, nem sempre. E para o cliente, às vezes não. Eu tento, com o 
meu trabalho de alguma forma, ajudando, dando opinião, tento de alguma forma. Quer 
que eu fale a verdade, a minha aposentadoria, eu estou cansada realmente. Eu utilizo 
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meu conhecimento, o conhecimento que adquiri em toda minha vida. Tem de ter um 
pouco de paciência, sinto que estou impaciente, tenho de ficar um pouco mais calmo. Eu 
nunca tive interesse, eu nunca me interessei, até porque fica distante de casa e eu não 
vou usar o meu tempo de trabalho para fazer um trabalho de lazer, se eu morasse aqui, 
com certeza utilizaria. Faço hidroginástica, massagem (shiatsuterapia), não bebo, não 
fumo, eu faço terapia. Na região plantar, esporão de calcâneo (eu fiz tratamento de 
mocha)... e saio de vez em quando, viajo, vou ver minha mãe, estudo, viajo com toda 
família”. (Enf15) 

“Eu acho que sim, para o cliente. Sim, procuro melhora no trabalho, procuro melhora no 
setor; chego cedo para arrumar as coisas. Eu espero que melhore. Tempo de aposentar 
já tenho, quero esperar mais um pouco, ficar mais, ter mais conhecimento. Arrumar o 
setor, arrumar os impressos, ver o que está faltando, melhor qualidade no serviço. É falta 
de tempo, vou pra cá, tenho um filho especial, tenho de ajudar a mulher. Eu vou para a 
praia, vou pra Região dos Lagos para relaxar”. (TE16) 

“É difícil responder isto, mas acho que não, por maior que ela tenha essa filosofia, fala-
se muito, mas na hora que vai precisar é difícil, não encontra; para o cliente também 
não, fica abandonado. A gente tem uma ouvidoria que fala algumas coisas, não vê muito 
retorno para ele não (paciente), nem para o servidor, nem para o cliente, deixa a desejar. 
Através de reuniões com a gerência, com a direção, nesse sentido a gente sempre 
contribui, estou sempre em reuniões. Aguardo aposentadoria. Sempre trazer coisa nova, 
dá um ânimo para as pessoas. As pessoas de seu trabalho estão bem, isto reflete no 
trabalho e me motiva também, porque eu sou gerente do setor, eu sempre tento motivar 
essas pessoas, facilitar este servidor em termos de estudo, quando tem problemas com 
seus familiares, ajudar de alguma forma, com uma palavra de apoio, se eles estão bem 
eles trabalham melhor e isto me traz satisfação no serviço, isto porque o serviço flui 
melhor. Dança, atualmente não. Eu faço pilates, acho que melhora a saúde da gente, 
cinema, teatro, religião, acho que ajuda”. (Enf17) 

“Não, nenhuma. Comunicando com a chefia de enfermagem, com a nossa gerente  de 
enfermagem e ela sempre providencia. Aguardo aposentadoria. Eu realizo meu trabalho 
da melhor forma possível, que eu posso fazer para o dia acontecer. Pela distância de 
minha residência. Cinema, viajar, caminhar”. (AE18) 

“Nem sempre, eu vejo, assim, que a instituição é interessada em algo que é benefício do 
gestor, eles tentam fazer aquilo a toque de caixa, passou isso, não tem continuidade, 
não te dá condições de continuar este trabalho, para o inglês ver; começa um trabalho  
maravilhoso, seria bom para a clientela, para o funcionário, de repente há um corte.Toda 
vez que sou solicitada, dentro da hierarquia, do que é pedido, a gente tenta, dentro das 
possibilidades, que a instituição nos dá, de fazer alguma coisa para melhorar o serviço. 
Eu estou a um passo de sair, só estou esperando a minha progressão, mas gosto de 
trabalhar. Bom relacionamento com a chefia, aliás com o grupo de trabalho. Uma vez 
tentei me inscrever na acupuntura, mas não consegui vaga, depois me desinteressei. Eu 
faço trabalhos sociais, voluntários, gosto de praia, gosto de teatro”. (TE19) 

“O acolhimento aqui é deficiente, porque se você precisa, com um problema de saúde, 
como o que teve com um funcionário nosso, que foi acidentado aqui na porta do hospital, 
não pode vir para cá, isto é triste para quem trabalha no hospital, não ser atendido no 
hospital em que trabalha. Quando tem avaliação, tem uma parte para a gente escrever 
alguma coisa, sugerindo. Pretendo investir na profissão. Tentar conviver bem com os 
colegas, bom relacionamento pessoal. Já utilizei dentista da reitoria, falta de tempo, 
talvez. Pesca, passeio, o que mais faço”. (TE20) 

“Não, eu não acho que existe por parte da administração; no todo da universidade, eu 
acho que não, existe um que a gente tem pelo menos em relação a nosso sindicato, 
desse acolhimento... para o cliente de uma forma oficialmente tem, né, mas é muito 
difícil; a demanda é muito grande, a busca da clientela; buscam atendimento aqui, eu 
acho insuficiente a quantidade de profissionais para dar esse apoio que o cliente deveria 
ter. Tem uma reunião. Eu procuro me manter no que foi discutido e aprovado pela 
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reunião. E eu quero me aposentar. Procuro desenvolver um trabalho e quando saio 
saber que contribuí para o atendimento da pessoa que buscou o atendimento com a 
gente aqui, me sinto bem, a maneira que tenho de me sentir bem. Quando recebo meu 
salário ele é justificado por isso, eu vejo que contribuí para o bem estar do paciente. De 
psicologia, fiquei algum tempo sendo atendida na Reitoria, por algum período sendo 
acompanhada por lá. Fico muito presa, quando não estou trabalhando, estou presa com 
afazeres de minha família; ouço rádio, ultimamente estou procurando aprender algum 
trabalho manual (crochê), para ver se eu me acalmo, para a mente, aliviar um pouco a 
tensão”. (TE21) 

“Eu acho que não, porque a gente não é ouvida nas decisões, elas são colocadas 
prontas pra gente, gera uma insatisfação; quanto ao cliente de jeito nenhum, está muito 
longe disso ainda. Eu procuro sempre estar presente nestas reuniões que a gente tenha 
voz, aí nessas decisões eu dou minha sugestão, em relação ao que melhorar, como 
deveria ser organizado, sobre material de uso. Bem, eu sou muito otimista, eu quero me 
aposentar, mas eu queria ver melhoria antes de aposentar, vê se consigo melhorar 
alguma coisa antes de me aposentar, deixar o grupo mais estruturado, eu acredito em 
melhorias ainda. O que procuro fazer que me deixa bastante motivada, sempre fazendo 
pesquisa, me atualizando no atendimento que faço, em educação e saúde, isso me 
motiva bastante, pesquisar em livros, internet, isto é meu motivador. Por causa da 
distância em que moro, muito longe, o horário fica complicado, gostaria muito, acho 
muito importante, não consigo. Viagem, cinema, teatro, dança, caminhada, passeio com 
amigos”. (Enf22) 

“Isso também é confuso. Acho que não tem para o trabalhador, não é muito boa para o 
cliente. Dando opinião também ou cuidando das coisas da instituição, não danificando, 
isso aí, eu acho, não desperdiçando material, apagando uma luz, zelando pelo espaço 
que a gente trabalha; se não zelar amanhã está com falta. Eu espero melhora e me 
aposentar, eu acho que não vou ficar aqui até 70 anos; eu já estou me planejando para 
me aposentar. Eu pretendo fazer trabalhos manuais, tenho um projeto de ensinar 
crianças a partir de 8 anos para trabalhos manuais. Colocar as coisas em ordem, eu 
gosto de arrumar (a sala de curativos), eu e minha colega arrumamos para ficar um 
ambiente mais agradável. Eu estou até querendo fazer alguma coisa, mas moro longe, 
são coisas que você não pode ficar faltando, por isso eu não entrei, estou esperando me 
aposentar .Eu faço trabalhos manuais, eu gosto de ver desenhos, vejo o que meus filhos 
precisam, minha filha diz: ‘mãe olha sua vida’. Eu tenho material portátil de fazer 
cachorro-quente, as pessoas estão me convidando para fazer, não é por causa do 
dinheiro, eu fico satisfeita em fazer. Eu tenho um problema de saúde, fico aguardando 
que Deus me cure”. (AE23) 

“Não, poderia ser mais bem organizado esta parte do hospital. Quando o c liente chega 
até nós, aqui no ambulatório, eles vêm pedindo alguma orientação de serviço, que não 
foi feito antes. Eu espero melhora, alguma coisa tem de mudar, nunca vai ficar no 
mesmo. Eu já saio de casa preparada, já venho com o espírito de como vou encontrar, 
quem eu vou encontrar, para não ter aquele estresse. Já utilizei quando teve dança de 
salão. Faço minha parte na igreja, na pastoral, faço cursos, atualmente estou fazendo de 
catequese”. (TE24) 

“Eu não acho que a instituição dá esse acolhimento, o acolhimento quando existe é de 
colega para colega. Acho que o envolvimento dos anos que a gente aqui já trabalha, já 
trabalha há muitos anos com as pessoas, então se torna natural essa forma de acolher, 
mas da instituição em si, ela não existe, em verdade ela até dificulta; até um trabalhador 
daqui que trabalha com a responsabilidade da saúde dos outros, se adoece tem 
dificuldades em receber atendimento para a saúde. Isso é só um exemplo que pra mim é 
básico, você trabalha com saúde e não tem direito na hora que precisa usufruir desse 
atendimento como deveria, não falo nem para o usuário comum, mas como deveria já 
diz tudo. Dando opinião, tomando algumas providências que se faz necessário no 
momento, remanejando pessoal, providenciando material, fazendo mudanças, estando 
ali, de acordo com a necessidade do momento ou até previamente. Estou no momento 
que já poderia estar aposentada desde 2008, mas não é bem assim querer parecer 
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altruísta; trabalho porque adoro? não, o trabalho pra mim neste momento é uma coisa 
necessária, porque a vida passa e eu não sou uma pessoa de prendas domésticas e 
trabalho desde cedo. Para mim isso aqui ainda é um mal necessário, eu até gosto de 
estar com as pessoas, principalmente porque já conheço há muito tempo e a gente já 
tem uma história de trabalho junta. Acho que já é natural, já faz parte da gente, eu já 
trabalho há algum tempo no ambulatório, aí a gente não diferencia muito, eu tenho 
prazer em vir aqui, eu sinto prazer de estar com os colegas multiprofissionais, acho que 
minha contribuição é estar e fazer sempre o que eu posso, isso é uma verdade. Shiatsu, 
já até me inscrevi na drenagem linfática, só não confirmei ainda porque parece que não 
tem vaga, ele me chamou, mas a vaga já tinha sido ocupada, utilizo sim, sempre que 
posso e acho que todo mundo deveria fazer isso. Procuro viajar nas férias, feriado, 
teatro, cinema. Gosto de passear, gosto de dançar, isso eu faço, não tenho aquela 
obrigação, mas procuro nos finais de semana estar em festas de família, gosto muito”. 
(Enf25) 

“Não dá muito não, acho que não. Eu espero melhora, também estou aguardando minha 
aposentadoria daqui alguns anos. Não tão perto. Se gosto do que faço, pra mim é 
suficiente para eu ficar motivada para o trabalho. Falta de tempo mesmo, moro longe, vir 
para cá complica. Trabalhos manuais e barzinho, finais de semana com filha, genro, 
churrasquinho, uma boa relaxada”. (AE26) 

“Eu vejo mais uma cobrança do acolhimento em relação ao trabalhador com o cliente. 
Acho que não há muito, menos para o trabalhador. Deixa eu lembrar de alguma coisa. 
Falo em relação ao corredor, às vezes você tem de melhorar o trânsito no corredor, fica 
muita gente, para melhorar o fluxo. Melhora a gente tem sempre de esperar, enquanto a 
gente vive, depois minha aposentadoria. Eu procuro, tento relaxar, agora eu estou vendo 
que, procuro conversar com os clientes, tentar trazer eles pra mim, eles vão ser sempre 
um testemunho a meu favor. Por causa da distância entre o serviço e a moradia. Vou ao 
cinema, teatro, uso remédio para a hipertensão”. (AE27) 

“Olha, eu acho que a instituição deixa tanto a desejar de acolhimento para o trabalhador, 
quanto para o cliente. Parece-me assim, como se fosse uma coisa que veio com o 
desmonte do serviço público. Acabou perdendo essa coisa do acolhimento, da 
humanização do trabalho. A tecnologia avançou no mundo inteiro e o hospital acaba 
sendo um pedacinho do mundo. Apesar do desmonte, há computador em todas as salas, 
ar condicionado em todas as salas, mas a gente fazia um acolhimento ao paciente, 
muitas vezes melhor do que se faz hoje. Eu não trabalhava no ambulatório, trabalhava 
em outro lugar, eu creio que no ambulatório, a gente tinha superlotação nas enfermarias, 
os funcionários também não eram condizentes com a quantidade de pacientes, mas 
trabalhávamos em melhores condições emocionais. A equipe era mais unida, a gente 
conseguia dar um atendimento mais humanizado ao paciente, agora a instituição em 
relação ao trabalhador só piorou, quando você retira o conforto, as condições do 
trabalhador, você vai retirando coisas do trabalhador, só piorou”. (TE28) 

“Hoje tem computadores nas salas, eu não vejo muitas vezes o atendimento ao cliente, 
não falo sobre a enfermagem, falo sobre o serviço em geral. Eu tenho hábito de ouvir os 
pacientes, às vezes eles reclamam de falta de atenção, descuidado, parece que o 
paciente é apenas mais um, a pessoa me estudou, pronto, acabou. Por exemplo, precisa 
de um tratamento em outra clínica, se a pessoa passa mal: “na emergência sou muito 
mal tratada, eu sou paciente do hospital”, eu tenho ouvido muito isso. Eu sei que um 
tempo atrás eles tinham um trabalho de acolhimento, uma equipe boa, isso acabou. 
Então, é muito ruim, uma coisa boa que foi totalmente desmontada, eles informatizaram 
tudo, a gente vê acontecendo com a gente. As relações estão cada vez mais 
desumanizadas, quanto mais tecnologia mais desumanização; tanto o profissional do 
cliente, quanto a instituição do profissional”. (TE28) 

“A gente vai vendo o afastamento, essa coisa de não qualificar, capacitar o trabalhador é 
uma forma de investir no trabalhador para que ele possa colocar no trabalho dele. Outra 
questão é o assédio moral, muitas vezes o trabalhador recusa porque acha que está 
errado, porque a gente está trabalhando com uma condição muito baixa de 
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trabalhadores em relação à antigamente. A gente sofre o estresse, o paciente poderia 
estar sendo melhor tratado, tal máquina está quebrada, tal máquina leva tantos meses 
para ser consertada, leva tantos meses para fazer os exames porque é uma fila enorme. 
O paciente fica muito tempo esperando pela cirurgia, você vê o paciente voltando de 15 
em 15 dias, com a situação pior, isso é muito ruim para a gente que é profissional, né? 
algumas pessoas já cristalizaram, entram no automatismo e vai embora, eu não sou uma 
pessoa que consegue automatizar, gera uma situação de revolta e frustração”. (TE28)  

“O pessoal da enfermagem acaba pegando tudo que não deu certo antes para o cliente, 
quando ele chega ali pra você ele está no último do estresse e às vezes você não está 
bem, você está fragilizado, você não tem condições de dar um retorno para o paciente, 
você está precisando de ajuda. Eu acho que com o passar dos anos, poderia ter 
melhorado, acho fundamental tratar do ser humano, as pessoas são tratadas como mais 
um, apenas como nº de prontuário”. (TE 28) 

“Todas as vezes que sou chamada, em reuniões para poder tratar de assuntos no setor 
que trabalho, eu tento estar presente, quando não estou é por algum motivo, eu, além de 
ser trabalhadora da enfermagem aqui, desempenho outro papel no sindicato”. (TE28) 

Olha, eu tenho de dizer que eu espero melhora. Primeiro porque sou sindicalista; 
sindicalista com todos os problemas que existem no mundo, a gente tem de acreditar 
que tem um futuro, que a gente é sujeito de modificação do futuro, a gente se propõe a 
isso. Vamos poder modificar, eu espero uma melhora, sim. (TE28) 

“Olha, eu vou dizer uma coisa sincera pra você, hoje vejo meu trabalho no sindicato, 
embora eu seja da universidade, trabalho no ambulatório, sou uma profissional da 
saúde, já tenho mais de 30 anos de enfermagem, antes de chegar aqui, eu já era 
profissional da enfermagem, eu estou muito desgastada com a profissão de 
enfermagem, eu não sei se você sabe, claro que deve saber que a enfermagem é a 2ª 
com doença mental, dizem que a gente só perde para a categoria dos coveiros. Sempre 
tive prazer de ajudar o outro no trabalho que realizo, prazer de fazer o trabalho... a gente 
se encontra num sistema tão precário, todos os profissionais da área da saúde de um 
modo geral, que é preciso quem alguém lute para que os trabalhadores não consigam 
perder o que eles conquistaram, acho que é um trabalho importante para preservar, para 
poder avançar, a gente só tem perdido, se não tiver quem lute, fica complicado”. (TE28)  

“Hoje eu faço acompanhamento psicológico, faço terapia já tem uns 5 ou 6 anos. Eu 
tenho uma coisa que eu fazia, era na universidade mesmo, eu acabei tendo de deixar de 
fazer por causa do horário, era hidroginástica, era uma coisa que eu fazia bem, foi o 
psiquiatra que me indicou para depressão. Fiquei de licença, tanto que eu faço terapia, 
coisa que me ajudou muito, estou tentando me reorganizar para fazer em outro lugar. 
Final de semana dança com as colegas... na night ...trabalhos manuais já fiz muito... 
antes de me envolver com o sindicalismo... viagem, levo o meu filho para passear”. 
(TE28) 

“Falando pelo Antônio Pedro, nós da equipe damos acolhimento ao nosso cliente, em 
contrapartida a universidade acolher os servidores, nesta parte não. Dentro do 
consultório que eu trabalho, toda a modificação que vai ser feita, que envolva o cliente, a 
chefia do serviço sempre pergunta para mim ou para minha colega, que seria bom para 
o paciente ou não; se acrescentaria alguma coisa ao serviço ou não, quando diz respeito 
diretamente ao cliente. Nesses 9 anos que estou aqui, ela sempre nos perguntou, a 
nossa chefia, a nossa supervisão conversa sim, não tem falta de diálogo, não. Sendo 
realista, no momento que estamos atravessando eu espero piora, porque sabemos que 
nuvens muito negras circulam no hospital, eu espero aposentadoria, está faltando 3 
anos, mas eu acho que para nós nesses 3 anos, será um caminho muito espinhoso para 
percorrer. Não utilizo não, eu gosto do que faço, eu tenho uma equipe que nós nos 
damos muito bem,, duas categorias distintas, nós nos respeitamos, nesse ponto não 
precisa de motivação, já venho motivado. Porque os cursos, apenas às vezes que a 
instituição tem, não são de interesse e horário incompatível, a questão do dia a dia, da 
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vida da gente.Viajar...viajar, eu não bebo, eu não fumo, o medo de ir para o outro lado é 
maior que a vontade de fumar”. (TE29) 

“Esse acolhimento está um pouco distante, né?, por mais que a gente queira, a gente 
não tem aquela, como dizer, aquela estrutura para segurar toda situação, eu espero que 
melhore. Não existe acolhimento para o trabalhador, infelizmente não. Eu acho que sim. 
Participo em relação ao paciente, eu procuro sempre está ajudando, entendeu? Eu me 
acho participativa, paciente está precisando de alguma coisa, eu mesmo procuro levá-lo 
à emergência, procuro um médico para atendê-lo, nesta parte eu me acho participativa, 
direto com o paciente. Para ser sincera eu vou aguardar aposentadoria. Eu utilizo da 
seguinte forma; a partir do momento que eu venho de casa, já coloco na minha cabeça 
que eu venho para um local agradável, onde eu procuro sempre deixar meus problemas 
lá fora, aparentemente todo mundo traz, eu procuro sempre deixar um pouquinho lá fora 
e fazer pelo menos no dia intero que eu não me estresse. Eu sei que existe esse tipo de 
atendimento, eu não tenho tempo, eu tenho outro emprego. O que eu tenho em casa é 
uma mãe idosa, que eu olho a minha mãe,quando dá vou ao cinema com meu marido; 
eu tiro férias em junho como tirei, eu viajei, fui fazer uma visita a meu filho que mora em 
outro estado, assim, coisas básicas”. (TE30) 

Em determinados depoimentos, percebe-se que o acolhimento é realizado de 

modo parcial e restrito, fica mais no discurso, fala-se muito, mas pouco se concretiza 

no cotidiano. Parece existir um acolhimento para o cliente dependendo de quem 

atende na instituição. Para o trabalhador, os relatos demonstram não existir um 

acolhimento satisfatório, por exemplo, se o servidor se sentir mal e procurar 

atendimento nem sempre consegue este atendimento. Houve alguns fatos relatados 

sobre esta situação, gerando um sentimento de tristeza e descaso do hospital para 

com o servidor. Este muitas vezes é visto como uma máquina, e que mesmo com a 

preocupação de informatização não se vê a humanização acompanhar o mundo 

globalizado, apesar de ser uma política de Estado. Outra fala registra que se está 

tentando realizar acolhimento na instituição, de modo que não se pode negar sua 

existência.  

Quanto a recursos motivadores uns disseram manter o bom humor, procuram 

ajudar o assistido e tentam permanecer numa boa convivência durante o trabalho. 

Outros agradecem a Deus por ter um trabalho, fazer jus ao salário que recebem e se 

esforçam a dar ânimo a seus funcionários, fazendo um bom trabalho. Também citam 

que focam no trabalho e procuram preparar o espírito para o que podem encontrar 

no serviço, tentando não aumentar o estresse. E há os que nem percebem se 

utilizam algum recurso motivador. 

Quanto a recursos oferecidos pela instituição, 67% nunca utilizaram nenhum 

ou por falta de tempo, distância da residência para o serviço ou por não terem 

conseguido vaga para aquilo que tinham interesse; e, ainda, por não obterem 

informações já que poço se divulga sobre a saúde do trabalhador. Os outros 33% 
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referem ter utilizados alguns serviços oferecidos pela reitoria e até pelo hospital 

como dança, acompanhamento psicológico, shiatsu, massagem, dentista, 

homeopatia e outros. Mesmo aqueles que não utilizam recursos do hospital, a 

maioria menciona pelo menos uma atividade para aliviar o estresse, como pescaria, 

viagem, sair com os familiares ou amigos em finais de semana, cinema, teatro, 

trabalhos manuais, dança, praia, cigarro, cerveja. Uma minoria refere à religião como 

um grande apoio na profissão. Também aparecem relatos de funcionários que fazem 

acompanhamento psicológico, uso de medicamentos e psicoterapia para combater a 

depressão. 

Dos integrantes da equipe de enfermagem, como sujeitos participantes num 

processo de gestão no serviço de ambulatório, 93,34% dizem que participam de 

maneira diferente. Por exemplo, uns dando sugestão nas reuniões de enfermagem 

para melhoria do serviço, outros participam mais restritamente em seu setor de 

atendimento, nos grupos de atendimento pela enfermeira. Há também aqueles que 

contribuem na organização do setor e no atendimento ao cliente. Uma minoria diz 

não participar de nenhuma decisão ou por não serem solicitados ou por estarem 

cansados, no final da carreira. Os depoimentos acima descrevem esse contexto da 

pesquisa. 

Em relação à perspectiva para o futuro a grande maioria espera a 

aposentadoria, porém alguns ainda pretendem investir na profissão. Algumas falas 

refletem que tem sempre de esperar a melhoria, pois ainda se sentem otimistas, 

apesar do rumo que as coisas podem tomar dentro da universidade e, uma 

depoente cita que um sindicalista não desiste nunca da luta.  

4.3 RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO DO AMBULATÓRIO 

A terceira categoria apresenta as questões relativas ao relacionamento do 

trabalhador com a equipe de enfermagem e com a equipe multidisciplinar, e, ainda, 

como o trabalhador relata sua perspectiva quanto ao futuro. 

“Neste momento, estou num sistema um pouco diferente, porque não tenho nenhuma 
equipe de enfermagem comigo, a não ser a enfermeira da tarde. Confesso que estou 
achando interessante, por tirar um pouco a responsabilidade das atividades de outras 
pessoas. Em relação à equipe médica, nutricionista, os professores de enfermagem, o 
relacionamento é bom”. Estava doida para aposentar, você sabe? Estou até com inveja 
de meus colegas, mas agora com o projeto do mestrado.” (Enf1) 
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“Com a integração com os colegas eu me sinto bem, claro que um ou outro a gente não 
fica satisfeito. Aqui dentro infelizmente cumpri meu tempo”. (TE2) 

“Nestes três anos de serviço em ambulatório acho que me adaptei bem e eles me 
mostraram retorno dessa maneira”. Aguardo minha aposentadoria.  (Enf3) 

“Relaciono-me bem com os colegas. Não tenho problema com médico, enfermagem, há 
uma boa colaboração. Eu daqui a pouco estou me aposentando”. (TE4) 

“O hospital é muito bom de relacionamento; em outro que eu trabalhava eu não tinha 
tanto amor pelo trabalho. Aguardo minha aposentadoria”. ((AE5) 

“Eu gosto do meu trabalho, só que tem muito aborrecimento aqui, nem todos tem 
compromisso com o trabalho. Eu no momento só estou esperando aposentadoria”. 
(Enf7) 

“Aqui cheguei, me adaptei bem com os profissionais e já conhecia alguns deles da 
enfermaria. Eu espero no momento melhoria”. (AE8) 

“Adaptei-me bem, dificilmente tenho problema de relacionamento. Eu acho que tem de 
melhorar”. (TE10) 

“Eu me adapto bem com as pessoas, mas essa problemática, assim, a pessoa chega, 
não pergunta o que está faltando, chega atrasado e não procura saber o que está 
faltando, se encosta”. (AE11) 

“Eu confesso que pouco falo com a enfermagem no ambulatório. Fico ocupada num 
serviço que é a parte, eu tenho muito pouco contato, a não ser quando vou pedir um 
favor ou pegar material. A minha relação com o pessoal médico é muito boa e a gente 
compartilha informações, mas em relação aos outros profissionais eu tenho alguns 
problemas de relacionamento. As pessoas não fazem a sua parte e reclamam porque eu 
faço. Aí acabo tendo alguns problemas, principalmente com as pessoas que não vem. 
Eu pretendo investir na profissão”. (Enf14) 

“Logo que cheguei aqu, me senti um pouco deslocada, depois eu fui conhecendo as 
pessoas e fui me adaptando. Quer que eu fale a verdade, [espero] a minha 
aposentadoria, eu estou cansada realmente”. (Enf15) 

“No ambulatório eu acho muito difícil, porque nós trabalhamos isolados, não tem muito 
contato, no meu setor é assim, só com a colega. Aguardo aposentadoria.” (AE18) 

“Temos toda interação no serviço e cooperação”. (TE19) 

“Bem adaptado, plenamente”. (TE20) 

“Eu me relaciono bem com todos os colegas, inclusive com a chefia e com a equipe que 
integra o grupo da saúde. Eu tento colaborar no que posso, cada um faz a sua parte. Eu 
quero me aposentar”. (TE21) 

“Aqui, onde trabalho, hoje em dia é bom. Em relação aos outros profissionais: com 
alguns, bons relacionamentos, com outros não”. (TE24) 

“Eu me sinto bem com os profissionais de enfermagem daqui. Agora, o problema da 
adaptação é o limite que a maioria dos profissionais que trabalham aqui tem. Já houve 
muitas polêmicas no decorrer da vida da gente, mas eu acho chegou um momento que a 
gente tem de achar um ponto de equilíbrio, senão o ideal, o melhor para convivência”. 
(Enf25) 
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“Eu acho que as pessoas são muito difíceis de lidar, mas com jeito a gente consegue 
levar o trabalho adiante. Na área da pediatria me sinto bem. Eu espero melhora, também 
estou aguardando minha aposentadoria daqui alguns anos.” (AE26) 

“Dou-me bem com o grupo da enfermagem. Aí, depende. Com os outros profissionais de 
um modo geral até me dou bem. Já tive desentendimento, até passou algum tempo e ela 
veio e me pediu desculpa.” (AE27) 

“Em relação à equipe de enfermagem: muito bem e bem com todos. Mas como todo 
lugar que você tem equipe multidisciplinar você tem um que quer sobressair, puxar a 
brasa para sua sardinha. Conflito sempre tem: com a medicina, nutrição, serviço social. 
Você tem atritos profissionais, mas na média geral o ambulatório em si relaciona bem”.  
Eu espero aposentadoria, está faltando 3 anos.” (TE29) 

“Muito boa. Gosto muito da equipe que trabalha comigo. Agradeço a Deus de trabalhar 
neste hospital e com esta equipe. Eu vejo que com toda dificuldade, as pessoas 
procuram ajudar uma a outra e progredir no trabalho. Para ser sincera eu vou aguardar 
aposentadoria.” (TE30) 

Em um grande número de depoimentos percebe-se de antemão que os 

entrevistados estão bem adaptados e integrados com a equipe de enfermagem e 

com os demais profissionais que trabalham no ambulatório. Mas determinados 

discursos deixam transparecer que não existe uma perfeição plena neste 

relacionamento de trabalho. E por isso destacam que se sentiram deslocados 

quando vieram para o ambulatório. Em alguns setores as pessoas ficam mais 

isoladas não tendo contato com a equipe de enfermagem. Percebe-se em um relato, 

de uma enfermeira, que se vive um momento diferenciado, pois no seu setor, onde 

se faz um trabalho de grupo com consulta de enfermagem, ela não tem a 

responsabilidade de supervisionar outras pessoas da equipe de enfermagem, a não 

ser o contato com outra enfermeira da tarde. Há um depoimento de outra enfermeira 

citar que o maior problema de adaptação é a limitação que a maioria dos 

profissionais de enfermagem sofre neste setor.  

Com o desenrolar das entrevistas vai-se observando algumas insatisfações 

com o trabalho, que acontecem no cotidiano do trabalho de equipe e nas relações 

de troca entre esta equipe. O trabalho em saúde é desgastante e as condições de 

trabalho levam ao estresse, agravados pela limitação de seus funcionários. Estas 

colocações são enfatizadas tanto pelos enfermeiros, como pelos técnicos e 

auxiliares de enfermagem. 

Durante processo das entrevistas, também foi realizada uma observação das 

expressões não verbais dos sujeitos da pesquisa por parte do entrevistador. Foi uma 

experiência única e singular. Neste momento, o entrevistado se coloca com seus 
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anseios de trabalhador, com sua vivência e também com seus sonhos de felicidade 

e bem estar.  

Os entrevistados mostraram-se, de um modo geral, falantes, participativos e 

até bastante à vontade durante a entrevista. Aqueles que no início se mostraram 

tímidos, com o decorrer do trabalho foram se soltando e se tranquilizando. Uns 

utilizaram o olhar como forma de indagação, outros o olhar parecia perder-se no 

infinito e até alguns olhares que se cruzavam com sorrisos irônicos ao ser formulada 

alguma pergunta referente à estrutura e ao descrever situações ou fatos do dia a dia 

do hospital. Alguns participantes quando não entendiam alguma pergunta, pediam 

uma pausa com a mão. Alguns profissionais se movimentavam muito com o corpo e 

usavam os dedos para segurar os fios de cabelo ou a caneta entre as mãos.   
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CAPÍTULO V 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1 O CONTEXTO DO TRABALHO E AS POSSIBILIDADES DE REALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL 

O estudo busca compreender os sentidos que são manifestados pelo sujeito, 

legitimado socialmente pelos laços sociais, remetendo a uma história e ideologia na 

produção de sentidos(47)..Os relatos dos profissionais de enfermagem expressam 

sonhos, necessidades, desejos, conflitos diante de uma realidade de trabalho. 

Ademais, transmitem conteúdos referentes à vida/superação e morte/sofrimento/dor, 

comuns no ambiente hospitalar. Estas condições remetem ao dilema do sujeito entre 

a satisfação e a insatisfação, bem como as implicações psicoafetivas inerentes ao 

contexto de trabalho. 

De acordo com a entrevista, 76,67% relataram estar satisfeitos com o trabalho 

no ambulatório se comparados com outras situações vivenciadas no hospital, como 

o desgaste pelo tempo em outros setores do hospital. Porém, também no 

ambulatório acontecem situações que levam ao estresse causando de insatisfação. 

É difícil se conseguir, em um trabalho, eliminar todo o estresse, mas o 

estresse danoso ao trabalhador é aquele em que o indivíduo sofre repetida e 

sucessivamente, atingindo limites intoleráveis ao organismo e se tornando um 
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estímulo aversivo e negativo ao ser humano. Quando o estresse é gerado pela 

insatisfação diante das frustrações do trabalho, como também pelas condições 

deficientes do meio ambiente e qualidade ruim das relações humanas no trabalho, 

gera distúrbios psicossomáticos no sujeito, levando inclusive a doenças 

degenerativas e mentais Naturalmente o estresse varia de pessoa para pessoa, 

dependendo da circunstância e do momento em suas vidas(55). 

Após trabalharem por certo tempo, muitos profissionais manifestam sinais de 

depressão, perdem a confiança na própria capacidade, tornam-se passivos, 

refugiam-se na rotina e desinteressam-se pelo trabalho, comprometendo, desta 

forma, a identidade profissional e a autoestima. Se não tratada pode levar a 

Síndrome de Burnout uma quebra entre a natureza do trabalho e a pessoa que o 

exerce(56).  

Esta doença é causada pela sobrecarga física e psíquica do trabalho, falta de 

controle sobre o próprio trabalho, gratificação insuficiente, fragmentação no 

relacionamento de equipe, ausência de equidade, entre outros. Por conseguinte, o 

trabalhador passa a se sentir angustiado, perde a empatia com o trabalho 

desenvolvido, e o estresse surge como consequência desse desequilíbrio, levando a 

perda de satisfação com a realização do trabalho. As organizações ou empresas 

podem interferir nesse processo, especialmente com estratégias de cunho 

preventivo(56). 

Quando o trabalhador está em conflito com seu trabalho, a relação do 

trabalhador com a organização é bloqueada, o sofrimento começa. O estresse 

aparece e pode se expressar através do medo, da angústia; a frustração e a 

agressividade podem emergir nas relações de trabalho. Caso não corrigidas podem 

se manifestar através de sintomas psíquicos, cardiovasculares, musculares, 

digestivos, entre outros(10). 

No estudo em questão, algumas falas, tanto de enfermeiros quanto de 

técnicos e auxiliares, apontam para um quadro de depressão, inclusive com 

tratamentos e acompanhamentos psicológicos, todavia a expressão Síndrome de 

Burnout não foi colocada pelos entrevistados. Também se percebe uma dificuldade 

de dissociar a vida particular da profissional. Nos atendimentos de grupos pelos 

enfermeiros existe um envolvimento com as histórias de vida dos pacientes. Os 

seguintes depoimentos ilustram essas situações: 
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“Quando entrei aqui, eu me apaixonei pelo meu trabalho; então, quando as pessoas 
começaram a criar muitos problemas,eu tive duas opções: fingir que não via ou saía do 
setor. Como eu estava muito apaixonada, eu aprendi a lidar com a loucura humana”.  

“É bem ruim, bem estressante, a impressão é que a instituição não se preocupa com o 
trabalhador”.  

“O que me ajuda muito é a análise que faço, depois do meu segundo quadro de 
depressão”. 

Neste sentido, o estresse quando contínuo e acima daquele que o ser 

humano pode suportar pode piorar o agravamento do estado de saúde daqueles que 

já apresentam algum distúrbio ou problema de saúde. Assim, percebe-se o estresse 

como um fator que diminui a satisfação no trabalho e potencializador de 

agravamentos físicos e psíquicos.  

Para os enfermeiros deste estudo, o estresse deriva em grande medida das 

péssimas condições e organização do trabalho constatadas pela escala reduzida e 

pela limitação laboral dos funcionários, sendo agravado, ainda, pelas licenças 

médicas. Já para os técnicos e auxiliares de enfermagem, além da escala reduzida, 

há também a grande demanda do ambulatório e a cobrança de outros profissionais 

com serviços não pertinentes à enfermagem.  

Não obstante ao exposto acima, há uma minoria de profissionais de 

enfermagem que parecem não ter estresse, conforme se observam nas citações 

abaixo: 

“Em estresse agora estou mais tranquila em relação a UTI neonatal” 

“Em relação ao estresse é constante para o trabalhador de enfermagem, até porque tem 
pouco funcionário, tem muita cobrança de outras categorias, porque vê na enfermagem 
o faz tudo”. 

“Em relação ao estresse, não tem não”.  

Um estudo realizado na década de 1950 mostrou que os Estados Unidos 

contavam, em média, com seis mil publicações por ano relacionadas ao estresse 

com embasamento fisiológico. Na década de 1970 a ênfase foi dada a aspectos 

psicológicos e a sua interação com fenômenos biológicos na gênese de distúrbios 

psicossomáticos. Atualmente os estudos sobre estresse e seus efeitos abrangem 

não só as consequências físicas e psíquicas, mas também suas implicações para a 

qualidade de vida da humanidade(57). 
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Segundo a Health Education Authority, a enfermagem é classificada como a 

quarta profissão mais estressante no setor público(58), tal afirmativa se aproxima de 

um dos depoimentos: 

“Parece que em termos de estresse, a enfermagem só perde para o coveiro”. 

De acordo com um estudo realizado no serviço de ambulatório em Ribeirão 

Preto (SP), a equipe de enfermagem é pequena para a demanda do atendimento, 

porém se sente satisfeita com o trabalho cotidiano(25). 

Alguns trabalhos da revisão bibliográfica também chamam a atenção para a 

precarização das relações de trabalho, a desunião da equipe, a desorganização no 

ambiente de trabalho, além da violência psicológica em hospitais e ambientes 

acadêmicos(28,29,30,31). 

Os dados trazidos nestes estudos apresentam uma identidade com este 

trabalho quanto à alta demanda no ambulatório, insuficiência de profissionais e 

desorganização no ambiente. Porém uma discrepância quanto às relações de 

trabalho, já que nesta pesquisa as relações se mostraram mais harmônicas e, 

explicitamente, não foram relatados casos de violência psicológica, apesar de ter 

tido uma alusão quanto ao assédio moral por uma entrevistada. 

É preciso compreender a contradição entre a satisfação e a organização do 

trabalho. Em linhas gerais, quanto mais rígida a organização do trabalho, mais 

acentuada é a divisão do trabalho, menor é o conteúdo significativo do trabalho e 

menores são as possibilidades de modificá-lo. E correlativamente o sofrimento 

aumenta(1). 

Nesta perspectiva, cabe lembrar que a enfermagem é marcada pela divisão 

do trabalho ao longo de sua história, em que há o estabelecimento de níveis de 

escolaridade diferenciados socialmente e uma divisão entre trabalho intelectual e 

trabalho manual. Ademais, nesse hospital por ser universitário, há ainda 

características que diferenciam a assistência e a docência.  

A desvalorização constatada, sobretudo pela prática de baixos salários, faz 

com que os profissionais de enfermagem passem a exercer jornada dupla, ou tripla. 

Isto causa desinteresse e afastamento das causas sociais que envolvem o exercício 

profissional(59). 

Historicamente, as atividades de cuidar dos doentes com suas características 

tecnológicas próprias de assistência, higienização, alimentação, provimento dos 
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elementos importantes ao bom desenvolvimento do enfermo, seguindo os padrões 

de divisão social do trabalho, comumente estiveram delegadas à mulher. 

Socialmente, pela natureza econômica, que teria relação com tendências de 

mercado de trabalho e política de empregos levando as mulheres a se 

profissionalizarem em busca de emancipação(60). 

Nessa conjuntura, a enfermagem é apontada, hoje, como detentora de 

percentual superior a 50% do contingente de recursos humanos do setor de saúde, 

sendo responsável pela maior prestação de serviços de saúde à sociedade. É 

importante destacar que as mulheres representam mais de 85% da força de trabalho 

dentro da enfermagem. 

Estudo realizado em um hospital geral em São Paulo reforça a constatação de 

uma predominância de mulheres na força de trabalho no hospital. Neste estudo se 

constatou que a força de trabalho predominante era de trabalhadores na faixa etária 

de trinta a quarenta anos(60).  

Os dados do presente estudo, realizado no ambulatório de um hospital 

universitário, demonstram que a força de trabalho é constituída em grande medida 

por mulheres (86,67%); com idades entre 50 a 59 anos (53,33%), seguida por 

pessoas acima de 60 anos (23,33%); com tempo de serviço entre 25 a 30 anos 

(33,33%) e acima de 30 anos (33,33%); e são oriundos de outros setores do hospital 

(70%), tendo sido remanejados em razão da limitação laboral por problemas físicos 

e/ou desgaste psíquico ao longo dos anos.  

Apesar das limitações, há referências de boas perspectivas:  

“mas agora com o projeto de mestrado estou com mais gás, mais empenho, mais 
satisfação, entendo que esta satisfação nunca vai ser plena e ter vindo para o 
ambulatório, especialmente com a consulta de enfermagem, não gostaria de fazer 
supervisão. É engraçado, não percebo nenhum recurso para melhorar minha satisfação. 
Dá-me satisfação quando estou com aluno de enfermagem, me sinto mais motivada”. 

Em um estudo de revisão de literatura sobre satisfação e motivação 

aparecem expressões como “ajudar os clientes dá muita satisfação”, “é uma 

motivação a mais no serviço”, neste trecho a palavra satisfação se completa com a 

palavra motivação. A motivação manifesta a tensão gerada por uma necessidade e 

a satisfação expressa a sensação de atendimento da necessidade(61).  

Nos estudos de Maslow e Herzberg a motivação é um caminho para se atingir 

a satisfação(11,12). 
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“gosto de estar com as pessoas, principalmente porque já conheço há muito tempo e a 
gente já tem uma história de trabalho junta. Acho que já é natural, já faz parte da gente, 
eu já trabalho há algum tempo no ambulatório, aí a gente não diferencia muito, eu tenho 
prazer em vir aqui, eu sinto prazer de estar com os colegas multiprofissionais, acho que 
minha contribuição é estar e fazer sempre o que eu posso, isso é uma verdade” 

O que Herzberg percebeu em seu estudo é que a prevenção na política das 

organizações é importante para se evitar a insatisfação. Porém, para se atingir a 

satisfação é de fundamental importância que supervisores, diretores procurem atuar 

no fortalecimento dos recursos motivadores dos empregados como: realização, 

crescimento profissional, responsabilidade, estes sim, levam a satisfação no 

trabalho(12). 

Segundo Herzberg, a prevenção da insatisfação é tão importante quanto o 

incentivo à satisfação. Fatores de higiene (prevenção) operam independentemente 

dos fatores motivadores. Um indivíduo pode ser altamente motivado em seu trabalho 

e estar insatisfeito com seu ambiente de trabalho(12). 

5.1.1 Comunicação em serviço  

Os seres humanos se relacionam com seus semelhantes através da 

comunicação, seja por meio da linguagem verbal, pela escrita, pela música; seja 

através de outros meios. Na enfermagem, é fundamental ter competências e 

habilidades para se comunicar com os clientes, porque o trabalho de enfermagem 

tem como base os saberes das ciências humanas e da vida e a competência técnica 

às quais as questões relacionais estão implicadas. 

No ambulatório em estudo, percebeu-se quase que uma unanimidade, nos 

relatos, que a comunicação no hospital é deficiente, tanto no que se refere às 

instâncias da universidade quanto do próprio hospital. 

“Muita falta de comunicação nas mudanças de serviço”.  

“Falta de comunicação é geral, você só sabe das coisas quando já está acontecendo, 
mudou formulário, a rotina mudou, ninguém informa nada, é atropelado”. 

“A questão da comunicação é um problema sério no hospital” 

O que se observa no contexto do trabalho da enfermagem, é que a 

comunicação é de fundamental importância na assistência à pessoa, à família, aos 

grupos, tanto no âmbito do cuidado, como no gerenciamento em unidades, setores e 

serviços, em uma unidade hospitalar ou comunitária. Segundo Silva, a comunicação 
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adequada é aquela que tenta diminuir conflitos, mal-entendidos e atingir objetivos 

definidos para a solução de problemas(62). 

Um estudo mostra que as barreiras à comunicação podem ocorrer na fonte 

com codificação pouco clara, falta de clareza, significados diversos, fontes 

concorrentes e mensagem não desejada; na transmissão, quando existem muitos 

intermediários que distorcem, com canais sobrecarregados e com prioridades 

conflitantes; no receptor, quando há desatenção, falta de interesse, avaliação 

prematura, má interpretação e preocupação com o próprio ponto de vista. O público 

interno é um dos mais eficientes mensageiros de sua empresa. Através deste 

público é possível manter contatos com os mais diversos setores formadores de 

opinião pública. Se este setor estiver bem informado e motivado, o mesmo dará 

informações positivas da instituição(63).  

No cenário do estudo, as citações expressam que a comunicação que chega 

ao setor se origina de informações e conversas trazidas pela chefia de enfermagem.  

“Quanto à comunicação não é excelente, mas vem para a nossa chefia e eles passam 
para a gente, eu acho regular”.  

“ Quanto à comunicação, não passa muito não, fora a parte da enfermagem.” 

A comunicação repousa sobre o conceito de informação, significado e 

compreensão de uma pessoa para outra. Uma informação é o conjunto de dados 

que possui um significado, isto é, que quer dizer alguma coisa. Para que haja 

significado, a informação deve ter alguma referência com o sistema cognitivo da 

pessoa que a envia e da pessoa que a recebe. A compreensão se refere ao fato de 

o recebedor interpretar aquilo que recebeu da maneira como a fonte enviou. A 

comunicação dentro das empresas envolve mais do que simplesmente recepção e 

interpretação: ela envolve uma expectativa de compreensão, e aceitação de ação(62). 

O ambiente é um dos componentes no processo de comunicação. O 

ambiente envolve o espaço físico, a interação entre as pessoas, inclusive as normas 

institucionais, as orientações em serviços, procedimentos e condutas do cotidiano de 

um hospital, podendo gerar benefícios ou prejuízos(64). 

Na análise das falas percebe-se uma grande deficiência da comunicação no 

hospital. Isto mostra que a comunicação não está sendo eficiente na instituição e, 

que leva a conflitos, mal-entendidos, perda de tempo e desgaste do trabalhador de 

enfermagem, além da angústia que causa ao usuário que procura o serviço. Em 
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outras palavras, se o próprio trabalhador se sente confuso com as informações, isso 

pode comprometer inclusive a relação do profissional com o cliente. O trabalho se 

desenrola, porém com maior desgaste dos envolvidos na situação. 

Atualmente, ocorre uma preocupação dos funcionários do ambulatório com a 

falta de comunicação no que tange às mudanças que estão ocorrendo no hospital, 

conforme as alusões: 

“A falta de comunicação neste momento é gritante”.  

“A gente está num processo difícil, inclusive de comunicação, não sei se é uma tática 
das mudanças”. 

O ambiente é um dos componentes no processo de comunicação, que 

envolve o espaço físico, a interação entre as pessoas, inclusive as normas 

institucionais, as orientações em serviços, procedimentos e condutas do cotidiano de 

um hospital, podendo gerar benefícios ou prejuízos
(64).

Esta observação é percebida 

no ambulatório dessa pesquisa, que é de grande demanda; há, diariamente, uma 

intensa circulação de pessoas. Nesse espaço são realizados vários procedimentos 

simultâneos aos que ocorrem nas clínicas, todos envolvendo comunicação entre 

seus pares.  

Muitos desses problemas e insatisfações ligados à comunicação parecem 

oriundos das falhas no desenvolvimento e manutenção das políticas de 

comunicação das instituições. Observa-se falta de discussões nos processos 

desenvolvidos e geridos nas organizações(64). 

Em um depoimento de um participante deste estudo, a comunicação mostra 

uma denotação diferente. “Quanto à comunicação acho que melhorou muito, eu vou 

fazer vinte anos, quando eu entrei não havia a palavra, nem o praticar do diálogo. 

Era aquilo que se mandava e se cumpria, era por decreto, atribuo ao pessoal de 94, 

muitas pessoas de outras instituições, outros viveres, eu falo por mim. Não sei se as 

outras pessoas tem dificuldades, mas comigo não, tenho a característica de não 

aceitar as coisas”. 

O diálogo é uma prática de escutar o outro. Porém, o sentido da fala traz uma 

acepção de reivindicação, de luta por uma conquista, um modo diferente da citação. 

Constata-se um número considerável de trabalhos de enfermagem publicados 

sobre comunicação ao nível terapêutico, porém em relação à organização, percebe-

se uma deficiência. Talvez pela pouca participação da enfermagem nos debates 
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com voz ativa nas reivindicações e no campo dos debates políticos e estudos nesse 

campo. 

5.1.2 Quanto ao crescimento profissional 

As alusões feitas pelos entrevistados quanto ao crescimento profissional não 

foram coincidentes. Para determinados discursos, a instituição oferece cursos e 

oportunidades para os funcionários. Outros relatam que não existem tantas 

oportunidades. Além disso, existe uma dificuldade quanto à conciliação do curso 

com a escala de serviço, os horários dificultam um pouco.  

“Em relação ao crescimento profissional acho que tem oportunidades; existem algumas 
ofertas de cursos, mas não é em grande escala. O crescimento profissional depende de 
ambas as partes de mim e da instituição.” 

.“O crescimento profissional em nível de estudo, eu tive oportunidade e a maioria teve. 
Eu fiz duas graduações dentro da universidade, sem que eu precisasse custeá-las. 
Agora depende de cada um aproveitar”.  

“Para fazer um curso é complicado. A gente não é liberada para fazer, a gente tem de 
pagar o plantão ou trocar. Acaba atrapalhando a nossa vida lá fora. Já fiz curso de 
capacitação. Comecei a fazer uma especialização, mas não terminei”. 

No trabalho desenvolvido por Herzberg, a possibilidade de crescimento leva a 

uma mudança de posição em uma organização, uma abertura para uma nova 

conquista. Porém, o crescimento também é um avanço em suas próprias habilidades 

e na vida profissional
(12)

. 

Contudo, o autor(3) sustentava que a valorização das pessoas no trabalho é 

mais aparente que real. Hoje todas as organizações dizem: As pessoas são o nosso 

maior ativo. Entretanto, poucas praticam aquilo que pregam e menos ainda 

acreditam nisso, escreveu ele em Administrando em tempos de grandes mudanças. 

A maioria ainda acredita, embora talvez não conscientemente, naquilo que 

acreditavam os empreendedores do século 19, as pessoas precisam mais de nós do 

que nós delas. 

Em um estudo discutido na revisão bibliográfica, os profissionais de 

enfermagem se sentem competentes em lidar com eventos éticos e que as ações 

devem ser investidas na prática educativa e preventiva para o crescimento dos 

profissionais(35). 
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Nesta análise, para os enfermeiros, as referências estão mais voltadas para 

cursos de pós-graduação como mestrado e doutorado, porém estes profissionais 

acham deficiência quanto ao treinamento em serviço.  

“Em relação a cursos tem bastante, treinamento não”.  

Não obstante, foram unânimes quanto à boa aceitação do curso de 

capacitação pelos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. O crescimento 

profissional traz uma ascensão na carreira profissional, além de aumento quanto à 

remuneração. 

5.2.3 Outras situações de conflito  

Atualmente, uma situação de conflito é o descontentamento com a mudança 

da carga horária, do esquema de plantão para diarista e o receio do retorno da 

jornada de trabalho de 40 horas semanais no hospital. Também a preocupação é 

grande devido ao desgaste com o tempo no sistema de transporte em caso de voltar 

ao regime diarista. É uma preocupação para enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem.  

Em outro depoimento, extraiu-se uma expressão em relação a situações de 

conflito: “eu aprendi a surfar nelas”. A frase de imediato nos remete ao ato de 

praticar surf, porém dentro de um hospital não é uma situação comum e leva a uma 

reflexão de não se machucar, se poupar diante de situações complexas e sem 

solução, uma questão de sobrevivência e paz de espírito. Esta expressão é 

estudada na semântica discursiva como uma retórica clássica, o oxímoro (quando se 

une temas contraditórios numa mesma unidade de sentido)(53:120). 

Também houve uma referência de que se “vê na enfermagem o faz tudo”. Isto 

nos remete ao famoso “quebra-galho”. Nela, a entrevista rompeu as regras 

combinatórias das figuras (palavras), criando uma impertinência semântica, com 

produção de novo sentido, utilizando a metáfora(10). 

Neste contexto, o enunciador pode combinar figuras ou temas do discurso de 

tal maneira que chame a atenção do enunciatário para determinados aspectos da 

realidade que descreve ou explica. Os principais procedimentos de combinação de 

figuras ou temas (mecanismos de semântica discursiva) estudadas pela retórica 
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clássica são a antítese, o oxímoro e a prosopopéia. Também metáfora e metonímia 

são procedimentos discursivos de constituição de sentido(53). 

O quebra-galho necessário conduz os agentes, os técnicos, mas também os 

níveis executivos, sobretudo os contramestres, a “interpretar” os gammes e, às 

vezes a criticá-los (a pedir também alterações nas solicitações de serviço) e a se 

colocar mais ou menos voluntariamente na ilegalidade, na fraude ou nas práticas de 

quebra-galhos em relação às regras, regulamentos, regulamentações, etc. Mesmo 

se, de fato, não se deseja fraudar, se é obrigado a fazê-lo para executar o 

serviço(10:99).
 

Por outro lado, o pessoal executivo é também simultaneamente responsável 

pelo respeito às leis, regulamentos e gammes. O pessoal executivo está, de fato, 

colocado em uma situação fortemente contraditória, que não é fácil gerenciar: são 

obrigados a levar os agentes às práticas de quebra-galhos em certos momentos, 

mas eles devem, também, fazê-los respeitar as leis. Contudo, essa prática de 

quebra-galho necessário, no estado atual da situação seria impossível realizar uma 

parada de setor de ponta a ponta(10). 

Muitas vezes, o gerente, o supervisor se vê diante de situações como 

remanejamento no setor, por enfrentar no dia a dia a falta de pessoal, por licenças 

médicas de seus funcionários. Isto leva a um desgaste de toda a equipe, do que 

remaneja e do que é remanejado. Como também muitas vezes pode levar a riscos 

técnicos e cansaço daquele trabalhador que é sempre solícito em colaborar com o 

serviço. Não obstante, ainda é relatada a cobrança, por parte de outras categorias, 

de funções que não se diz respeito à enfermagem.  

Outra situação de conflito relatada nas falas e muito comentadas no interior 

do hospital foi a terceirização no hospital com a utilização de catracas na entrada do 

hospital como ameaça à carga horária de 30 horas. As citações levam ao 

questionamento quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 

como uma ameaça perpetrada contra o caráter público dos hospitais universitários. 

Tal fato é elucidado pela criação da Lei 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que 

autorizou o Poder Executivo a criar esta empresa pública(65). 

Sob o discurso da ineficiência da gestão pública e o alto custo dos hospitais 

federais, decorrentes da burocracia da legislação brasileira, a EBSERH é apontada 

pelo governo como "única" solução e tem ganhado espaço e adesão junto às 

universidades federais. Contudo, torna-se necessário conhecimento e profunda 
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reflexão acerca dessa alternativa de gestão, pois não é difícil compreender que os 

conflitos existentes em torno da gestão dos hospitais universitários federais são 

também reflexos da não efetivação plena do SUS
(65)

. 

A preocupação com tal medida é que leve a uma solução global de gestão, 

não democrática e com todas as potencialidades de submissão ao mercado da 

saúde, travestida de solução específica para pretensos problemas de pessoal. 

Conduz a transformação do servidor de Estado em empregado dos grupos de poder 

que se revezam no Estado e tentam lá se manter pelo poder econômico. Além do 

agravamento sobre ensino, assistência e pesquisa de acordo com as necessidades 

da população e os interesses nacionais, hoje já atacados de muitos lados. 

Tornando-se completas quimeras em face de planos de negócios que permitam aos 

hospitais universitários se autofinanciar numa conjuntura de contenção de gastos 

públicos e crise econômica internacional. As mudanças propostas não são em 

direção a um país melhor, mais justo e mais humano(66). 

5.2 CONCEPÇÕES SOBRE O ACOLHIMENTO NO AMBULATÓRIO DO 

HOSPITAL 

Pode-se conceituar o ato de acolher como o estabelecimento de uma rede de 

confiança e solidariedade entre cidadãos, usuários, profissionais e equipes de saúde 

que permita a construção de uma relação de confiança e respeito para aquele que 

procura o serviço. Dar significância ao subjetivo requer do profissional 

disponibilidade e sensibilidade para a escuta e diálogo, na tentativa de conhecer o 

usuário e, assim, encontrar soluções que satisfaçam suas necessidades, garantindo 

o princípio da integralidade(67). 

De fato existe o acolhimento inerente às relações de trabalho e ao mesmo 

tempo a existência de uma política de humanização de Estado. A proposta da 

Política Nacional de Humanização à saúde é um valor para a conquista de uma 

melhor qualidade de atendimento à saúde do usuário e de melhores condições de 

trabalho para os profissionais(38). 

Nesse cruzamento entre a humanização no contexto e a política, observa-se 

neste estudo que o acolhimento foi muito questionado pelos enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem. O questionamento nos depoimentos é que atualmente 
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fala-se muito, porém não se observa um acolhimento de forma eficaz no trabalho. O 

acolhimento se consegue de colega para colega e depende de quem atende o 

usuário. Exemplifica-se com os seguintes depoimentos dos depoentes: 

“parece que ele é só destinado ao cliente, como se o trabalhador não fizesse parte deste 
contexto”.  

“Quanto ao paciente depende de quem atende”. 

“Acho que o envolvimento dos anos que a gente aqui já trabalha, já trabalha há muitos 
anos com as pessoas, então se torna natural essa forma de acolher, mas da instituição 
em si, ela não existe, em verdade ela até dificulta; até um trabalhador daqui, que 
trabalha com a responsabilidade da saúde dos outros, se adoece tem dificuldades em 
receber atendimento para a saúde”. 

Em um estudo realizado em centros de saúde em Campinas, entende-se que 

"humanizar" as relações entre usuários e trabalhadores, consequentemente 

"humanizando" o processo de produção de serviços de saúde, significa compreender 

os sujeitos como dotados de desejos, necessidades e direitos. Reconhecê-los como 

sujeitos significa comprometer-se com a satisfação de necessidades, entendendo a 

saúde como um direito, pela construção de relações de acolhimento, vínculo e 

responsabilização(68).  

Porém, neste estudo, o acolhimento está mais voltado para o cliente. A 

enfermagem ficou, de fato, responsável pelos acolhimentos nesses centros de 

saúde, porém o enfoque percebido foi o da realização de triagem: a função da 

enfermagem no acolhimento era ouvir a queixa e avaliar a necessidade de consulta 

médica. Na verdade, a enfermagem estava cumprindo o papel de atender toda a 

demanda espontânea, ou a parte dela que não cabia diretamente na agenda 

médica, e avaliar os casos que requeriam consulta médica imediata ou que 

poderiam aguardar vaga na agenda. O acolhimento parece ter sido reduzido a uma 

pré-consulta(68). 

Outro estudo chama a atenção para o entendimento dos usuários, que se 

referiam estar satisfeitos com o atendimento de enfermagem sem, contudo, 

distinguir o atendimento realizado pelos enfermeiros(69). 

A reclamação marcante nas falas é a falta de atendimento de saúde no 

serviço quando se tem necessidade com urgência. Caso o funcionário passe mal em 

serviço, nem sempre encontra as portas da emergência abertas para atendimento. 

“Acho que não tem para o trabalhador, se a gente se sentir mal, procura o setor de 
emergência, a gente sabe que está fechado, para o funcionário deveria ser bem 
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recepcionado, se você chega lá, vão dizer que é ptiático, que você está fazendo aquilo 
para ser abonado, não tem acolhimento nenhum”.  

“O acolhimento aqui é deficiente, porque se você precisa com um problema de saúde, 
como o que teve com um funcionário nosso, que foi acidentado aqui na porta do hospital, 
não pode vir para cá, isto é triste para quem trabalha no hospital, não ser atendido no 
hospital em que trabalha”. 

“É muito mal recebido, tiro por mim, corri à emergência e lá tive uma péssima recepção, 
não fui recebido e tive que ir para o andar para os profissionais que trabalhei, para 
avaliar meu estado”. 

Em um dos discursos, o entrevistado se sente em uma condição diferenciada 

quanto ao acolhimento: 

“Eu fico conhecendo a população inteira, porque eu trabalhei na emergência, eu não 
tenho muito problema”.  

Desse modo, o acolhimento é conseguido graças ao conhecimento de outras 

pessoas.  

Nesta percepção, acontece uma fragilidade no que é proposto pela PNH, que 

traz orientações para a melhoria na infraestrutura das instituições, implantação de 

programas de aperfeiçoamento da gestão hospitalar que são voltados à obtenção de 

melhores resultados no atendimento aos usuários. Ademais, promove o 

fortalecimento do compromisso de toda equipe de profissionais com a mudança de 

cultura do atendimento à saúde nos hospitais, inclusive com a saúde do 

trabalhador(38). 

Alguns autores consideram que humanização em saúde é uma possibilidade 

política de se alterar uma lógica utilitária e autoritária que produz sujeitos cerceados, 

fragmentados e incapazes. Ela poderá instaurar, no interior das organizações, 

espaços de liberdade de acolher, amparar, sustentar e dar significado à presença e 

às ações de profissionais de saúde, gestores e pacientes, ao considerar dimensões 

subjetivas e singulares(37). 

Portanto, dentro do modelo da saúde, o acolhimento torna-se um desafio. 

Além da atenção ao usuário é de fundamental importância a atenção aos 

profissionais de saúde que, em sua maioria, convivem com sobrecarga de trabalho, 

o que leva ao desgaste físico e mental(37). 

A PNH se preocupa com a capacitação, desenvolvimento e satisfação dos 

trabalhadores de saúde e estes, por sua vez, devem cuidar de sua realização 

pessoal e profissional. E se este envolvimento não ocorrer de fato, haverá uma falha 

e deficiência no processo de humanização ou acolhimento para os envolvidos. É 
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importante que se reconheça que o acolhimento não é apenas voltado para o 

cliente, mas também para o trabalhador(37). 

Em relação aos estudos pesquisados ocorre certa semelhança com este 

nosso trabalho de pesquisa no ambulatório do hospital. Existe um longo caminho a 

ser percorrido neste sentido nas instituições. É importante que haja um 

comprometimento, tanto da instituição quanto dos trabalhadores em todo processo 

de acolhimento e, de valorização e respeito pelas pessoas envolvidas. 

O olhar dá instituição, de seus supervisores, de seus gerentes também 

precisa estar centrado no empregado, e perceber o trabalhador individualmente, 

como ser humano, com necessidades e motivação infinitamente mais complexas. 

Isto porque os trabalhadores gostam de ter voz nas decisões que lhes afetam e 

respondem com emoções positivas quando são tratados como indivíduos em 

detrimento de uma massa indiferenciada(12). 

Em relação ao estudo de Horta sobre os cuidados de enfermagem voltados 

para atender às necessidades humanas básicas, a autora demonstra em sua teoria 

o enfoque voltado para as necessidades do paciente, não se percebendo, a priori, o 

enfoque nas necessidades do trabalhador. Todavia, chama atenção que o 

trabalhador pode ser um possível usuário dentro da própria instituição, tendo 

também suas necessidades como qualquer ser humano(8).  

Assim, para uma enfermeira participante desta pesquisa, o acolhimento pode 

ser demonstrado quando se consegue dar ânimo para as pessoas e escutar suas 

queixas, porém acaba nivelando os funcionários num mesmo padrão, pois até 

gostaria de premiar aquele servidor que se destaca no serviço, que não falta; porém 

com a escala reduzida, fica mais complicado este acolhimento.   

Esta relação solidária se traduz em ter o cidadão como foco, objetivando seu 

bem-estar e a efetividade do serviço prestado. As falas enfatizam aquilo que é 

proposto pela PNH que tem como proposta coletiva de trabalho a transformação 

com os diferentes sujeitos que constituem o sistema de saúde – gestores, usuários e 

trabalhadores. O acolhimento não é impossível de acontecer, como coloca uma 

entrevistada:  

“Há 15 dias vivi isto em outra instituição federal quando minha prima foi internada, lá o 
acolhimento foi maravilhoso, uma pessoa do protocolo faz a internação. Tem enfermeira, 
nutricionista explicando o funcionamento desde a internação até a alta. O acolhimento é 
simples, eu tenho certeza que o hospital teria condição de fazer”. 
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Também foi citado como órgão de apoio ao trabalhador o sindicato dos 

trabalhadores, como intermediador entre o corpo de trabalhadores e a UFF. Os 

trabalhadores encontram representação através de seu sindicato, Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense (SINTUFF) em 

questões trabalhistas e em outros conflitos como forma de reivindicação. Este 

sindicato consta com a participação da maioria de seus servidores, principalmente 

os funcionários de nível médio e apoio(70). 

Muitas vezes a instituição parece não ter a percepção ou a sensibilidade para 

a questão da tecnologia nas instituições. As vantagens introduzidas pela tecnologia 

na área de saúde são indiscutíveis. Facilitam o trabalho de profissionais e trazem 

inúmeros benefícios para os pacientes e para a manutenção da vida das pessoas. 

Mas trazem atrelados dilemas éticos vivenciados pelos profissionais de saúde e 

inúmeros questionamentos e apreensões para o futuro dos seres humanos(71).  

Ao mesmo tempo em que as tecnologias avançam, observa-se um declínio 

nas relações humanas como alude este entrevistado.  

“Parece-me assim, como se fosse uma coisa que veio com o desmonte do serviço 
público. Acabou perdendo essa coisa do acolhimento, da humanização do trabalho. A 
tecnologia avançou no mundo inteiro e o hospital acaba sendo um pedacinho do mundo. 
Há 20 anos, apesar do desmonte, há computador em todas as salas, ar condicionado em 
todas as salas, mas a gente fazia um acolhimento ao paciente, muitas vezes melhor do 
que se faz hoje”. 

Contudo, existe uma fala que discordou das demais: 

“Diz que se está tentando melhorar.”  

O trecho remete-se ao que é defendido pela PNH, de que todos os 

profissionais de saúde e instituições são responsáveis pela busca de uma relação 

acolhedora e humanizada, com os usuários que procuram o serviço. Porém, o que 

chama atenção nesta pesquisa é que este acolhimento está longe de se estabelecer 

na prática para o usuário que procura a instituição e pior para o trabalhador que 

convive diariamente nesta estrutura caótica e desumana. 

Conclui-se ser uma tarefa desafiadora, sem dúvida, uma vez que na 

perspectiva da humanização, isso corresponde à produção de novas atitudes por 

parte de trabalhadores, gestores e usuários, de novas éticas no campo do trabalho, 

incluído aí os campos da gestão e das práticas de saúde, superando problemas e 

desafios do cotidiano do trabalho.  
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5.2.1 Estratégias de bem-estar  

Uma preocupação atual das organizações é com o investimento na qualidade 

de vida do trabalhador. Se não é real, pelo menos é o que se discute e o que se 

propõe como medida de bem-estar e satisfação no trabalho. 

Para sentir-se realizado no trabalho, é preciso rever e reelaborar a própria 

imagem, os ideais e a noção do que quer dizer “ajudar” e o que significa “cuidar”, 

adaptando-se ao ambiente de trabalho. É preciso balancear o ideal do “curar-

combater-resolver” com aquele mais compreensivo e satisfatório para o doente ou 

para a pessoa que precisa de ajuda, o sempre possível “cuidar-aliviar-ajudar”. E o 

cuidar de si mesmo(56:170). 

O espaço do adoecimento do trabalhador como uma área de atuação 

específica é de fundamental importância para a prevenção e intervenção na área de 

saúde, mas tem sido pouco enfatizada tanto pela medicina quanto pela psicologia. 

Partindo de uma concepção de homem psicossocial em seu contexto histórico, 

reconhece-se a importância do trabalho na construção da identidade e na relação 

como os meios materiais e humanos. Concebe-se a saúde do trabalhador sob um 

modelo diferenciado, em que fatores relativos às relações objetivas e subjetivas do 

sujeito com o trabalho são importantes e podem ser causadoras de adoecimento(72). 

Além do mais, deve-se lutar para que o trabalho signifique desenvolvimento 

humano, e não somente algo que possibilita o pagamento das contas no final do 

mês, embora também seja importante o recebimento de uma remuneração. Logo, o 

trabalho deveria dar prazer, satisfação ao trabalhador, atendendo todos os níveis 

das necessidades humanas. Mas como o trabalho, de maneira geral, está 

organizado de forma fragmentada e extenuante, principalmente o da enfermagem, 

pode-se dizer que um número significativo de pessoas não tem prazer em sua 

jornada de trabalho, o que contribui para a compreensão de que a felicidade estaria 

restrita aos momentos de lazer(73). 

Percebe-se que estratégias de bem-estar são relevantes no trabalho e, 

também podem se dar como forma de lazer. As estratégias de bem-estar funcionam 

como recuperação de energia, como relaxamento e momentos de descontração 

para os trabalhadores.  

Não é por acaso que os entrevistados descrevem:  



78 

“O que me ajuda muito é a análise que faço, depois do meu segundo quadro de 
depressão.” 

“A única coisa que faço é terapia com psicólogo, faço na reitoria. Quando posso vou ao 
cinema, tenho vontade de aprender a dançar, acho que deve ser uma coisa gostosa, que 
melhora a cabeça e o corpo, o que ajuda é a terapia, uso antidepressivo.” 

“Na instituição fiz acupuntura e dança. Fora, dança de sala, viagem .”  

“Os horários não são compatíveis, gostaria de fazer acupuntura, cheguei a me inscrever, 
mas só tinha horário às 16 horas, sair daqui para casa, voltar para lá, trabalho todo dia. 
Gosto muito de viajar, mas no momento nem dá por causa da saúde de meu filho, 
praticamente nada.” 

A acupuntura na interpretação da fisiologia ocidental atua na estimulação 

neurológica de receptores específicos que produzem efeitos de modulação da 

atividade neurológica. Na visão da medicina chinesa, a acupuntura está baseada em 

princípios como a dualidade do yin e yang, hoje um conceito assumido pelas teorias 

quânticas ocidentais e este se baseia no preceito de que o corpo do homem está em 

equilíbrio e este pode ser abalado por fatores como alimentação, hábitos de vida, 

trabalho, entre outros(74). 

É importante e fundamental expressar na vida, no trabalho e no repouso um 

novo modo de se estar no mundo, que não nos prejudique mais e ao mesmo tempo 

nos torne mais inteiros e hábeis em servir aos outros. Na revista médica Nursing 

Standart (março/2003), Stephe Wright escreve(56:156) que não é momento para tirar 

férias, mas de dar-se um tempo inteiro, para refletir e renovar-se, e permitir que as 

necessidades profundas de significado e de objetivo reapareçam e encontrem 

verdadeira expressão no próprio trabalho.  

Em determinados estudos, as estratégias são apresentadas como atitudes 

diante das soluções de problemas. Na dinâmica da vida pessoal, o ser humano pode 

chegar a fracassar, mas, nos contrastes da existência, encontra-se o futuro, o 

equilíbrio e a própria realização. Reconhecer o direito de se enganar, de rejeitar 

exigências excessivas, de expressar necessidades e sentimentos de maneira 

aberta, de reservar um pouco de tempo para si e para satisfazer os desejos 

pessoais e de terceiros são atos que cumprem uma função vital na obtenção de uma 

sensação saudável(75). 

Essas perspectivas, apresentadas nos estudos acima, são mostradas nas 

citações de nossa entrevista:  

“O bom humor e o acolhimento ao cliente.”  
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“Eu gosto de ter meu tempo livre, descansar a mente, gosto de praia, eu adoro o sol, 
viajar. Quanto ao cigarro é um vício terrível. Eu largo e volto, ele acalma, é impressão, 
acho que dá mais ansiedade, acho que se mordesse o palito daria o mesmo resultado.” 

“Shiatsu já até me inscrevi, na drenagem linfática só não confirmei ainda porque parece 
que não tem vaga, ele me chamou, mas a vaga já tinha sido ocupada, utilizo sim, 
sempre que posso e acho que todo mundo deveria fazer isso. Procuro viajar nas férias, 
feriado, teatro, cinema. Gosto de passear, gosto de dançar, isso eu faço, não tenho 
aquela obrigação, mas procuro nos finais de semana estar em festas de família, gosto 
muito.” 

“Em finais de semana vou à praia com amigos, parentes para relaxar, conversar, tomar 
uma cerveja.”  

O lazer favorece a saúde integral e, sobretudo, mental das pessoas, 

canalizando as energias gastas para aspectos saudáveis, escoando o estresse 

provocado pelas condições desfavoráveis enfrentadas pelos trabalhadores em geral. 

A aquisição da qualidade de vida engloba aspectos interligados e que tem relação 

com condições necessárias à sobrevivência e à satisfação das necessidades 

humanas básicas(73). 

Outras pessoas apresentam outras percepções sobre as estratégias como: 

“Eu tenho um espaço de troca que eu criei, a gente tem um espaço de troca com os 
pacientes que me ajudou muito a trabalhar as questões do dia a dia. Eu faço trabalhos 
manuais, divido minhas férias em duas, porque chega no meio do ano, já estou batendo 
pino.” 

“A religião, acho que ajuda muito.”  

“O recurso para fazer um bom trabalho é agradecer a Deus a vida para eu poder sair de 
casa e outra coisa, que você tem um trabalho e desempenhar da melhor maneira 
possível para o assistido.” 

Em um estudo a respeito da religião na vida das pessoas a solução dos 

problemas é analisada conforme a atribuição do lócus de responsabilidade e do 

nível de participação da pessoa na resolução dos problemas. O primeiro estilo é 

denominado “autodirigir a” (self-directing) em que a responsabilidade de resolução 

dos problemas é atribuída ao indivíduo, e Deus é compreendido dando liberdade 

para o indivíduo conduzir sua própria vida. O segundo é o “delegante” (deferring), 

quando a pessoa transfere tal responsabilidade a Deus, esperando a solução 

através de Deus. O terceiro recurso é o “colaborativo” (collaborative), no qual a 

responsabilidade depende da pessoa e de Deus na solução dos problemas(76). 

De acordo com Maslow, as necessidades vão sendo escalonadas de acordo 

com as necessidades satisfeitas. Aquele indivíduo que consegue atingir o nível de 
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satisfação de realização pessoal é aquele que terá maior disponibilidade em ajudar 

seus semelhantes e se tornar uma pessoa mais humana(11). 

Nestas exposições e reflexões à respeito das estratégias de promover saúde, 

para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, recursos de bem-estar são 

fundamentais no trabalho e fora dele, como medida de qualidade de vida e de 

satisfação para o trabalho. Aproximadamente 33% de funcionários conseguem 

realizar as estratégias oferecidas pela instituição, porém todos reconhecem a 

importância no investimento da qualidade de vida, embora alguns entrevistados 

ainda não conseguiram espaços em suas vidas por falta de tempo:  

“Porque fica distante de casa e eu não vou usar o meu tempo de trabalho para fazer um 
trabalho de lazer, se eu morasse aqui,com certeza utilizaria.” 

“Não faço nada da instituição por causa da distância em que moro, muito longe, o horário 
fica complicado, gostaria muito, acho muito importante, não consigo.” 

O lazer favorece a saúde integral e, sobretudo, mental das pessoas, 

canalizando as energias gastas para aspectos saudáveis, aliviando o estresse 

provocado pelas condições desfavoráveis enfrentadas pelos trabalhadores em geral. 

A aquisição da qualidade de vida engloba aspectos interligados e que tem relação 

com condições necessárias à sobrevivência e a satisfação das necessidades 

humanas básicas(75). 

5.2.2 Participação na instituição 

Instruí-vos, porque teremos necessidade de toda a nossa inteligência. Agitai-

vos, porque teremos necessidade de todo nosso entusiasmo. Organizai-vos, porque 

teremos necessidade de toda a nossa força(59:241)
. Este cita a reflexão sobre a história 

da organização associativa e sindical da enfermagem no Brasil frente ao trabalho em 

enfermagem. O trabalho em saúde é coletivo e, como tal, pressupõe finalidade 

comum a todos os trabalhadores. E dentro da enfermagem sofre o processo de 

divisão da categoria em enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, muitas vezes 

levando a conflitos dentro da própria equipe. 

De acordo com 93,34% dos entrevistados, existe a participação do 

trabalhador nas decisões no hospital. Os enfermeiros referem:  
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“Quanto a decisões no hospital, ela é vertical, mas de um modo geral a diretoria de 
enfermagem até tenta nos dar voz, mas algumas decisões têm influências que não 
cabem a gente.”  

“Dando opinião, tomando algumas providências que se fazem necessárias no momento, 
remanejando de pessoal, providenciando material, fazendo mudanças, estando ali, de 
acordo com a necessidade do momento ou até previamente.” 

“Eu tento contribuir aqui dentro do meu setor, não no serviço do ambulatório, tento fazer 
o melhor aqui dentro do meu setor [...]; quando a gente é solicitado, a gente procura 
contribuir da melhor maneira possível, em tudo.” 

A participação da enfermagem sempre se destacou como a maior força de 

trabalho nas instituições de saúde, como já citado em tópicos anteriores. Porém não 

se observa esta mesma expressão no campo político e de conquistas sociais. Muito 

se comenta sobre a questão do status que o enfermeiro desfruta no seio da 

sociedade, tem-se uma percepção não otimista. Isto leva a considerar que o 

enfermeiro não desfruta do reconhecimento social significativo como categoria 

prestadora de serviço importante para a sociedade. Ela não aparece como 

referência de destaque nos relatórios e avaliações públicas dos serviços de saúde 

prestados à população(59). 

Para os técnicos e auxiliares de enfermagem a participação acontece:  

“Através de reuniões com a gerência, com a direção, nesse sentido, a gente sempre 
contribui.” 

“Toda vez que sou solicitada, dentro da hierarquia, do que é pedido.”  

“A gente tenta, dentro das possibilidades que a instituição nos dá, de fazer alguma coisa 
para melhorar o serviço.”  

“Quando tem avaliação, tem uma parte para a gente escrever alguma coisa, sugerindo 
[...]; apenas quando sou solicitada, normalmente não sou solicitada.” 

A participação acontece de forma diferenciada para enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem. Para os enfermeiros ela acontece com a participação em 

nível de direção, como também na organização, planejamento e supervisão do 

ambulatório como processo dinâmico de trabalho. Para técnicos e auxiliares de 

enfermagem através de reuniões, solicitações com a gerência do setor.   

Em algumas falas se registra que acontece este envolvimento através do 

sindicato:  

“Eu além de ser trabalhadora da enfermagem aqui, eu desempenho outro papel no 
sindicato, afasto um pouco do local do trabalho porque tenho de dar demanda dos 
trabalhadores do ambulatório, muitas vezes não estou aqui, procuro saber com os meus 
parceiros, ajudo, me coloco a disposição facilitando o trabalho, as relações.” 



82 

5.3 RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO 

Um dos propósitos deste estudo é o de analisar como acontece o 

relacionamento entre a equipe de enfermagem e outros profissionais da saúde.d 

Relacionar-se bem com os colegas de trabalho é um dos principais fatores de 

sucesso. Não adianta ser um bom profissional competente se não sabe trabalhar em 

equipe e criar harmonia no ambiente de trabalho. A grande maioria das pessoas não 

sabe que cuidar das relações não é apenas uma questão de sociabilidade, mas de 

progresso profissional(77). 

Deve-se buscar sempre nas relações interpessoais a adesão, não só aquela 

que vem do ato de dizer sim, mecanicamente, mas também daquela que provém do 

íntimo do outro, da sua vontade. Sempre que se deixa de obter a adesão interna das 

pessoas, encontra-se frente a um processo reativo contrário, que gerará conflitos 

interpessoais e consequências negativas em nosso relacionamento(77). 

As afirmativas revelam que os funcionários não têm grandes conflitos entre a 

equipe de enfermagem e a equipe multiprofissional. Alguns enfermeiros se sentem 

em um sistema diferenciado:  

“Neste momento, estou num sistema um pouco diferente, porque não tenho nenhuma 
equipe de enfermagem comigo, a não ser a enfermeira da tarde. Em relação à equipe 
médica, nutricionista, os professores de enfermagem o relacionamento é bom; pouco 
falo com a enfermagem no ambulatório. Fico ocupada num serviço que é a parte, eu 
tenho muito pouco contato, a não ser quando vou pedir um favor ou pegar material.”  

“A minha relação com o pessoal médico é muito boa e a gente compartilha informações, 
mas em relação aos outros profissionais eu tenho alguns problemas de relacionamento. 
As pessoas não fazem a sua parte e reclamam porque eu faço. Aí acabo tendo alguns 
problemas, principalmente com as pessoas que não vem.” 

Pelas descrições desses enfermeiros, a relação se dá mais com os 

profissionais de outras áreas da saúde. Em determinados depoimentos, se registra 

que isso acontece de modo mais harmônico, em outros, acontece conflitos. Pode-se 

dizer que, segundo Stewart Emery, se não somos felizes, estamos em conflito; se 

estamos em conflito, usamos os instrumentos do conflito; e se usamos os 

                                                             

Segundo Shakeaspeare
(77:19). 

uma pessoa pode aparentar grandeza ou miudeza dentro de um 
relacionamento, pode crescer ou decrescer num espaço de poucas semanas. É difícil conviver com a 
elasticidade: as pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos olhos. Nosso julgamento é feito 
não através de centímetros e metros, mas de ações e reações, de expectativas e frustrações 

d
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instrumentos do conflito, destruímos o mundo. Portanto, a felicidade não é uma 

questão de condescendência, mas uma condição essencial para a continuação da 

vida tal como a conhecemos na Terra. O ser humano não nasceu para ser infeliz e 

oprimido(77). 

Para a maioria dos técnicos e auxiliares de enfermagem existe um bom 

relacionamento entre a equipe de enfermagem e a multiprofissional, porém algumas 

vezes acontecem pequenos conflitos:  

“Nestes três anos de serviço em ambulatório acho que me adaptei bem e eles me 
mostraram retorno dessa maneira.”  

“Eu me sinto bem com os profissionais de enfermagem daqui. Agora, o problema da 
adaptação é o limite que a maioria dos profissionais que trabalham aqui tem .” 

“No ambulatório, eu acho muito difícil, porque nós trabalhamos isolados, não tem muito 
contato, no meu setor é assim, só com a colega.“ 

“Eu gosto do meu trabalho, só que tem muito aborrecimento aqui, nem todos tem 
compromisso com o trabalho; Já tive desentendimento, até passou algum tempo e ela 
veio e me pediu desculpa.” 

Maslow afirma que as necessidades humanas básicas constituem a base de 

todo o comportamento humano. Podem ser observáveis ou não, mantêm o equilíbrio 

do organismo, proporcionam a adaptação ao ambiente e buscam tudo o que está 

relacionado ao seu bem-estar. Elas surgem a partir das mais simples até as mais 

complexas, resultam do relacionamento do ser humano com seu meio, hierarquizam-

se de formas distintas nos diferentes períodos evolutivos(11). 

Pode-se falar que as relações interpessoais são relevantes para compreender 

o dia a dia dos profissionais de enfermagem. A importância em se refletir sobre o 

relacionamento interpessoal dos profissionais da equipe está em se avaliar o 

aspecto instrumental e funcional da profissão, que muitas vezes as técnicas e 

normas institucionais são utilizadas em detrimento dessas relações interpessoais. 

Logo, o papel das relações interpessoais na saúde impõe uma análise da 

multiplicidade dos aspectos que caracterizam sua complexidade como fenômeno 

psicossocial. Estes elementos englobam: questões de natureza individual (crenças, 

habilidades, valores, sentimentos e motivação); condições físicas e humanas do 

ambiente (hospital, domicílio entre outras); dinâmica organizacional e autonomia 

profissional; e o papel que a saúde e as suas respectivas políticas assumem 

historicamente(78). 
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5.3.1 Perspectiva para o futuro 

As referências dos entrevistados são marcantes quanto às expectativas sobre 

a aposentadoria. A manifestação dos sentimentos pela aposentadoria é comum 

entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. As colocações são 

ilustradas abaixo:  

“Aguardo minha aposentadoria.”  

“Eu no momento só estou esperando aposentadoria.” 

“Eu no momento só estou esperando aposentadoria.”  

“Quer que eu fale a verdade, a minha aposentadoria, eu estou cansada realmente.”  

“Já poderia estar aposentada desde 2008, mas não é bem assim querer parecer 
altruísta; trabalho porque adoro? Não, o trabalho pra mim neste momento é uma coisa 
necessária, porque a vida passa e eu não sou uma pessoa de prendas domésticas e 
trabalho desde cedo.” 

Sendo realista, no momento que estamos atravessando eu espero piora, porque 
sabemos que nuvens muito negras circulam no hospital, eu espero aposentadoria, está 
faltando 3 anos.” 

Tal fato parece ser justificado por ser o ambulatório composto, em sua 

maioria, por profissionais com tempo de serviço entre 25 a 30 anos e acima de 30 

anos; com idades entre 50 a 59 anos e acima de 60 anos; e apresentarem um 

grande desgaste com a profissão. Mas também há discurso contrário ao exposto 

acima, pois têm enfermeiros que ainda pretendem investir em suas profissões, em 

cursos de mestrado e doutorado:  

-Eu estava doida para aposentar, mas agora com o projeto de mestrado estou com mais 
gás, mais empenho, mais satisfação.  

“Eu pretendo investir no curso de doutorado.” 

Alguns técnicos e auxiliares de enfermagem esperam melhorias, como 

progressão e investimento em outra profissão; todavia, outros discursos produzem 

distintos sentidos: 

“A esperança faz parte da vida.” 

Sindicalista com todos os problemas que existem no mundo, a gente tem de acreditar 
que tem um futuro, que a gente é sujeito de modificação do futuro, a gente se propõe a 
isso, vamos poder modificar, eu espero uma melhora. 



85 

A universidade faz parte de um todo, e segue o rumo do mundo globalizado. 

É a grande dificuldade de compreensão quanto ao futuro do hospital universitário 

que paira sobre os funcionários. A resposta a essas questões é complexa, pois 

envolve questões de perspectiva humanista e questões gerencialistas. O debate 

deve ser aberto, de modo que os servidores sejam ouvidos e as mudanças não 

sejam feitas de modo verticalizado gerando transtornos no trabalho.  

Quanto mais o universo do trabalho parece perder sua “alma”, mais a 

empresa pede para crer nela. Cada trabalhador é convidado a projetar seu próprio 

ideal proposto pela empresa e para introjetar os valores da empresa. A produção de 

sentido se torna uma questão pessoal, enquadrada pelas regras propostas pela 

empresa. Sobre o plano ideológico, ela exalta o individualismo, e contribui para a 

desvalorização das virtudes públicas. Ela valoriza o interesse contra o desinteresse, 

o indivíduo em detrimento do coletivo, o privado contra o público, os bens pessoais 

contra o bem comum. No registro social, ela exacerba o individualismo e a luta pelos 

lugares. A instituição não é somente um lugar de produção, mas como toda 

comunidade humana, ela é regida por regras não escritas que organizam as trocas 

entre os indivíduos e os grupos(5). 
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CAPÍTULO VI 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A satisfação no trabalho possui grande influência na qualidade de vida do 

trabalhador e na determinação de níveis de estresse. É necessário que o trabalho 

ocorra em um ambiente favorável para que possa gerar satisfação, ao contrário 

disso seria o desprazer.  

Ao analisar a primeira categoria, a pesquisa procurou delinear e atingir os 

objetivos propostos quanto ao que existe de mais relevante para esses 

trabalhadores do ambulatório, como as condições de trabalho, crescimento 

profissional, comunicação dentro da estrutura hospitalar e outras situações de 

conflito que diminuem a satisfação deste trabalhador. Dos 30 entrevistados, 76,67% 

responderam que estavam satisfeitos com o trabalho no ambulatório em relação ao 

nível de estresse se comparado a outros setores do hospital. Porém, determinados 

depoimentos apontaram alguns aspectos de insatisfação, como o “estresse” pela 

demanda de atendimento e a “limitação laboral” dos funcionários do ambulatório. 

A segunda categoria mostrou que alguns aspectos da política de 

humanização são deficientes no cotidiano do trabalho, de modo que o acolhimento 

ainda é visto muito no plano das ideias discursivas e pouca efetivação no cotidiano. 

As estratégias de bem-estar são consideradas importantes na qualidade de vida do 
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trabalhador, alguns utilizam serviços da instituição e a maioria tenta conciliar as 

estratégias com as rotinas de trabalho fora do hospital. 

Quanto à terceira categoria, as relações pessoais entre a própria equipe de 

enfermagem e a equipe multiprofissional são demonstradas com certa harmonia no 

trabalho. Porém, algumas falas relatam alguns conflitos entre a equipe pela 

sobrecarga do trabalho e os outros profissionais acharem que a enfermagem é 

responsável por serviços que não dizem respeito à profissão. Quanto à expectativa 

para o futuro, a maioria aguarda a aposentadoria e alguns ainda pretendem investir 

em suas profissões. 

O que se conclui com este trabalho é que a satisfação é um mecanismo 

importante na realização do trabalho e na vida do trabalhador. Esses trabalhadores 

demonstram satisfação com o trabalho, como também reconhecem os fatores que 

interferem nela. O acolhimento é fundamental para o ser humano e sua percepção 

dentro da instituição deixa a desejar, principalmente para o trabalhador. O estudo 

aponta para a necessidade de atendimento de saúde dentro da própria instituição. 

Portanto, a segurança da saúde do trabalhador é uma necessidade e também um 

mecanismo primordial para a humanização em serviço como fonte de satisfação. 

Depreende-se, ainda, que a satisfação no trabalho é influenciada por 

necessidades individuais e necessidades sociais. Logo, os trabalhadores devem 

buscar a realização de suas necessidades através de participações em movimentos 

sociais e a instituição deve oferecer oportunidades com qualidade para todos os 

trabalhadores. Isto no intuito de se vencer obstáculos e situações ameaçadoras que 

prejudicam a saúde e a autoestima, com desenvolvimento de habilidades e 

estratégias para o bem-estar individual e do grupo. 

Portanto, a felicidade não é uma meta impossível para o nosso século, mas 

desejável e que requer condições para que os níveis das necessidades humanas 

sejam atendidos. É importante a instituição investir no trabalhador e este retribuir 

também em sua vida com recursos estratégicos de prevenção e promoção de bem-

estar. Portanto, o trabalho não esgota o assunto desenvolvido, deixando como 

questionamento que o bem-estar e a qualidade de vida do trabalhador poderão 

influenciar a qualidade da assistência de enfermagem. 

A partir dos dados emergidos desse estudo foi construído um produto voltado 

para a melhoria de serviço e uma contribuição como uma medida de retribuição para 

o aumento da satisfação do trabalhador de enfermagem de acordo com as 
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necessidades levantadas, atendendo as metas do Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial. Este produto intitulado Uma proposta de saúde voltada 

para o acolhimento do trabalhador de enfermagem no ambulatório – Atividade 

de atendimento interdisciplinar em saúde, está descrito no Apêndice B. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Questionário de entrevista 

A proposta deste projeto é construir uma tecnologia de cuidado que melhore a 

atuação da equipe de enfermagem e torne o trabalho mais humano, tanto para a 

equipe quanto para o cliente que procura a instituição, por isso é importante a sua 

contribuição. 

I-Perfil sociodemográfico: 

A1-Idade: ........anos. 

A2-Sexo: 1(   ) feminino    2(   ) masculino 

A3-Formação Profissional: 

1(   ) Auxiliar de enfermagem  2(   ) Técnico de enfermagem  3(   ) Enfermeiro  

A4-Estado Civil: 

1(   ) solteiro   2(   ) casado  3(   ) viúvo   4(   ) divorciado  5(   ) vive com companheiro 

A5-Renda Familiar: 

1(  ) 1 a 3 salários  2(  ) 3 a 5 salários  3(  ) 5 a 10 salários  4(  ) acima de 10 salários  

A6-Tempo de serviço: 

1(  ) 1 a 5 anos  2(  )  5 a 10 anos  3(  ) 10 a 15 anos  4(  ) 15 a 20 anos  5(  ) 20 a 25 

anos   6(  )25 a 30 anos  7(  ) acima de 30 anos 

A7-Outro emprego: 1(  ) sim       2(  ) não 

A8-Grau de escolaridade: 

1(  ) analfabeto  2(  ) ensino fundamental incompleto  3(  ) ensino fundamental 

completo  4(  ) ensino médio incompleto  5(  ) ensino médio completo   
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6(. ) ensino superior incompleto  7(   ) ensino superior completo  8(   ) pós-graduação 

lato sensu  9(   ) pós-graduação stricto sensu 

A9-Religião: 

1(  ) sim         2(  ) não    

Qual?       3(   ) católica   4(   ) evangélico   5(   ) espírita   (   ) outro 

A10-Etnia (você se considera ?). 

1(   ) pardo   2(   ) branco   3(   ) negro   4(   ) indígena  5(   ) amarelo 

A11-Como chegou ao ambulatório: 

1(   ) por meio de vaga de concurso   2(   ) por incapacidade de trabalhar em outro 

setor       (    ) outra situação  Qual? 

A satisfação no trabalho é um conjunto de sentimentos favoráveis com os 

quais os empregados enfrentam em seu trabalho, sendo que satisfação no trabalho 

refere-se tipicamente às situações de um empregado, mas pode se referir ao nível 

geral de atitudes dentro de um grupo. 

A12-Está satisfeito com seu trabalho no ambulatório: 1(   ) sim   2(   ) não  

A13-Como se sente em relação à equipe de enfermagem que trabalha com 

você?(relacionamento, adaptação)  

A14-Como se sente em relação aos outros profissionais que trabalham com 

você?(relacionamento, adaptação) 

O desafio do trabalho e trabalhar compreendem os aspectos saudáveis e não 

saudáveis. O desgaste do trabalho da enfermagem envolve situações de sofrimento 

e muitas vezes finitude do outro. A maioria das organizações adota uma forma 

rígida, nas quais as tecnologias determinam a organização das tarefas e o fluxo do 

trabalho, sem oferecer formas de apoio aos trabalhadores. 
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A15-Como se sente em relação às condições de trabalho oferecidas pela 

Instituição? (estresse, oportunidade de cursos e crescimento profissional) 

A16-Que situações são prejudiciais ou interferem em sua satisfação no 

trabalho? (situações de conflito, dificuldades, situações desprazerosas, falta de 

comunicação nas mudanças do serviço)  

Pela Política Nacional de Humanização entende-se a valorização dos 

diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, 

trabalhadores e gestores. Os valores que norteiam esta política são a autonomia e o 

protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de 

vínculos solidários e a participação coletiva no processo de gestão. 

A17-Você consegue perceber acolhimento em seu trabalho? (instituição, 

trabalhador e cliente)  

A18-Você costuma participar de decisões ou contribuir em seu ambiente de 

trabalho para a melhoria do serviço?  (  ) sim (  ) não      Como? 

A19-Qual a sua perspectiva em relação ao seu trabalho? (espera melhora, 

aguarda aposentadoria, pretende investir em sua profissão)  

Entende-se que bem-estar no trabalho é fator que influencia toda a equipe de 

enfermagem e consequentemente a qualidade final da assistência. A satisfação no 

trabalho pode ser influenciada por forças internas ou externas ao trabalho. 

A20-Que recursos motivadores você utiliza para desenvolver seu trabalho no 

ambulatório? (aumente sua satisfação) 

A21-Você utiliza algum serviço que melhore sua qualidade de vida da 

instituição? (dança, acupuntura, shiatsu, outro recurso)   

(   ) sim  qual?  (   ) não      por quê?. 

A22-Você utiliza algum recurso em suas horas livres, para que possa aumentar 

sua satisfação no trabalho? (dança, trabalhos manuais, viagem, cinema, teatro, 

outro). 
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APÊNDICE B - Produto do Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial 

Uma proposta de programa/projeto voltado para o acolhimento do 

trabalhador de enfermagem no ambulatório – Atividade de atendimento 

interdisciplinare em saúde. 

1 - INTRODUÇÃO 

Este produto é uma contribuição da dissertação do Mestrado Profissional 

Enfermagem Assistencial para a equipe do ambulatório deste hospital. Este hospital 

está voltado para a área de ensino, assistência e pesquisa. Atualmente, este 

hospital é a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói. Portanto, 

considerado na hierarquia do Sistema Único de Saúde como hospital de nível 

terciário e, quaternário, isto é, unidade de saúde de alta complexidade de 

atendimento.  

O ambulatório é uma das portas de entrada de pacientes neste hospital e 

recebe um grande fluxo de atendimento que em sua maioria vem referenciado pelo 

SUS através da rede básica de saúde. Este lugar dispõe de consultórios clínicos, 

cirúrgicos, ginecológicos, obstétricos, de ortopedia, salas de pequena cirurgia, 

consultórios de enfermagem para atendimentos a pacientes diabéticos e bebês de 

alto-risco. A equipe de enfermagem do ambulatório é constituída por um enfermeiro 

chefe, enfermeiros de supervisão do ambulatório clínico e cirúrgico, enfermeiros que 

atuam em grupos com consulta de enfermagem, técnicos e auxiliares de 

enfermagem, sendo a distribuição do trabalho realizada por meio de uma escala 

mensal, considerando a necessidade de cobertura das diversas áreas de 

especialidades. 

O trabalho é voltado para a equipe de enfermagem do ambulatório e tem 

como proposta para esta Universidade um produto voltado para o bem estar e a 

qualidade de vida deste trabalhador. Este produto tem como proposta o atendimento 

ao trabalhador em suas necessidades de saúde. 

Estas necessidades foram detectadas através da pesquisa de minha 

dissertação de mestrado: A satisfação do trabalhador de enfermagem no 

                                                             

e
 O conceito de interdisciplinaridade fica mais claro quando se considera o fato trivial de que todo 

conhecimento mantém um diálogo permanente como os outros convencionais, que pode ser de 
questionamento, de confirmação, de complementação, de ligação, de ampliação. BRASIL (1999,p.88) 
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ambulatório de um hospital universitário, por meio do processo entrevista no 

trabalho de campo. Entre as necessidades relatadas a que chamou atenção foi 

quanto à dificuldade no atendimento das necessidades de saúde ao trabalhador no 

hospital, interferindo na satisfação do trabalho nesta instituição. 

1.1-METAS 

Criar um Produto como requisito para conclusão do Mestrado Profissional 

Enfermagem Assistencial  

1.2-OBJETIVOS 

 Descrever a proposta do produto oriundo do trabalho de dissertação. 

 Detalhar a metodologia para desenvolvimento do produto. 

 Registrar as atividades para a implementação do produto. 

 Contribuir para a satisfação do trabalhador no desenvolvimento de suas 

atividades no ambulatório. 

2 - JUSTIFICATIVA 

A equipe de enfermagem do Ambulatório do HUAP é formada, em sua 

maioria, por profissionais que foram lotados nesse local oriundos de outros setores 

do hospital por apresentarem problemas de saúde e/ou qualquer limitação de suas 

atividades laborais. O trabalho era desenvolvido em outro local, que os 

sobrecarregavam no cuidado direto e realização de procedimentos técnicos que 

envolviam cargas físicas como pegar peso, manter-se muito tempo de pé, como 

também situações de maior estresse que envolvia, por exemplo, situações de risco 

de morte.  Também estes servidores estão entre uma faixa etária: 50 a 59 anos 

(33,33%) e mais de 30 anos (33,33%); com tempo de serviço entre 25 a 30 anos 

(33,33%) e mais de 30 anos de serviço (33,33%) Após análise das entrevistas 

detectou-se que (70,00%) foram lotados no ambulatório por incapacitação de acordo 

com as entrevistasf. 

                                                             

f
 Os 70% que responderam quanto à incapacitação de sua limitação, não foram comprovados com 
laudos periciais. Pois foge a proposta do estudo. 
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Contudo, os entrevistados se sentem aliviados em relação ao desgaste das 

enfermarias em nível de desgaste físico e psíquico por risco de morte tão comum na 

profissão de saúde. Porém, o que se observa atualmente, que o trabalho em 

ambulatório apresenta outro nível de estresse; devido à alta demanda de 

atendimentos diários e, atualmente os procedimentos tornaram-se mais 

especializados pela inserção do hospital na rede do SUS como hospital em nível 

terciário e quaternário.  

Em relação à assistência de enfermagem, este estudo propicia uma maior 

aproximação da realidade do trabalho da enfermagem com estudos acadêmicos e 

científicos no que se refere à satisfação no trabalho e a humanização. Desse modo, 

favorece a continuidade de estudos e pesquisas na prática, que podem contribuir 

para a qualidade da assistência, gerencia do cuidado e acolhimento do servidor.  

Quanto ao ensino a importância do trabalho é despertar nos futuros 

profissionais o enfoque humanístico, como valorização da interdisciplinaridade e 

formação de um profissional atuante e crítico da profissão. Por conseguinte, gerar 

reflexões na formação, de modo a enfocar as relações de trabalho de maneira 

humanizada e solidária. Buscar um ensino que vise à melhoria nas condições de 

trabalho e fortalecimento do elo acadêmico com a prática da vivência hospitalar de 

maior autonomia e ética profissional. 

3 - PROPOSTA DO PRODUTO  

Este produto é uma proposta de saúde e de acolhimento ao trabalhador de 

enfermagem no ambulatório. Procura efetivar este acolhimento, assim contribuindo 

com o aumento da satisfação do trabalhador em serviço. O acolhimento ao 

trabalhador foi muito questionado por toda a equipe de enfermagem, portanto este 

produto é uma medida para atender as necessidades mais aludidas pelos 

trabalhadores. Este acolhimento ficou muito no atendimento de sua saúde em casos 

de urgência do trabalhador neste hospital. Os relatos citavam fatos que aconteceram 

com funcionários durante o trabalho no ambulatório. O hospital já disponibiliza vagas 

para servidores mediante agendamentos, nem sempre atendendo à demanda. Este 

produto foi gerado após levantamento de dados emergidos na entrevista. 

Neste sentido, percebe-se a humanização em saúde como um processo 

amplo, demorado e complexo. Aparecem resistências, pois envolvem mudanças de 
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comportamentos onde os padrões já conhecidos são percebidos como mais 

seguros. Assim, cada profissional, equipe ou organização passa por processo 

singular de humanizar, pois se não for singular não será de humanização. 

Valorizar o trabalho e a saúde do trabalhador é diretriz fundamental para que 

os princípios propostos pela Política Nacional de Humanização (PNH) se atualizem 

nos serviços e nas relações de trabalho. Produzindo novos modos de trabalhar e de 

um viver mais saudável. E o protagonismo implica a corresponsabilidade e a 

existência de espaços para construirmos outros modos de trabalhar (dispositivos) e 

instrumentos avaliativos (desses novos modos de trabalhar), a fim de se promover 

saúde e melhores condições de trabalho. Neste sentido, a Organização Internacional 

do trabalho também dá instruções quanto ao trabalho dos servidoresg no Serviço 

Público. 

MÉTODO 

Elaboração do produto 

1ª etapa- Realização da pesquisa de dissertação partindo das conclusões dessa 

pesquisa iniciou-se a elaboração do produto. 

2ª etapa- Construção e apresentação do produto na defesa de dissertação.  

3ª etapa- Apresentação do resultado da pesquisa para a equipe de enfermagem do 

ambulatório com discussão visando à implementação. 

4ª etapa- Efetivação da proposta do estudo à Diretoria de Enfermagem. 

Os principais relatos foram quanto ao estresse agravados pelas condições de 

trabalho e limitação laboral dos funcionários, porém o nível de estresse é menor se 

comparado com outros setores do hospital. A comunicação é citada como deficiente 

e o crescimento profissional teve conotações diferentes. Quanto ao acolhimento fica 

no plano teórico, principalmente para o trabalhador. A participação na instituição 

acontece através de reuniões e no trabalho diário. Todos consideram as estratégias 

                                                             

g
 Como orientação, a posição do Conselho Internacional de Enfermagem dá as 

recomendações sobre os Procedimentos para a Definição das Condições de Emprego no 
Serviço Público sob nº 159; OIT:1978  
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de bem estar importante para a vida, mesmo aqueles que ainda não conseguiram 

investir de modo efetivo em suas vidas. Contudo, a maioria aguarda aposentadoria, 

parece ser justificado pelos anos de trabalho e a faixa etária de seus funcionários.  

Nesse cruzamento entre a humanização no contexto do trabalho e a política 

institucional, observa-se uma fragilidade pelo estudo quanto ao acolhimento do 

trabalhador. O questionamento das citações é que o acolhimento fica muito no plano 

teórico, não se observando um acolhimento de fato. O que se percebe, de fato 

relevante é a falta de atendimento na saúde quando se tem necessidade em caso de 

urgência. Caso o funcionário passe mal em serviço, nem sempre encontra as portas 

da emergência aberta para atendimento de sua saúde. 

O produto trata-se de uma proposta de implantação de um serviço 

ambulatorial voltado para o trabalhador, atendendo a política nacional de 

humanização, no que se refere ao acolhimento do trabalhador neste setor. 

Este produto necessita ser institucionalizado para sua concreta efetivação; de 

um espaço físico no ambulatório (consultório) com uma equipe preparada e treinada 

para atendimento ao trabalhador. 

Dinâmica do atendimento: 

I- Será recebido e prestado atendimento conforme o problema detectado, 

seguido de liberação; 

II- Ou será atendido e orientado a remarcar a consulta no ambulatório através 

de interconsulta; 

III- Poderá também ser encaminhado à emergência do hospital, se tratando 

de um caso de emergência; 

IV- Em determinadas situações apresentadas pelo trabalhador também 

poderá ser encaminhado a Seção Qualidade de Vida e Saúde do Servidor da 

Universidade Federal Fluminense na Reitoria; 

Recursos para o atendimento no ambulatório. 

Recursos humanos: enfermeiro; docente; discente; médico; auxiliar/ técnico de 

enfermagem; e outros profissionais de saúde. 

Recursos materiais: sala para atendimento (consultório); maca; cadeiras; aparelho 

de pressão; armário; negatoscópio; formulários específicos. 

Horário de atendimento: turno (manhã e tarde). 
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Atividades: 

I) Acolhimento ao trabalhador em suas necessidades; 

II) Orientações ao trabalhador quanto a importância de investimento em 

estratégias de bem estar para uma vida mais saudável; 

III)  Os procedimentos quanto ao encaminhamento serão realizados de acordo 

com as situações apresentadas pelo trabalhador; 

Contribuição: 

Espera-se uma transformação na rotina de atendimento ao trabalhador 

procurando fortalecer o que é proposto pela Política Nacional de Humanização 

(PNH) com melhoria na infraestrutura da instituição e também ao fortalecimento do 

compromisso de toda a equipe com a mudança de cultura no atendimento à saúde 

no hospital, inclusive com a saúde do trabalhador. 

Os resultados enfatizam aquilo que é proposto pela PNH que tem como 

proposta coletiva de trabalho a transformação com os diferentes sujeitos que 

constituem o sistema de saúde – gestores, usuários e trabalhadores. O acolhimento 

não é impossível de acontecer, como se coloca uma entrevistada, inclusive para o 

trabalhador, sendo uma proposta de contribuição como melhoria para a satisfação 

do trabalhador em serviço. 
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ANEXO 

ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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