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resumo 
 

Este estudo apresenta os resultados de uma investigação do Programa de Pós-

graduação Strictu Senso Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial, da Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF, Niterói/Rio de Janeiro. Neste sentido, 

busca trabalhar com o profissional da área de saúde, especificamente a equipe de 

enfermagem, a partir das relações presentes neste processo, sejam elas com o 

paciente ou com a equipe multidisciplinar, entendendo que a ação profissional, não 

pode ser pensada sem levar em conta a importância das ações de comunicação nela 

inserido. O presente estudo tem como objetivo descrever e analisar o processo de 

trabalho, realizado pela equipe de enfermagem em um estabelecimento público de 

saúde. Para tanto, caracteriza-se como um estudo qualitativo, que emprega em sua 

metodologia a técnica do sósia. Uma técnica originária da ergologia, que a partir da 

discrição do processo de trabalho realizado pelo profissional, busca identificar quais 

os elementos empregados durante o cuidado. O campo de pesquisa foi a unidade de 

Doenças Infecciosas e Parasitarias do Hospital Universitário Antônio Pedro. A opção 

pelo hospital se dá por este ser uma instituição organizada e preparada para 

proteger e manter a vida dentro dos limites da doença e dos recursos tecnológicos 

disponíveis, que finda por valorizar mais o corpo doente do que o ser que vivencia a 

doença. A análise do material indicou que o processo de trabalho desenvolvido pela 

equipe de enfermagem da unidade estudada caracteriza-se por uma sólida estrutura 

organizativa, permitindo um trânsito das diferentes tecnologias durante o cuidado, 

com foco no uso das tecnologias leves-duras pelos enfermeiros e das tecnologias 

leves por parte dos técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 

palavras-chave: relacionamento interpessoal; interação terapêutica; 
comunicação; relações profissional-doente.
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abstract 
 

This study presents the results of an investigation of the Graduate Program strictest 

sense Master Professional Nursing Care, of the School of Nursing called Aurora 

Afonso Costa of UFF, in Niterói, Rio de Janeiro. In this sense, it intends to work with 

the professional in the area of health, specifically the nursing staff, from the present 

relations in this process, whether with patients or with the multidisciplinary team, 

realizing that the action work, cannot be considered without taking into account the 

importance of actions of communication in this process include. This study aims to 

describe and analyze the process of work, performed by the nursing staff in a public 

health. To that end, it is characterized as a qualitative study, which employs in its 

methodology the technical ”double”. A technique originating from the “ergologic” that 

as of the description of the work done by professional, seeks to identify which items 

employees during the caution. The field of research was the unit of Infectious and 

Parasitic Diseases of the University Hospital Antonio Pedro. The decision by the 

hospital was based on the fact that the institution be organized and prepared to 

protect and maintain the life within the boundaries of illness and technological 

resources available, which just ended by giving more attention to the ill body than to 

the experience of the sick person. The analysis of the material indicated that the 

process of the work done by the nursing staff of the unit studied is characterized by a 

solid organizational structure, allowing a transit of different technologies during the 

care, with a focus on the use of soft-hard technology by nurses and soft technology 

on the part of technicians and auxiliary nurses.  

Key words: interpersonal relationships; interaction therapy, communication, 

professional-patient relationships. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sempre nos chamou à atenção as dificuldades que se apresentam na relação 

dos profissionais de saúde com os clientes e seus familiares. Parece-nos que criar 

barreiras ao relacionamento, buscando a formalidade e a execução de protocolos 

técnicos seria, por um lado, uma forma de exibir o poder oriundo do saber científico e 

por outro, uma forma de proteção. Mecanismos a que os profissionais recorrem 

como defesa para se manterem no controle da situação, evitando assim a 

possibilidade de evidenciar suas fragilidades do campo emocional.  

Se usarmos o conceito de eficiência e eficácia para o trabalho em saúde, onde 

eficiência significa fazer um trabalho correto, sem erros e de boa qualidade, e 

eficácia fazer um trabalho que atinja totalmente um resultado esperado, poderíamos 

afirmar que os relacionamentos entre os profissionais de saúde e o cliente são, na 

maioria das vezes, eficientes, mas não eficazes. O profissional é capaz de fazer um 

procedimento tecnicamente correto, com poucos erros e, portanto neste padrão de 

muito boa qualidade, no entanto a criação de vínculo, de uma relação que atinge 

outros padrões de qualidade, não é alcançada, portanto podemos considerar que o 

processo de modo geral é ineficaz, apesar de eficiente. 

Pelos corredores dos hospitais, nos ambulatórios, salas de emergência e leitos 

de pacientes, surgem conflitos originados de uma atitude não-compreendida ou 

mesmo de uma reação inesperada. Isto acontece por distantes razões que vão 

desde interesses políticos, pessoais entre outros, mas também porque o profissional 

da área de saúde tem como base do seu trabalho as relações humanas, sejam elas 

com o paciente ou com a equipe multidisciplinar. Assim, não se pode pensar na ação 

profissional sem levar em conta a importância do processo comunicativo e relacional 

nela inserido. 
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Os meios de comunicação propiciam formas e modelos inovadores que 

proporcionam não só comunicação interpessoal em pequenos grupos, como também 

uma tendência à globalização. Mas quando a referência é o estudo do 

relacionamento do profissional de saúde e seu cliente, precisamos de um olhar mais 

atento, que ultrapasse o relacionamento protocolar e técnico, e se foque no 

relacionamento capaz de criar vínculos efetivos, afetivos e eficientes entre o 

profissional e o cliente. Um vínculo que permita que sejam compartilhados 

sentimentos como a confiança, responsabilidade, entre outros.  

A hospitalização é uma fase do processo saúde-doença em que o individuo 

passa a enfrentar a realidade, movido pela crença de que irá melhorar, mesmo que 

seja informado pelo profissional de saúde sobre os tipos de tratamentos e sobre as 

mínimas chances de recuperação. A perda da autonomia, conquistada desde a 

infância, faz com que o paciente regrida e volte toda a sua atenção para coisas que, 

até então, passavam despercebidas no seu dia-a-dia, como os cuidados básicos com 

a higiene, levando a uma dependência não desejada. (3) 

As limitações impostas pelo ambiente hospitalar e sua disciplina muitas vezes 

inflexível limitam a capacidade de expressão e comunicação do doente, levando-o a 

uma regressão e insegurança com relação ao que vai lhe acontecer. Neste quadro a 

comunicação, se apresenta como elemento importante no processo de resgate da 

confiança deste cliente doente. No entanto, o profissional se mostra mais distante na 

medida em que utiliza procedimentos técnicos úteis no tratamento, mas que de certa 

forma limita e restringe a comunicação entre profissionais de saúde e clientes.  

Etimologicamente a palavra comunicar vem do latim "comunicare" que significa 

tornar comum. Esta definição tornou-se popular através dos tempos e é usada para 

denominar as relações entre as pessoas. (4) 

A comunicação é definida como o "processo de compreender, compartilhar 

mensagens enviadas e recebidas, no qual as próprias mensagens, e o modo como 

se dá seu intercâmbio, exerce influência no comportamento das pessoas nele 
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envolvidas, a curto, médio e longo prazo, no local onde ocorreu a comunicação ou 

mesmo à distância".. (5) 

Logo, vários fatores influenciam o relacionamento interpessoal, e embora 

saibamos ser o doente aquele que padece de sofrimento, os mesmos mecanismos 

de interação social irão atuar na relação daquele que presta o serviço de saúde e o 

que recebe.  

O cotidiano prático da enfermagem, caracterizado por atividades que exigem 

alta interdependência, a motivação surge como aspecto fundamental na busca de 

maior eficiência e, conseqüentemente, de maior qualidade na assistência de 

enfermagem prestada, aliada à satisfação dos trabalhadores. 

A prática gerencial da enfermagem, enquanto busca de possibilidades no 

desenvolvimento de linhas sensíveis e racionais para lidar com as pessoas em 

situação de trabalho, leva-nos ao interesse pelo estudo do comportamento e dos 

motivos que levam as pessoas a agirem, pois alguns trabalham por dinheiro, outros 

por segurança e outros ainda por prazer(12). 

Acrescentando-se a isto, algumas pessoas que trabalham por dinheiro, em 

determinado momento, deixam de responder ao sistema de incentivo financeiro, 

assim como as pessoas que evidenciam fazer uso de suas aptidões e depois 

recusam funções que representam maior desafio e outras que, apesar de menos 

motivadas no trabalho, mantêm elevada a qualidade do que fazem(13). 

Nesse contexto, não são possíveis generalizações a respeito da motivação, 

tornando-se importante considerar a peculiaridade humana, pois os indivíduos 

possuem desejos e necessidades diferentes e, independentemente da facilidade de 

compreensão ou da conveniência administrativa, não existe estratégia específica 

para todos terem produtividade satisfatória(12). 

A esse respeito, atitudes profissionais como "apatia, indiferença, 

descompromisso, irresponsabilidade, relação desumanizada com a clientela, falta de 

motivação, insatisfação e falta de criatividade"são consideradas decorrentes de 
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dificuldades no desenvolvimento do trabalho da enfermagem, devendo ser ressaltada 

a necessidade do "desenvolvimento de sensibilidade no que tange a um 

gerenciamento mais reflexivo, crítico, flexível, humano, que dê oportunidade para 

maior participação" dos elementos da equipe e dos clientes(14). 

Ainda nessa perspectiva, como conseqüência do contexto de trabalho 

determinado pelas instituições hospitalares, quando não são priorizados os aspectos 

motivacionais, além do restrito conhecimento do enfermeiro sobre essa temática, "a 

motivação passa a ser tratada de maneira superficial,... negando-se aspectos 

intrínsecos que conduzem as pessoas no desempenho profissional"(15). 

A existência do pressuposto de que podemos motivar as pessoas, evidencia a 

necessidade de resgatar a diferenciação entre satisfação e motivação, pois a 

motivação surge das necessidades humanas e satisfação é considerada o 

atendimento de uma necessidade ou sua eliminação, portanto, considerados opostos 

e não sinônimos(16). 

Diante dessas considerações surgiram as seguintes indagações: Como a 

equipe de enfermagem se relaciona no ambiente de trabalho? A forma de 

relacionamento profissional com o paciente afeta seu tratamento? A necessidade 

mercadológica de produção, afeta as relações na saúde? Na tentativa de buscarmos 

novos conhecimentos para responder a estas indagações, bem como buscar 

elementos que norteiem a compreensão a respeito do comportamento das pessoas 

no trabalho, propusemo-nos a realizar este estudo sobre o processo de trabalho das 

equipes de saúde, com os seguintes objetivos: 1) Estudar o processo de trabalho 

seguindo uma linha de cuidado; 2) Identificar os tipos de saberes tecnológicos 

utilizados e classificá-los de acordo com a taxonomia das valises tecnológicas; 3) 

Refletir sobre o campo das relações a partir das ações terapêuticas em saúde. 

A contribuição desta pesquisa é gerar inovações no cuidador, criar novas 

formas de trabalhar em enfermagem, voltadas para o valor da vida como um fato em 

si. Neste sentido, buscamos a mudança no comportamento, para que as relações se 

tornem mais afetivas tanto do profissional para com o cliente/doente, quanto entre os 
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próprios profissionais de enfermagem. Buscamos, portanto, envolver os agentes que 

cuidam e os clientes que são cuidados, na perspectiva de ações terapêuticas 

específicas que possam acelerar o processo de cura, tendo como pano de fundo a 

criação de um cuidar baseado no vínculo. 

Na seqüência deste trabalho o leitor encontrará a revisão da literatura. Em 

seguida apresentamos o capítulo referente à trajetória metodológica escolhida, logo 

após apresentamos a análise dos dados obtidos, o resultado da pesquisa e 

finalmente concluímos o trabalho, apresentando as conclusões finais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1.1 UMA APROXIMAÇÃO DO MUNDO DO TRABALHO 

As mudanças nas condições de trabalho, ocorridas nas últimas décadas, 

afetam as relações sociais e o próprio trabalho. Podemos usar vários ambientes 

para avaliar as relações de trabalho: a indústria, o escritório, uma empresa de 

propaganda, um bar, mas sobre as relações de trabalho que ocorrem em instituições 

de saúde, onde a dor e a morte estão presentes no dia-a-dia, há situações e 

envolvimentos que fogem as normalidades dos ambientes mencionados. Talvez 

possamos fazer conjecturas, buscar explicar as diversas formas de relacionamento, 

para dentro de o ambiente hospitalar, mas as implicações psicologias no 

envolvimento com a morte e com o sofrimento serão sempre fatores que dificultam a 

avaliação da relação de trabalho neste ambiente tão diferente. 

Foram muitas as mudanças ocorridas no mundo do trabalho na última década, 

dentre elas, destacamos a flexibilização que implica em modificações na 

organização e no comportamento das empresas de modo a acompanhar o mercado, 

gerando um olhar atento aos comportamentos e tendências da sociedade de 

consumo. Mas, a flexibilização também está posta para as relações de trabalho e 

impõe ao trabalhador uma maior qualificação e capacidade de negociação da sua 

força de trabalho.. Pede-se aos trabalhadores que sejam produtivos, estejam abertos 

a mudanças, assumam riscos e dependam cada vez menos das leis e 

procedimentos formais e centrados nas leis trabalhistas. O fato é que estas 

mudanças se tornam muito perigosas na área da saúde, já que não lidamos com 

máquinas ou procedimentos administrativos, mas com vidas humanas. 

No centro do debate sobre as mudanças no mundo do trabalho estão o 

questionamento da categoria trabalho e sua potencialidade explicativa, ou como 

fonte de compreensão da realidade. A título de esclarecimento, concordamos com a 
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necessidade de considerar as novas características da produção e de re-situar o 

trabalho no universo da práxis humana, questionando sua centralidade na 

conformação da sociedade. (6) 

A busca do reposicionamento do trabalho no universo da práxis humana nos 

reporta a abordagem de Marx às riquezas das sociedades em que domina o modo 

de produção capitalista. A mercadoria é vista como objeto que, pelas suas 

propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie, seja de origem 

orgânica ou da fantasia. 

A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. Essa utilidade, porém, não 

paira no ar. Determinada pelo corpo da mercadoria, ela não existe sem o mesmo. O 

corpo da mercadoria e sua utilidade determinam seu valor de troca. Como valores de 

uso, as mercadorias são de diferente qualidade, como valores de troca só podem ser 

de quantidade diferente. 

Ao deixarmos de lado o valor de uso dos corpos das mercadorias, nos sobrará 

a propriedade, que é a de serem produtos do trabalho. No entanto o produto do 

trabalho também já se transformou, desaparecendo seu caráter útil, e 

desaparecendo também, portanto, as diferentes formas concretas desses trabalhos, 

que deixam de diferenciar-se um do outro para reduzir-se em sua totalidade a igual 

trabalho humano, a trabalho humano abstrato. 

O que podemos evidenciar, na busca do entendimento do capitalismo, é que o 

Capital transforma tudo em mercadoria, isto é, algo objetivamente mensurável e 

substituível por uma abstração quantitativa - o dinheiro. Nem mesmo o ser humano 

conseguiu escapar. Ser prático e objetivo, autocriador, o homem foi alienado de sua 

essência sob o domínio do Capital. 

Trata-se, pois, de efetivar a comunidade humana mundial, na qual as forças 

produtivas disponíveis serão direcionadas para realizar concretamente os seres 

humanos em suas atividades, como tais: poesia, gozo, arte, inseparáveis entre si 

e da vida como um todo. A essência humana será a comunidade dos indivíduos 
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livremente associados, na cotidiana atividade de transformação das circunstâncias e 

de si mesmos, atividade que enfim lhes permitirá tornarem-se seres humanos, com e 

para os outros. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a hegemonia da idéia do homem 

como uma máquina é rompida e o desafio passa a ser a reconquista do sujeito, do 

humano. Tal desafio é aceito pela tecnocracia que passa a ser definida como 

modelo, o qual promete crescimento harmonioso e contínuo. Essas são idéias que 

começam a ser defendida como forma de administrar, com a promessa de segurança 

e ascensão na vida e no emprego. Nada mais de inércia, “Ao contrário, a inovação, a 

mudança, a criação de novos produtos, duma nova arte de viver (as férias, o turismo) 

tornam-se as palavras de ordem” (26). A racionalidade sem limites passa a ser 

empregada largamente nas previsões e nos cálculos para o futuro. A previsão, a 

partir de estudos de investigação, passa a ser o centro dessa nova engrenagem. 

Para esse autor, o especialista, o tecnocrata, tem papel fundamental. Ele 

possui os segredos e o saber para o bom êxito das atividades, além do caminho para 

o prazer. Ele busca, a partir dos instrumentos administrativos, estratégias para que 

os outros sirvam a seu plano e dobre-se ao seu saber. De modo geral, a 

necessidade de fazer com que a racionalidade instrumental seja aplicada 

integralmente opera como um desvio, uma perversão da racionalidade que toma, na 

prática, a aparência de sedução e manipulação, justificadas pelo crescimento, que, 

para tal, considera o Ser humano. Nessa esteira, “se entregarão de corpo e alma ao 

trabalho, sem se aperceber de que o dia em que não forem mais úteis poderão ser 

dispensados, transferidos de ofício ou obrigados a calar-se”. (26:72) 

O autor chama a atenção para um novo conceito utilizado na administração:  o 

de “cultura”, que vem sendo difundido largamente e vendendo muitos livros. 

A empresa, por conseguinte, já não é um lugar de produção, onde 

existem relações hierárquicas, mais ou menos conflituosas, ela torna-

se uma comunidade, isto é, um lugar onde a libido (que é levada em 

conta) permite afeição dos indivíduos uns com os outros, sua 
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identificação mútua e adesão de todos os valores e às normas 

impostas. (26:84) 

 
Essa é a idéia de estudar a cultura da organização, as diferentes culturas que 

são encontradas ou simplesmente a cultura da empresa. Segundo o mesmo autor, é 

o que existe de mais recente no mundo capitalista em termos de chamar a atenção, 

de “cativar” e captar o entusiasmo das pessoas – como um ídolo que substitui a 

repressão e o cerceamento organizacional. 

Mudar a cultura da organização tem influenciado muitos administradores e 

elevado a rentabilidade de algumas empresas de consultoria. Porém, não há 

questionamentos sobre a estrutura mecânica e linear das organizações quando se 

fala em “cultura”. 

Por outro lado, o setor saúde avança ao longo da última década com políticas 

orientadas para a descentralização das ações e dos serviços e como conseqüência 

da sua forma de gerenciar. Um modo de gerenciar herdado da administração 

cientifica. Contrariando a tendência dos outros setores da sociedade capitalista 

contemporânea o setor saúde no Brasil não sofre do mal do desemprego, pelo 

contrário o setor público é o que mais emprega profissionais, não só ligados 

diretamente as atividades finalísticas mas também de outras profissões. Há sempre 

concursos e vagas abertas a serem preenchidas. Se o mercado no setor saúde 

apresenta um perfil diferente. Por que a gestão ou o modo de gerenciar em saúde 

encontra lugar para os métodos milagrosos? Será um mecanismo dos modelos de 

administração contemporânea ampliar seu mercado? Ou é a expressão do setor 

entrando no processo maquínico do capital? Mas qual é o papel dos serviços e 

organizações de saúde na sociedade?  

A reflexão coloca-nos alguns estímulos ao pensamento. Se a nova roupagem 

do capital produz sujeitos adoecidos. Uma doença não visível e silenciosa. Não 

entrar neste debate seria fugir da realidade que cerca o processo de trabalho hoje, o 

modo como conduzimos e gerenciamos os nossos serviços. Ao fazer tal interrogação 

reconhecemos que o motor destes questionamentos tem na sua origem, entre 
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outras, a dificuldade de reflexões teóricas centradas na gestão em saúde no campo 

da Saúde Coletiva. Por outro lado o trabalho em saúde é centrado na relação que se 

estabelece entre usuário e profissional de saúde e a gestão busca meios de entender 

essa relação e ao mesmo tempo, se é possível, promover um modo de gerenciar que 

tenha espaço para a dinâmica de singularização do sujeito. 

Em meio às diversas teorias do campo da administração, o autor destaca que 

a ação da gerência vem sendo orientada pelo termo e modo Ter – no sentido de 

possuir, ter posse sobre algo –, que passa a ser empregado na gestão com pessoas, 

onde o termo recurso é empregado para dar nome às ações de trabalho com 

pessoas na organização(28). Os modelos teóricos que nutrem a gestão de Recursos 

Humanos, segundo o autor, utilizam-se da psicologia comportamentalista, onde 

movimentos mecânicos compensatórios são largamente defendidos como modelo de 

gestão. As pessoas são vistas como fator de custo. Para este autor, o modo Ser 

deve ser agregado às organizações no sentido de partilhar, operando sobre ações 

centradas no Ser. Se tomarmos algumas das novas teorias da administração, como 

a Qualidade Total, e seus conceitos, teremos uma organização que toma por base o 

Ser, porém, instrumentalmente, opera com o Ter. 

Referente ao sentido de Ter dado a idéia de posse, de controle sobre os 

processos e sobre as pessoas, o autor assinala que a “gerência estaria na 

eliminação de todo traço de subjetivismo no momento da execução das tarefas” 
(27:72). Essa é uma idéia central no pensamento de Taylor, que conjuga cientificidade 

com a racionalidade administrativa, afastando qualquer traço que não seja de ordem 

positivista: “Em uma organização tradicional, em geral, não há espaço nem tempo 

para escuta ou elaboração em grupo e o lugar de tomada de decisão restringe-se à 

cúpula” (27:79) 

A busca pelo controle não admite variação, opta-se pelo consenso, por uma 

racionalidade eliminadora de conflitos. É observado que 

a racionalidade gerencial hegemônica vem cobrando disciplina, 

produtividade e dedicação. Criando, com este intuito, uma máquina 
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que inibe o desenvolvimento de características típicas a qualquer Ser 

da liberdade. (27:96) 

Ser responsável sem estar atrelado – atado ao medo da responsabilidade –, 

discutir suas idéias, operar com razoável autonomia, em um espaço capaz de 

promover a identificação de si nos outros e dos outros em si – o que pode ser uma 

possibilidade de buscar novas formas de gerenciar em que o trabalho seja mais um 

dos sentidos da vida e não o único. 

2.1.2 O TRABALHO EM SAÚDE 

A saúde inscreve-se na lógica do setor terciário, na produção de bens e serviços 

nas sociedades capitalistas ocidentais. O setor terciário foi o que mais cresceu nos 

últimos anos, principalmente nos países centrais do capitalismo. Parte dessa 

expansão é devedora da retração do setor industrial, e da adoção de processos 

mecanizados na produção. Esta redução de postos de trabalho no setor industrial 

ocorre associada a precarização do trabalho, nos diferentes setores da produção, e 

aparece como uma característica não somente do setor terciário, mas da nova forma 

de organização do mundo do trabalho.  

Entretanto o setor saúde, apesar de guardar especificidades no produto e no 

processo de trabalho, não foge a esta regra de vínculos precarizados nas relações 

de trabalho presentes neste novo arranjo do capital, o que resulta em arranjos que 

interferem diretamente no ato da produção do trabalho em saúde. 

A especificidade presente no trabalho em saúde pode ser entendida na medida 

em que o processo de produção se estabelece a partir de uma relação entre dois 

seres, em que o elemento promotor deste encontro é a busca por resposta a uma 

necessidade trazida pelo usuário que busca pelo serviço. Busca-se um produto 

capaz de satisfazer a demanda que move a procura pelos serviços de saúde.  

O trabalho em saúde possui, como em várias outras áreas, o uso da 

comunicação e da capacidade de expressar algo que incomoda como parte 

importante na relação interpessoal. Para que o trabalho possa existir e ser eficaz se 

faz necessário a construção de uma relação entre profissional e cliente, pois nenhum 
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tipo de máquina ou equipamento, no caso específico da saúde, substitui a 

capacidade de escutar, que se apresenta incluído neste encontro. 

O processo de trabalho em saúde remete à compreensão que ele compartilha 

características comuns a outros processos de trabalho que se dão na indústria e em 

outros setores da economia. Evidencia-se a divisão social e técnica do trabalho, 

resultando em três dimensões básicas: a primeira, de natureza formativa dos 

profissionais de saúde; a segunda, da gestão e da gerência dos serviços; e a 

terceira da produção propriamente dita dos serviços, operando ações promocionais, 

preventivas e curativas sobre a dor, o sofrimento e as demandas de saúde da 

população. O foco da nossa reflexão está direcionado para esta última dimensão, ou 

seja, a produção de serviços.  

Podemos entender a produção de serviços de saúde dentro da categoria 

serviço, , no entanto os resultados do trabalho, o seu produto não constituem 

mercadorias passíveis de comercialização, como produtos mercantis em si 

mesmos(17), mas são serviços produzidos pelo encontro entre quem produz e quem 

recebe, ou seja, a produção é singular e se dá no próprio ato. Uma produção 

mediada pela inclusão de diferentes saberes. 

A abordagem clínica supõe sujeitos às voltas com um sofrimento, uma crise 

que os toca por inteiro(18). O profissional clínico depara-se com um ser pensante e 

igualmente capaz de desejar, assim como ele próprio o é. Nesse encontro entre dois 

sujeitos, o fluxo das emoções flui entre ambos, criando uma relação autêntica entre 

dois seres e não entre um técnico e uma patologia. 

Muitas pessoas acreditam que o objeto, no campo da saúde, é a cura, ou a 

promoção e a proteção da saúde, mas podemos dizer que é a produção do cuidado, 

através do qual poderá ser atingidas a cura e a saúde, os reais objetivos que se 

deseja atingir, sendo os trabalhadores de saúde sujeitos ativos nesse processo de 

produção.  
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O trabalho em saúde, nesse sentido, é um serviço que não se realiza sobre 

coisas ou sobre objetos, como acontece na indústria; dá-se, ao contrário, sobre 

pessoas, e, mais ainda, com base numa intercessão partilhada entre o usuário e o 

profissional, na qual o primeiro contribui para o processo de trabalho, ou seja, é 

parte desse processo. Ele fornece valores de uso necessários ao processo de 

trabalho, não apenas a informação acerca do que ocorreu consigo, qual a história de 

sua queixa ou doença; é solicitada dele uma participação ativa. Enquanto fornecedor 

de valores de uso substantivos, o usuário torna-se um co-participe do processo de 

trabalho e, quase sempre, um co-responsável pelo êxito ou o insucesso da ação 

terapêutica. 

É importante lembrar que a atual organização do processo de trabalho em 

saúde define-se a partir da centralidade na doença e não no doente. Um movimento 

de buscar a causa dos males a partir dos sintomas e sinais, classificando e 

recortando o sujeito (corpo e alma). Nesse sentido, a lógica da produção dos 

serviços centrada na concepção médico-curativa tem como finalidade à cura, 

orientada pela fragmentação dos procedimentos, pela tecnificação da assistência e 

pela mecanização do ato em saúde.  

O modelo de atenção a saúde que é esboçado a partir deste processo de 

trabalho origina-se de um raciocínio clínico categórico, biomédico, de “lesões 

objetivadas” que teve que enfrentar indivíduos com sintomas difusos e 

descontextualizados, levando os profissionais de saúde a lançar mão 

freqüentemente, e sem crítica, de instrumentos e exames cada vez mais complexos 

e caros para diagnosticar doenças, em detrimento do cuidado aos doentes. 

 

Assim sendo, para se pensar um novo modelo assistencial em saúde centrado 

no usuário, é fundamental dar novo significado ao processo de trabalho. Essa re-

significação exige a mudança da finalidade desse processo, que passa a ser a 

produção do cuidado, na perspectiva da autonomização do sujeito, orientada pelo 

princípio da integralidade e requerendo, como ferramentas, a interdisciplinaridade, a 
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intersetorialidade, o trabalho em equipe, a humanização dos serviços e a criação de 

vínculos usuário/profissional/equipe de saúde. Ou seja, diferentes tecnologias do 

cuidado em saúde. 

Tecnologia não é confundida aqui exclusivamente com instrumento (equipamento) 

tecnológico, e nem é valorizada como algo necessariamente positivo, pois damos a 

este termo uma imagem dos saberes que permitem, em um processo de trabalho 

específico, operar sobre recursos na realização de finalidades perseguidas e postas 

para este processo produtivo (8:63).  

Produzir tecnologias é buscar produzir “coisas” que tanto podem ser materiais 

como produtos simbólicos que satisfaçam necessidades(10) Elas não se referem 

exclusivamente a equipamentos, máquinas e instrumentos, mas também a certos 

saberes constituídos para a geração de produtos e, inclusive, para organizar as 

ações humanas nos processos produtivos, até mesmo em sua dimensão inter-

humana. Assim, as tecnologias classificam-se em: tecnologias duras, tecnologias 

leve-duras e tecnologias leves(8). 

Por tecnologias duras entendemos aquelas constituídas por equipamentos dos 

tipos máquinas, instrumentais, normas, rotinas, estruturas organizacionais. Estão 

relacionadas ao instrumental geralmente vinculado à mão-de-obra do profissional, 

como, por exemplo, o estetoscópio, o oxímetro e outros. Já as tecnologias leve-

duras são os saberes estruturados., como a fisiologia, a anatomia, a psicologia, a 

clínica médica e cirúrgica e tantos outros saberes que atuam no processo de 

trabalho. As tecnologias leves são as relacionadas com o conhecimento da produção 

das relações entre sujeitos. Estão presentes no espaço relacional trabalhador-

usuário e só se materializam em atos. São as tecnologias de acesso, acolhimento, 

produção de vínculo, de encontros e subjetividades(21). 

O trabalho na saúde deve enfocar não apenas a competência técnica para 

manusear a tecnologia dura e leve-dura utilizada para o cuidado, mas também a 

qualificação dos trabalhadores para lidar de maneira mais humana com os usuários. 

Destacamos que a “humanização do cuidar, mesmo diante de todo o uso da 
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tecnologia, ocorre através das pessoas que fazem esta mediação, influenciando o 

modo como ela se dá”(22:23). 

Enquanto tecnologias leves, tanto o acolhimento quanto o acesso precisam 

deixar de ser problema de recepção, tornando-se, de fato, objeto da prática de toda 

a equipe de saúde. O estabelecimento de vínculos entre trabalhadores e usuários do 

serviço em saúde requer responsabilidade e compromisso da equipe para com os 

problemas e necessidades que os usuários apresentam. É no encontro do trabalho 

vivo (trabalho em ato) com o usuário que se expressam componentes vitais da 

tecnologia leve do trabalho em saúde: as tecnologias articuladas à produção dos 

processos de interseção e as tecnologias das relações que se dão através das 

práticas de acolhimento, vínculo e “autonomização”(21). 

Qualquer intervenção ou abordagem assistencial de um trabalhador de saúde 

junto a um usuário-paciente, ou mesmo em relação a um outro trabalhador de saúde, 

produz um agir realizado através de um trabalho vivo em ato que se constitui por 

processos de relações, isto é, em encontros entre sujeitos "individuais/coletivos" que 

atuam um sobre o outro(29). Este conjunto de saberes é construído para a elaboração 

de produtos singulares e contribuem também na organização das ações humanas 

nos processos produtivos.  

Pela potência de conjugar novos modos e práticas sobre o processo produtivo 

na saúde, a ação do trabalho vivo que se estabelece no encontro, das múltiplas 

expectativas que estão em jogo é capaz de criar vínculo entre o usuário e o 

profissional de saúde. Podemos identificá-lo nos momentos de falas, escutas e 

interpretações. É nesse instante que ocorre a produção de um acolhimento ou não. 

Por muitas vezes, nestes momentos é que se iniciam os processos de ausência de 

assistência. É também o momento que pessoas colocam neste encontro; expectativa 

da construção de uma possível cumplicidade, nos quais pode haver a produção de 

uma responsabilização em torno do problema que vai ser enfrentado, ou mesmo de 

momentos de confiabilidade e esperança, nos quais se produzem relações de 

vínculo e aceitação.(29) 
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O saber tecnológico presente neste encontro é o saber-fazer. É saber o que 

deve ser feito antes, como deve ser feito, quando se deve esperar para realizar os 

atos seguintes da produção. Implica em inteligência e capacidade inventivas. No 

saber tecnológico há a convivência do trabalho morto e do trabalho vivo (trabalho em 

ato), simultaneamente, na produção concreta do produto imaginado. 

Desta forma, a atitude não acolhedora dos profissionais de saúde pode ser 

decorrente de uma acomodação do modo organizacional do trabalho neste setor, em 

que imperam as tecnologias dura e leve-dura, fruto daquele modelo hegemônico de 

atenção à saúde que, em tese, foi absorvido e incorporado em suas ações. 

Os trabalhadores devem buscar linhas de fuga que propiciem a construção de 

tecnologias de ação do trabalho vivo, quebrando relações impróprias para a 

realização do seu trabalho. 

O trabalhador da saúde se caracterizará, então, por colocar seu saber á 

disposição da coletividade, construindo tecnologias leves que possibilitem a 

satisfação do usuário, forjando a realização de um trabalho humanizado. Precisamos 

então compreender que é possível construir maneiras de atuar e agir em saúde de 

modo humanizado, envolvendo os usuários e os trabalhadores, permitindo a 

modificação no cotidiano do serviço comprometido com a defesa da vida.(24) 

O trabalho em saúde também requer o emprego do trabalho vivo como matéria 

prima. Sua marca é a presença de diferentes espaços de circulação de 

subjetividades e de processos de subjetivação, uma capacidade de movimentação, 

aliada a construção de intersecções e novos modos de construção do cuidado em 

que denominamos de autonomia. Autonomia nesta dimensão é entendida como a 

capacidade do sujeito de construir relações e novos encontros e portanto de ampliar 

o seu espaço de circulação no mundo. 

 Avaliamos que autonomia profissional pode ser vista como a capacidade com 

que o profissional faz ligações ou negociações entre os diversos atores do contexto 

na saúde. Quanto maior as conexões e a capacidade de articular novas situações 
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maior será a autonomia deste profissional. Se analisarmos especificamente a figura 

do profissional enfermeiro, vemos sua enorme capacidade de articulação com as 

diversas instâncias no ambiente hospitalar e na saúde, de maneira geral. O 

enfermeiro articula e negocia com o serviço de rouparia, com o serviço de análises 

clínicas, com as diversas especialidades médicas, serviço de nutrição e tantos 

outros. Este profissional consegue articular e negociar com todas as áreas de 

envolvimento para o melhor atendimento do paciente, isso lhe permite maior 

autonomia, já que vemos autonomia como capacidade de articulação, mobilização e 

negociação. O trabalho do enfermeiro depende destas várias conexões. 

Por outro lado, a autonomia profissional é tradicionalmente reconhecida como 

um atributo do trabalho médico, uma vez que as ações diagnósticas e terapêuticas 

constituem trabalho técnico de base intelectual que implica em julgamentos e opções 

que permitem traduções e mediações entre a normatividade biológica e a 

normatividade social. Esta formato de organização do trabalho não é atributo 

somente do trabalho médico mas, é encontrado no conjunto das profissões da 

saúde. Um modelo , construído  historicamente ao longo do século 19 e que, veio a 

ser uma conquista ímpar da medicina moderna. Sua substância é dada pela 

liberdade de se colocar no processo de trabalho, que foi, originalmente, ampla e 

global por revestir vários momentos de sua prática. 

Temos, portanto, no trabalho em saúde, simultaneamente, a necessidade de 

autonomia técnica e a necessidade de cooperação e composição dos trabalhos 

especializados. Assim, a autonomia técnica é tensionada, pois, por um lado, o 

profissional especializado não pode prescindir de certo espaço de liberdade para a 

tomada de decisão e isolamento para sua implementação e, por outro lado, justo por 

ser especializado, não domina a integralidade do projeto de trabalho, não podendo 

prescindir da complementaridade objetiva de ações e atividades planejadas e 

executadas por outros profissionais. (19) 

Outro aspecto que não pode deixar de ser abordado no processo de trabalho 

em saúde é a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade não é um projeto novo, se 
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considerarmos a existência de uma saber unitário desde os mestres gregos, e das 

várias tentativas de integração do saber ao longo da história até o advento da idade 

moderna, no decorrer da qual se consolida, então, um processo de fragmentação e 

de desintegração crescente da unidade do conhecimento.(20) 

A interdisciplinaridade como tentativa de ultrapassar os limites pragmáticos da 

pluri ou multidisciplinaridade que, como justaposição de competências específicas e 

setoriais, nem sempre consegue chegar a um verdadeiro acordo na tomada de 

decisões e uma integração dos pontos de vista das partes envolvidas.(11) 

Apesar da pertinência e da atualidade dessas questões, vários autores são 

unânimes em considerar que o fenômeno da interdisciplinaridade está longe de ser 

uma realidade, tratando-se de um projeto em construção. 

O que nos leva a pensar, neste contexto que as práticas cotidianas devem ser 

orientadas a partir da “lógica dos usuários”, em que múltiplos tipos de trabalhadores, 

ou uma equipe, coordenam seus processos de trabalho, contribuindo para a 

integração e a integralidade da assistência.  

É no trabalho que o homem se realiza como sujeito, expressando sua 

subjetividade e utilizando suas potencialidades, modificando-se e sendo modificado, 

desenhando sua história. Portanto, o enfoque do trabalho deve atender às 

necessidades de saúde dos usuários bem como às dos sujeitos trabalhadores da 

saúde, estimulando-os e tornando-os partícipes de todo o processo. Desta forma, 

podemos romper com a visão de que a missão de pensar esteja ao encargo de 

alguns profissionais e/ou níveis profissionais da área de saúde, enquanto aos outros 

restará apenas cumprir o que foi pensado por outros. Este mecanismo acaba 

gerando um círculo vicioso, reforçando a divisão técnica e social do trabalho 

Na perspectiva apontada até agora, o trabalho em saúde é um processo em 

que a transformação está sempre presente, quer através das ações do agente 

profissional, quer seja através do usuário. Conjugam-se projetos e valores coletivos 

que permitem constituir estratégias de adesão ou de recusa das ações. 
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Valorizar as tecnologias relacionais e ressignificar a atenção em saúde devem 

ser os objetivos a serem atingidos, e implicarão também na ressignificação do papel 

dos trabalhadores e usuários deste segmento, dando vazão à subjetividade de 

ambos os agentes. 

3 MÉTODO DE PESQUISA 

3.1.1 Tipo de pesquisa 

Trata-se de um estudo qualitativo de caráter descritivo, que segundo 

Goldenberg1, “consiste em descrições detalhadas de situações, com o objetivo de 

compreender os indivíduos e seus próprios termos”. Minayo acrescenta: 

 
A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. 30 

A utilização da abordagem metodológica qualitativa foi utilizada por 

considerarmos ser esta a mais adequada para compreender as diversas dimensões 

nas atividades de trabalho e interação, dos profissionais de saúde, objeto da 

investigação 

3.1.2 Instrumentos de coleta de dados 

Utilizamos como técnica de pesquisa às instruções do sósia(1). No 

deslocamento do sósia, um dos objetivos principais é a formalização das 

potencialidades elaborativas próprias à descrição do trabalho, considerando que 

essa descrição assenta em propriedades particulares da narração escrita e oral.  

                                                 
1
 GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais. 5ª ed. Rio 

de Janeiro/São Paulo: Record, 2001. 
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Os pressupostos que fundamentam tal metodologia procuram compreender a 

dinâmica da ação dos sujeitos. Por isso, a auto-confrontação implementa uma co-

análise que desenvolve tanto o sujeito, quanto a situação, no caso, no contexto da 

unidade de saúde. 

O método do sósia instaura uma situação dialógica particular, que se desenha 

a partir da abertura do encontro pela explicitação de um quadro de “passagem das 

instruções”, levando os interlocutores a focalizar o diálogo sobre uma descrição da 

ação. 

No deslocamento do sósia, um dos objetivos principais é a formalização das 

potencialidades elaborativas próprias à descrição do trabalho, considerando que 

essa descrição assenta em propriedades particulares da narração escrita e oral. No 

método do sósia, a compreensão da dimensão narrativa e seus recursos reflexivos 

são imprescindíveis para a realização do trabalho de análise. (1) 

A técnica do sósia é proveniente da ergologia, cujo autor principal é Yves Clot. 

Fizemos uma adaptação ao método, que consiste em propor a um grupo de trabalho 

em acompanhamento, que cada participante, a seu turno e em diferentes momentos, 

descreva, para o pesquisador uma jornada de trabalho ou uma seqüência da 

atividade profissional, respeitando a instrução do sósia (“Suponha que amanhã eu o 

substitua no seu trabalho. Quais são as instruções que você deverá me passar para 

que ninguém perceba a substituição?”). Na continuidade do procedimento, delimita-

se uma seqüência de trabalho para ser focalizada nos detalhes de como fazer e não 

de por que fazer, visando a aumentar o conhecimento do profissional sobre o valor 

de sua atividade. O pesquisador funciona, portanto, como o sósia. O encontro é 

registrado em vídeo e, em um segundo encontro, confrontado o sujeito com sua 

própria entrevista. 

Realizamos um total de 18 (dezoito) entrevistas/técnica do sósia, distribuídas 

da seguinte maneira: 6 (seis) enfermeiros e 12 (doze) técnicos de enfermagem. As 

entrevistas/técnica do sósia foram suspensas, quando começamos a observar 

repetições no conteúdo das narrativas. 
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Em linhas gerais, busca-se que o relato se construa pelo participante com o 

uso do você, com a idéia de que o narrador é levado a se liberar, ao menos 

semanticamente, do uso do eu que é próprio do recurso da autobiografia. O objetivo 

principal não é recontar a história do trabalho, mas as maneiras pelas quais cada um 

adapta o trabalho prescrito à realidade da atividade. O analista busca focalizar as 

instruções numa tríade denominada atividade dirigida para três domínios específicos 

da atividade: associação com a tarefa, relação com os colegas imediatos e relações 

com os outros do trabalho (pacientes). 

Ao iniciarmos as pesquisas individuais percebemos a riqueza do método 

utilizado, através dos dados obtidos. Cada nova entrevista ampliava nossa base de 

dados, fornecendo importantes subsídios para a etapa posterior. 

Após um determinado número de entrevistas, percebemos a repetição dos 

relatos, momento no qual identificamos o momento de suspender as entrevistas 

individuais para iniciar a etapa seguinte, denominada de confrontação. 

A confrontação ocorreu em ambiente distinto do ambiente hospitalar. 

Utilizando um projetor multimídia, apresentamos todas as imagens filmadas com as 

entrevistas individuais, objetivando confrontar os diversos entrevistados com suas 

próprias narrações e afirmações sobre seu trabalho, contraposto ao que se pensa 

que se faz nessa mesma situação. 

 

3.1.3 Utilização do pré-teste 

Fizemos uso do pré-teste, objetivando minimizar erros sistemáticos no estudo 

e refinar os métodos de recrutamento. O pré-teste ajuda o investigador a refinar 

(“fine tune”) o protocolo e melhorar o estudo. O propósito do pré-teste é guiar o 

desenvolvimento do estudo e prover melhores respostas às perguntas de pesquisa. 

É um período de treino para o investigador e os seus assistentes. 
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O pré-teste foi feito com um dos enfermeiros do setor DIP (Doenças Infecto 

Parasitárias), cenário escolhido como campo de pesquisa. Iniciamos a entrevista em 

ambiente silencioso e isolado. Após a preparação do equipamento de filmagem, 

fizemos a pergunta padrão ao entrevistado, conforme determina a técnica do sósia, 

utilizada em nossa pesquisa: “Suponha que amanhã eu o substitua no seu trabalho. 

Quais são as instruções que você deverá me passar para que ninguém perceba a 

substituição?”. As respostas obtidas com esta pergunta nos forneceram a validação 

necessária para a pesquisa e nos permitiu os ajustes necessários para a coleta de 

dados adequada à pesquisa. O participante busca explicitar os elementos que ele 

pensa ter descrito com muitos implícitos, com o objetivo de fornecer outras pistas tal 

que ele possa, na seqüência, retomar as modalidades particulares do que ele faz.  

3.1.4 Sujeitos da pesquisa 

Participaram do trabalho de pesquisa 5 (cinco) enfermeiros e 8 (oito) técnicos 

de enfermagem. Todo trabalho foi registrado em filmes que, após edição, nos 

permitiram uma compilação completa para o levantamento dos resultados agora 

apresentados. 

3.1.5 Comitê de ética 

A pesquisa teve a aprovação no CEP CMM/HUAP em 18/07/2006 Nº do 

parecer 085/06. Os clientes selecionados para nossa pesquisa receberão das mãos 

do pesquisador, o termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado 

integralmente pelo comitê de ética desta instituição, que assinou e somente depois 

deste procedimento o trabalho de pesquisa de campo teve início.  

3.1.6 Cenário da pesquisa 

O campo de pesquisa ocorreu em um setor do hospital universitário que atende 

doentes com doenças infecto-parasitárias (DIP). Oferece 12 (doze) enfermarias 

nesta especialidade, com 2 (dois) leitos em cada uma delas. Há médico plantonista 
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24 (vinte e quatro) horas e a equipe de enfermagem é composta por enfermeiros e 

técnicos de enfermagem plantonistas em escala de 12 (doze) horas de plantão por 

60 (sessenta) horas de descanso. 

O DIP foi escolhido por tratar-se de um setor fechado, onde a internação dos 

pacientes acontece em enfermarias com apenas dois leitos cada e raramente os 

dois leitos são ocupados. Também consideramos o fato de que a equipe de 

enfermagem é composta por profissionais que se encontram lotados no setor há 

muito tempo e que a taxa de rotatividade é muito baixa. O DIP possui médicos de 

plantão 24h por dia, o que facilita os atendimentos emergenciais e aumenta a 

proximidade e o conseqüente relacionamento entre os profissionais de enfermagem 

e profissionais médicos.  

Um fator que consideramos importante para a escolha do campo de pesquisa 

foi o fato de que há apenas uma especialidade médica envolvida no tratamento dos 

doentes, portanto pressupomos uma conduta padronizada, também por parte da 

chefia médica.  

Utilizamos ainda, como recurso metodológico para a apreensão do real a ser 

utilizado a elaboração de uma linha do cuidado, mapeando o fluxo do paciente na 

instituição hospitalar pelo fluxograma analisador. Faremos o acompanhamento de 

um paciente, desde sua internação, tratamento até sua alta hospitalar. Vamos 

restringir o nosso local de análise a unidade de Doenças Infecto parasitárias (DIP). 

O fluxograma, de um modo muito simples, é um diagrama muito usado por 

diferentes campos de conhecimento, com a perspectiva de “desenhar” um certo 

modo de organização de um conjunto de processos de trabalhos, que se vinculam 

entre si em torno de uma certa cadeia de produção. 

O “fluxograma analisador” se constitui num instrumento de análise, que 

interroga os “para que”, os “que” e os “como” dos processos de trabalho, e ao 

mesmo tempo revela a maneira de governá-lo. A idéia de se operar com 

instrumentos de natureza analítica apóia-se na proposta de que a construção de 
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tecnologias que operem com processos auto-analíticos, conseguiriam identificar o 

desenho do processo de trabalho e a partir disso analisar os problemas e os pontos 

positivos do mesmo, terminando por elaborar propostas para superação de possíveis 

dificuldades. (24) 

Alguns dos símbolos utilizados para a construção deste diagrama são 

padronizados universalmente. Por exemplo, com o desenho de uma elipse, mostra-

se tanto o começo da cadeia produtiva, quanto o fim, chamando a isto uma 

representação da entrada e da saída do processo global de produção, em análise. 

Considerando que uma pesquisa não se restringe á utilização de instrumentos 

apurados de coleta de informações para dar conta de seus objetivos, buscamos 

implementar a observação simples na dinâmica de nossa investigação. É importante 

que o pesquisador seja aceito na convivência dos pesquisados, de maneira a 

interagir a fim de compreender a fala dos sujeitos em ação. 

Dentro da idéia de registros de dados, é fundamental o uso do diário de 

campo. O diário de campo é um instrumento que recorremos em qualquer momento 

da rotina do trabalho que estamos realizando. Este instrumento nos permitiu registrar 

diariamente nossas percepções, angústias, questionamentos e informações que não 

são obtidas através da utilização de outras técnicas. O diário de campo foi utilizado 

deste o primeiro momento da visita ao campo de pesquisa até a fase final do 

processo de investigação. 

A coleta de dados para o a construção do fluxograma foi realizada no 

prontuário de forma sistemática conforme a seguinte seqüência: ordenar os fatos 

cronologicamente; identificar os serviços envolvidos e as unidades assistenciais 

previamente utilizadas; localizar resultados de exames e pareceres e o seu uso na 

tomada de decisões em relação a condutas; e definir a lógica assistencial 

instaurada.  

As entrevistas têm como base perguntas abertas que devem obter 

informações sobre condutas, aspectos relacionais, integração dos serviços 
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utilizados, tempos decorridos entre as solicitações e atendimento entre serviços, 

consumo de recursos,  realização de procedimentos e informações relevantes ao 

processo terapêutico.  

A construção deste diagrama utilizou o programa VISIO 3.0 - 1991-1994: 

Shapeware Corporation e valeu-se de símbolos padronizados, que foram 

representados pelas seguintes figuras: 

círculo - início do processo produtivo; elipse – representa fechamento, 

conclusões parciais ou final, saída de uma unidade produtiva; retângulo – processo, 

realização de exames, procedimentos, tratamentos; paralelogramo -  informações 

relevantes, como as conclusões da equipe sobre diagnósticos com base em 

resultados de exames; losango – inflexão para informações sobre a história da 

doença (HD), sintomas, queixas, possibilidades de resultados que podem mudar 

condutas terapêuticas, suspeita diagnóstica; documento – registros de resultados 

de exames, pareceres e de solicitações entre serviços. 

Um rol de ruídos foi referendado para que pudesse servir de norteador para a 

situação ora investigada, não fechando, contudo, o leque das situações possíveis de 

serem reveladas. A seqüência do trabalho prático seguiu o seguinte roteiro: 

Analise do material – fluxograma: como foi construído e qual seus 

objetivos. 

 

 

 

 

 Para análise dos dados coletados utilizou-se o método hermenêutico-

dialético. Segundo Demo 1995, a hermenêutica: 

é algo tradicional em metodologia, porque se refere à arte de 

interpretar textos e sobretudo a comunicação humana. Parte da 



37 

 

constatação de que a realidade social, e nela, sobretudo o fenômeno 

da comunicação humana, possui dimensões tão variadas, nuançadas 

e mesmo misteriosas, que é mister não só no que diz, mas 

igualmente para o que não diz. (31:104) 

Assim, a orientação hermenêutica é recomendada para análise de discurso 

porque se propõe a perscrutar o sentido oculto dos textos, na certeza de que no 

contexto há por vezes mais do que no texto. Além disso, esgueira-se nas 

entrelinhas, porque nas linhas está, muitas vezes, precisamente o que não se queria 

se dizer. Assim, um discurso não se entende apenas na sua forma, no seu formato, 

na sua gramática, mas no conteúdo que quer dizer (32:248). 

Para Minayo 2002 a complementaridade entre hermenêutica com a dialética é 

profícua para a abordagem dos fenômenos sociais, pois: 

 

ambas trazem em seu núcleo a idéia fecunda das condições 

históricas de qualquer manifestação simbólica, de linguagem e de 

trabalho do pensamento; ambas partem do princípio de que não há 

observador imparcial nem há ponto de vista fora da realidade do ser 

humano e da história; ambas superam a simples tarefa de serem 

ferramentas do pensamento, pois consideram o investigador parte da 

realidade que investiga; ambas questionam o tecnicismo como 

caminho capaz de realizar a compreensão e a critica dos processos 

sociais; ambas se referem à práxis e desvendam as condicionantes 

da produção intelectual, marcada tanto pela tradição, pelos ‘pré-

juízo’ como pelo poder, pelos interesses e pelas limitações do 

desenvolvimento histórico. (30:104) 

Os dados foram agrupados por meio de categorias analíticas onde parte 

destas emergiram do próprio material coletado a partir de repetidas leituras em que 

se esperou identificar eixos pertinentes ao objeto de estudo. O autor defina a 

categoria analítica como: 
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uma abstração realizada com base no exame de uma realidade – 

embora no exame parcial, que pode incluir imprecisões e 

ambigüidades, mas que está fundamentado em experiências 

concretas – cuja importância é primordial para a investigação, 

porque não só determina sua orientação geral, como permite sua 

interpretação correta. (32:95) 

Além disso, deram suporte para a discussão dos achados, material 

bibliográfico (artigos, teses, dissertações, monografias) pertinente às vertentes que 

permeiam a temática discutida.  

 Assim, duas grandes categorias foram adotadas para a discussão dos 

achados: Produção de vínculo – profissional/usuário e profissional/profissional e As 

dramáticas do uso de si no processo de trabalho. No interior destas, procurou-se 

atingir os objetivos propostos neste estudo através de uma análise crítica do material 

coletado. Para Minayo 2002b, a categoria está relacionada a: 

 “elementos ou aspectos com características comuns ou que se 

relacionam entre si. É empregada para se estabelecer classificações. 

Trabalhar com elas significa agrupar elementos, idéias ou 

expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso”. 
(30:70) 

 No intuito de manter a privacidade e o sigilo do entrevistado e dos 

profissionais observados foram adotadas algumas medidas: os usuários 

entrevistados foram numerados de acordo com a ordem da realização das 

entrevistas e os nomes dos profissionais das equipes foram trocados por nomes 

fictícios.  
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4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

É preciso admitir que os dados e análises desta pesquisa suscitaram um 

número grande de perguntas – o que parece ser característico do ofício de 

pesquisador. 

De qualquer forma, as reflexões aqui contidas e as observações que 

emanaram dos casos estudados, aprofundam a compreensão da interrelação entre o 

cliente e a equipe de enfermagem, assim como da equipe de enfermagem entre si e 

com os diversos profissionais de saúde. 

Nesta investigação não houve a pretensão de empreender a tarefa de 

compreender todas as facetas da comunicação entre os diversos atores, mas 

contribuir com a análise da comunicação no contexto limitado das relações, 

buscando apresentar propostas de melhoria na forma de lidar com o cliente e na 

melhoria das relações interpessoais. 

O desafio de empreender pesquisa empírica analisando a comunicação é um 

fator restritivo. O pesquisador analisa a comunicação como “objeto” no processo de 

fazer outra comunicação. Assim, constrói o significado que percebe através dos 

significados construídos pelos entrevistados e pelos materiais estudados e impõe o 

seu sentido nas linguagens que analisou. Esta circularidade reflexa entre linguagens 

e significados se estende até o leitor da dissertação. 

5 OS RESULTADOS 

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

partir da aplicação da confrontação simples e cruzada, além da observação simples 

do processo de trabalho dos profissionais de enfermagem do setor de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias (DIP) do Hospital campo da pesquisa. Procurou-se 
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analisar os discursos marcantes e observar a relação existente entre a enfermagem 

e sua clientela e com a equipe de saúde de acordo com os objetivos propostos neste 

trabalho.  

A análise e discussão, desta parte ocorrerão em dois momentos: no primeiro, 

enfocaremos as respostas emergidas durante a técnica do sósia e suas percepções 

de acordo com os questionamentos feitos, articulando com a autoconfrontação; 

serão categorizados analiticamente conforme a identificação dos eixos pertinentes. 

Uma outra parte do capitulo é dedicada à apresentação e análise da linha do 

cuidado presente no setor de DIP, fazendo destaque aos “ruídos” presentes neste 

fluxo. Entendendo por ruídos os momentos em que são identificados 

descontinuidade na atenção, desconfortos na relação usuário/profissional. 

5.1.1 As dramáticas do uso de si no processo de trabalho 

Esta categoria evidencia o esforço dos trabalhadores em desenvolverem suas 

atividades, e a atual conjuntura do mundo do trabalho, bem como, as distintas 

estratégias empregadas nas ações do DIP. 

Durante o emprego da técnica do sósia evidenciamos certa falta de motivação, 

quando profissionais de enfermagem manifestam sua insatisfação com o trabalho 

mecânico e a falta de perspectiva de mudanças em suas vidas profissionais.  

“O número de medicações é muito grande, ficando muito difícil para uma única 

pessoa... agente não tem previsão de melhoria profissional.” (técnico João) 

De modo geral, tais achados podem ser identificados como mudanças nas 

condições de trabalho, ocorridas nas últimas décadas, que afetam as relações de 

trabalho e o próprio trabalho. O trabalho em saúde é produto de um processo 

histórico, sendo influenciado, dentre outros fatores, pela cultura e crenças de seus 

atores. Os sujeitos que atuam neste processo são influenciados por esta construção 

e ao mesmo tempo podem influenciá-la. Assim, podem gerar novas condições para 

que novos processos se interponham, afetando as relações o próprio trabalho. 
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Um fator importante na desmotivação evidenciado na área de saúde pode ter 

relação com a flexibilização nas relações de trabalho e com os baixos salários. Hoje 

observamos, tanto no setor público quando no setor privado, profissionais em regime 

flexível de trabalho, não desfrutando de nenhum tipo de proteção social. A história 

de vínculos estáveis e, diríamos "mais permanentes", quando comparados aos 

trabalhadores por regime de prestação de serviço (flexível), nos delinea modelos de 

gestão peculiares às políticas neoliberais. Chama-nos a atenção, neste modelo, a 

falta de motivação e maior envolvimento deste profissional com a instituição onde 

presta seu serviço. 

Por outro lado, evidenciamos uma preocupação marcante, com a descrição da 

técnica, principalmente nos profissionais de nível superior. Os técnicos de 

enfermagem demonstram uma proximidade com o doente e família. 

“Visito os pacientes todos os dias, aí vou vendo como estão as veias, ... vou 

vendo qual material eu tenho de levar para fazer o curativo... desta forma vou 

formalizando minha assistência para o resto do dia..” (enfermeiro João). 

“... o ser humano, ele precisa desse contato, quando você sai de cada e bota o 

pé no hospital, sendo um profissional de saúde... temos de compreender que o 

paciente está num lugar totalmente diferente, estranho a ele e suas necessidades 

não são consideradas por muitos. Eles conversam comigo e me falam sobre seus 

problemas... esses pacientes precisam que você pare e ouça, é difícil, mas é 

importante.” (Téc. Paulo)  
“eu entro de quarto em quarto e cumprimento todos os pacientes, para que eles 

se sintam mais à vontade, já que estão inseguros no novo ambiente.” (Téc. Jandira). 

Assim, podemos observar o emprego maior das tecnologias leve-duras por parte 

dos enfermeiros que mantinham uma relação próxima com a organização do 

processo de trabalho associada à responsabilidade com o desenvolvimento das 

tarefas dos técnicos. E no processo de trabalho dos técnicos e auxiliares por sua vez 

ênfase no uso das tecnologias leves, uma característica apontada quando o cuidado 

ocorre próximo ao corpo do paciente. 
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Ao questionarmos o grupo sobre estas observações, durante a auto-

confrontação, os enfermeiros apontaram várias funções administrativas que fazem 

parte do seu processo de trabalho e que somente em procedimentos de maior 

complexidade estão mais próximos do doente. No processo de trabalho dos técnicos 

esta aproximação ocorre durante o banho e higiene em pacientes dependentes, 

ações de cuidado que se estabelecem na intimidade, gerando uma relação de maior 

proximidade. 

As estratégias empregadas pelos os profissionais de enfermagem com os 

pacientes configuram uma distinção entre a figura do enfermeiro que fica mais 

distante do relacionamento direto com o usuário, se restringindo às atividades 

rotineiras, técnicas e processuais e o do técnico que estabelece estratégias mais 

próximas ao usuário. 

“Agente enxerga dores, pruridos, manchas na pele, que o enfermeiro ou o 

médico não enxergam, nós trocamos fraldas, limpamos, conversamos, muitas vezes 

os detalhes escapam dos olhos do médico e do enfermeiro e agente informa a eles 

nossas observações pela maior proximidade com o doente.” (téc. Rosane) 

“Procuro saber o nome de todos os pacientes e trato todos pelo nome, tento 

saber um pouco mais da vida particular dele para vem em que posso ajudá-lo... um 

diagnóstico às vezes assusta e muda a atitude do doente... aí, agente tentando 

consegue que eles tenha confiança na gente.” (Téc. Maria) 

“... eu sempre tenho mania de conversar. O paciente precisa muito de um 

contato humano e o paciente se sente bem, porque o ser humano precisa desse 

contato.” (Téc. Paulo). 

“... a partir daí eu vou visitar os pacientes, para relatar no prontuário as 

necessidades dos pacientes... vejo como está a veia, se está funcionando ou não, se 

tem curativo ou se não tem... avaliando a necessidade, etc. desta maneira já vou 

formalizando minha assistência para o resto do dia.” (Enfermeiro João). 
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Concluímos que isto ocorre pela natureza administrativa e gestora que 

caracteriza a função do enfermeiro, uma constatação presente no momento da 

confrontação cruzada. 

“No DIP há uma preocupação dos enfermeiros em ensinar os técnicos sobre as 

diversas características das doenças, há aulas muitas vezes, sobre assuntos 

diversos para todos os plantões e os enfermeiros participam sempre disso.” 

(Enfermeira Leonor). 

“... a medicação tem de ser feita, o balanço hídrico e que o enfermeiro fica toda 

hora.. – Já fez? ... essa coisa toda de cobrar, faz mesmo parte do papel do 

enfermeiro.” (Enfermeira Leonor). 

“... Pelo próprio exercício da profissão o auxiliar tem mesmo maior proximidade 

com o paciente 

5.1.2 Produção de vínculo  

Esta categoria objetiva relacionar os acordos e estratégias evidenciadas na 

relação e na comunicação entre profissional/profissional e profissional/usuário. 

A análise do material produzido pelo estudo evidenciou fatores importantes 

como proximidade entre a equipe médica e a equipe de enfermagem na discussão 

de casos e na conduta terapêutica. Fato que nos chamou a atenção pela herança 

histórica de dificuldades nas relações entre estas duas categorias.  

”Aqui no DIP temos as sessões clínicas onde todos os profissionais de saúde 

do setor podem participar e participam com direito a voz.” (Enfermeira Leonor) 

No setor estudado essa marca histórica ficava diluída pela presença marcante 

da gerencia de enfermagem do setor e sua participação na vida diária da clínica, 

assim como seu envolvimento e preocupação com a qualidade da assistência e 

qualidade do ambiente de trabalho. 
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”...aqui agente pode opinar, pode falar, dividir idéias, e ela (chefia) aceita ou 

não, de acordo com o que é realidade do setor, mas geralmente ela (chefia) aceita e 

se não aceitar ela diz o porque.” 

A chefia de enfermagem do setor encontra-se nesta função a mais de 20 (vinte) 

anos, marcando um vínculo importante entre as corporações de enfermagem e 

médica naquele setor. Por outro lado a presença de protocolos técnicos e de 

conduta bem definidos e assimilados por toda a equipe de saúde indica uma 

estratégia interessante na comunicação entre os profissionais de saúde. No setor há 

discussões de casos semanais, onde toda a equipe de saúde e, estudantes 

participam. 

”Aqui no DIP temos as sessões clínicas onde todos os profissionais de saúde 

do setor podem participar e participam com direito a voz.” (enfermeira Leonor). 

A análise mostrou uma preocupação dos técnicos e auxiliares de enfermagem 

em se aproximar mais do doente, fala-se em “ouvir o paciente”, em “saber mais de 

seus problemas pessoais.”, em “saber se deseja que seus cabelos sejam cuidados”, 

etc. Já ao observarmos o discurso dos enfermeiros, percebemos uma maior 

preocupação com o processo do ato de cuidar. Estes preocupam-se em elaborar o 

plano de cuidados, em definir as escalas de trabalho dos técnicos, em informar ao 

doente como e qual o procedimento a ser executado. Poucos enfermeiros falam em 

uma aproximação mais afetiva com o doente. Percebemos que o “processo” tem 

prioridade sobre o “relacional”. Não podemos dizer que o enfermeiro desvalorize o 

relacional, mas este assume o papel de coordenador dos processos de trabalho da 

equipe de enfermagem. 

”Agente vê que o paciente precisa que você pare prá ouvir ele, isso é difícil, 

né?” (Téc. Paulo) 

O material analisado evidenciou um ambiente relacional inter-profissional, 

muito bom. Houve unanimidade entre os sujeitos sobre a facilidade e integração 

entre os membros da equipe de enfermagem e destes com a equipe médica do 
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setor. Há rotinas de lanches e almoços diários, onde conversam e trocam 

experiências pessoais e profissionais.  

”É uma confraternização todo plantão... porque... tem sempre uma novidade 

para contar... uma receita de bolo, uma queixa de um filho, ouvir o que a colega tem 

para dizer sobre os filhos e a vida dela...” (Téc. Fátima). 

Também há relato de que a chefia preocupa-se em manter a equipe informada 

sobre as doenças dos pacientes e suas manifestações. O rodízio de profissionais no 

setor é baixo, mantendo-se uma equipe constante, com poucas mudanças. Há 

profissionais que se encontram no DIP a mais de 20 anos de trabalho.  

”Há uma rotina de treinamento em serviço. Sempre usamos os enfermeiros e 

mesmo a equipe médica para atualizar os profissionais do setor, através de 

palestras ou reuniões onde buscamos, com todos os plantões, dar conhecimento e 

qualificação para as diversas equipes.” (enfermeira Leonor). 

Fala-se de uma preocupação da chefia de enfermagem do DIP em receber os 

médicos residentes novos, assim como os internos de medicina e orientar – com o 

apoio e parceria da chefia médica – quanto às condutas, cuidados e processos do 

setor. Os residentes novos são recepcionados com festas e acolhidos de maneira a 

perceberem que no DIP o processo de trabalho valoriza o inter-relacionamento da 

equipe de saúde. Como conseqüência, o ambiente de trabalho se torna muito bom, 

com discussão de casos semanais, envolvendo toda a equipe de saúde (médicos, 

enfermeiros, técnicos, nutricionistas, Assistentes sociais, etc.). 

As boas relações entre as diversas equipes e profissionais, assim como uma 

forma mais humanizada de atender o cliente, refletem em um tempo de internação 

menor e uma maior satisfação do cliente com o atendimento efetivamente oferecido. 

Há uma importante valorização das relações de trabalho, entre os profissionais 

de enfermagem com o restante da equipe multidisciplinar. 
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”No DIP os médicos perguntam onde podem internar o paciente, agente que 

vem de outras clínicas do hospital, não estamos acostumados a isso. Nos outros 

setores, na verdade, somos os últimos a saber da internação.  

“... quando temos dúvida sobre alguma patologia ou problema específico 

daquale doente, temos o acesso a perguntar a equipe médica, além de poder 

participar das sessões clínicas... e eles (médicos) gostam e não precisa ser só o 

enfermeiro não, pode ser também o auxiliar ou técnico a participar da sessão.” 

(Enfermeira Paula). 

A preocupação da chefia de enfermagem da unidade, assim como da chefia 

médica em recepcionar os novos profissionais médicos (residentes e internos), nos 

mostra o compromisso com a integração e manutenção da qualidade das relações 

profissionais e na padronização de condutas técnicas e administrativas.  

”... lidamos, no DIP, com uma única especialidade médica, é tudo 

infectologista, é diferente de um 7º andar, onde você tem 7 ou 8 especialidades, 

cada especialidade com sua chefia e seus vários residentes, internos, porisso é 

difícil juntar e ter uma forma única de pensar, cada um, cada chefia médica quer 

dirigir de acordo com suas experiências e não se consegue integração e 

padronização... no DIP se fala uma linguagem só.” (Enfermeira Paula). 

“... o residente, quando ele chega, agente faz uma festa... agente faz 

churrasco... existem uma preocupação em receber bem este residente, integrá-lo à 

equipe do DIP. Existe um trabalho de integração e existe um respeito também muito 

grande...” 

Concluímos que a integração das duas chefias do setor é o fator principal para 

as boas relações evidenciadas no DIP. Observamos, ainda, que o fato de haver uma 

única especialidade médica e conseqüentemente uma única chefia médica, faz com 

que se torne mais fácil o entendimento e a padronização de condutas. Os 

profissionais de todos os níveis se sentem valorizados e comprometidos com as 

metas a serem alcançadas. A presença da chefia em discussões simples ou 
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complexas faz com que sua presença em todas as esferas se manifeste, criando 

uma verdadeira rede de relacionamentos. 

5.1.3 ANÁLISE DA LINHA DO CUIDADO 

O fluxograma analisador tem sido proposto como ferramenta para revelar falhas ou 

ruídos das ações de saúde nos serviços. A existência de problemas no atendimento, tanto 

da rede básica quanto hospitalar, é conhecida por todos, e localizar alguns desses ruídos, foi 

um dos objetivos deste instrumento. Ruído é definido como aquela situação na qual o que foi 

pactuado em equipe não está sendo cumprido, gerando estranhamento, o que acarreta 

prejuízo para o cuidado dos pacientes, o processo de trabalho e o modelo de atenção(8) 

Sua utilização serve para demonstrar, através de símbolos, o processo de trabalho 

em um determinado serviço. Busca-se, em suma, discriminar cada uma das etapas e ações 

tornando público para os diversos agentes os jogos instituintes e instituídos que contém a 

dinâmica organizacional.  
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O processo de trabalho das equipes de saúde tem relevante papel na efetiva 

recuperação do cliente e sua reintegração ao convívio familiar e social, no entanto 

ainda há evidências de que um número reduzido de profissionais entende e aplica 

técnicas em que o cliente se sinta valorizado e parte do processo de cura.  

Com relação ao objetivo geral desta pesquisa, que é descrever e analisar o 

processo de trabalho, realizado pela equipe de enfermagem em um estabelecimento 

público de saúde, pode-se concluir que ficou bem delineado a forma como o trabalho 

é implementado pelos componentes da equipe de enfermagem do setor estudado, 

evidenciando a eficiência do instrumento escolhido para esta coleta de dados. 
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Relativamente ao objetivo específico de estudar o processo de trabalho 

seguindo uma linda de cuidado, percebe-se que o levantamento das etapas de 

admissão, internação e alta do cliente, nos levou a conhecer melhor as falhas e 

dificuldades do sistema de admissão e acompanhamento do cliente na entrada ao 

hospital.  

Ao analisarmos a linha do cuidado, evidenciamos nas várias etapas do 

processo de admissão, permanência e situações que nos chamaram a atenção. Em 

primeiro lugar a porta de entrada no hospital é confusa e desprovida de um 

acolhimento maior. O paciente pode ser admitido pelo serviço de emergência, pelo 

ambulatório ou por contato telefônico com o médico do DIP que acompanha o 

mesmo. 

O paciente relata que sua entrada no sistema hospitalar se deu através do 

serviço de emergência e que o médico que o atendeu foi muito atencioso. O 

paciente ficou um dia inteiro no Box até que pudesse ir para o setor destino (DIP) 

Quando iniciamos o trabalho de campo o cliente já se encontrava internado há 

9 dias no setor. O trabalho iniciou-se com o levantamento de dados biográficos 

através de pesquisa em prontuário.  

A seguir apresentaremos as entrevistas realizadas com os profissionais, 

usuário e familiares, com destaque aos ruídos presentes na linha do cuidado. 

5.1.4 ENTREVISTA COM O USUÁRIO 

O primeiro contato com o cliente aconteceu no final da manhã e foram 

recheadas de dúvidas, todas esclarecidas através das respostas apresentadas a 

todas as muitas perguntas feitas. Detalhamos todo o trabalho de pesquisa proposto, 

esclarecendo em detalhes todos os pontos e finalmente solicitando a autorização, 

através da assinatura de documento próprio. A resposta sobre sua autorização ficou 

para a parte da tarde, alegando que precisava conversar com sua família. À tarde, 
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na presença de outros familiares, principalmente sua cunhada, a permissão foi 

concedida. 

Durante nossa permanência na enfermaria, observamos que havia urina 

derramada no chão, ao lado da cama, pois a bolsa coletora estava vazando. 

Solicitamos, por pedido do cliente, a intervenção de alguém para limpar o local, no 

entanto mesmo insistindo não veio ninguém ao quarto para verificar o vazamento ou 

limpar o chão. Diante de nossa insistência o técnico relatou: “... estou ocupado com 

a medicação, mas eu vou lá, ver o que está acontecendo. Ele é chato assim 

mesmo.” Após algum tempo um técnico compareceu e disse que havia um 

problema, mas deixou a bolsa vazando, alegando que em algumas horas a sonda 

seria retirada. Somente mais tarde a sonda foi retirada e o quarto limpo. 

Em determinado momento, durante nossa conversa uma técnica de 

enfermagem entra no quarto para fazer um procedimento. O atendimento é feito com 

carinho e o cliente é tratado de maneira cuidadosa. O cliente solicita um lençol e é 

prontamente atendido. Neste episódio observamos uma forma de atendimento que 

mostra cuidado e atenção com o atendimento ao usuário, diferente da experiência 

anterior, caracterizada pelo descaso e desconsideração no atendimento à saúde. 

Uma das perguntas diretas feitas ao cliente foi: “- Quem é a pessoa da equipe 

de saúde que está mais próxima de você?”. A resposta foi que todos são bons e 

atenciosos, mas a assistente social tem um contato maior e faz com que se sinta 

mais à vontade. Observamos nesta resposta, que o ouvir é uma das principais 

características que permitem o aumento do vínculo cliente/profissional. A atitude de 

ouvir, de dar suporte emocional ao cliente, transformou a assistente social na 

principal figura geradora de segurança e afetividade. Apesar de seu período de 

contato restringir-se há poucas horas diárias durante a manhã, o vínculo criado é 

indiscutível e expresso com clareza pelo cliente. 

Uma outra pergunta é sobre saber ou não sobre sua doença. A resposta foi 

que veio para o Rio pelas dificuldades de atendimento em sua cidade natal e que 

efetivamente desconhece sua patologia. Mais uma vez evidenciamos a negação do 
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conhecimento de sua doença. Parece-nos que a despeito de sua negação a equipe 

de saúde e particularmente a de enfermagem, não se preocupam com esta questão. 

Talvez acreditem que no momento certo ele irá assumir sua verdadeira situação de 

saúde, deixando a negação de lado. 

Em outra pergunta sobre a qualidade do tratamento o cliente afirma que é bem 

tratado, no entanto queixa-se de que no período noturno o atendimento é muito mais 

demorado. É do nosso conhecimento o fato de menor número de profissionais 

escalados para o turno da noite, como conseqüência a qualidade do atendimento e 

da resposta ás demandas do cliente são mais lentas. 

No terceiro encontro, o do dia 23/01/2008, identificamos um ruído claro na 

comunicação. A observadora inicia o relato falando sobre a ausência da família na 

visita do dia anterior, o que deixou o paciente triste, no entanto com a chegada da 

cunhada e de uma amiga tudo volta a ficar bem. 

Após a visita médica, que faz exame físico e orienta quanto aos problemas 

apresentados, ela observa maior segurança e felicidade na cunhada pela melhora 

nítida do quadro do cliente. A observadora se sente à vontade para falar sobre os 

benefícios do tratamento e as facilidades em poder contarem com o fornecimento 

dos caros medicamentos para o tratamento, sem custo algum. Ela sugere que fale 

com o cliente sobre a disposição da família e de toda a equipe para apoiá-lo. A 

cunhada concorda, mas diz que irá pensar no assunto. 

Observamos em conversa com um dos enfermeiros plantonistas, este 

manifestou que a família tem parcela de culpa pela negação da doença, por parte do 

cliente. Ele argumenta que a família não deveria continuar fingindo não saber, isso 

somente fortalece a negação, impedindo que ele participe mais do investimento em 

sua recuperação. Afirma, ainda, que toda a equipe médica e de enfermagem já 

informaram ao cliente sobre seu diagnóstico. 

Em outro momento o cliente queixa-se da irritação de alguns técnicos quando 

este solicita atenção utilizando a campainha. A campainha é retirada de perto do 
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cliente, para evitar que este a use. Esta atitude caracteriza uma perda da autonomia, 

limitando o acesso do cliente e impedindo que ele manifeste suas necessidades de 

atenção. Também há relato de solicitação de medicamento para dormir e 

manifestação por parte do técnico de que o hospital não era hotel para que ele 

ficasse dormindo o tempo todo. Esta resposta, diz a observadora, deixou o cliente 

muito irritado e chateado. No dia seguinte ele conversou sobre o incidente com o 

médico e este prescreveu o medicamento para facilitar seu sono. 

Podemos observar a impaciência de alguns profissionais no relacionamento 

com o cliente, avaliamos que isso ocorre pelo despreparo destes profissionais e pela 

ausência de uma supervisão efetiva, que defina condutas de atendimento que sejam 

mais humanizadas e individualizadas. 

É interessante que, apesar das manifestações de insatisfação do cliente diante 

da atitude intolerante de alguns profissionais, este permanece dizendo que toda a 

equipe é muito boa e que todos são muito atenciosos e mais uma vez ressalta a 

importância do trabalho da assistente social como a pessoa de maior contato e 

proximidade com ele. 

No quarto encontro da observadora com o cliente este faz uma importante 

pergunta: “Você sabe o que eu tenho?” A observadora devolve a pergunta: “você 

quer saber o que tem?” e ele responde positivamente. 

A observadora, então, toma a decisão de falar seu diagnóstico e para surpresa 

desta o cliente informa que já tinha conhecimento do diagnóstico, assim como sua 

família. A partir daí evidencia-se a criação de um vínculo da observadora com o 

cliente. Neste momento a figura de observadora fica comprometida, pois ela passa a 

exercer um papel de participação no processo de vinculação com o cliente.  

O vínculo entre profissional/paciente estimula a autonomia, promovendo sua 

participação durante seu tratamento. Acolhimento e vínculo dependem do modo de 

produção do trabalho em saúde.  



55 

 

Acolhimento e vínculo podem ser identificados no encontro do trabalhador com 

o usuário durante o trabalho vivo em ato. O trabalho vivo é o trabalho em ação, que 

está em processo de construção. Durante o trabalho vivo em ato, o trabalhador pode 

ser criativo e autônomo quanto aos instrumentos à sua disposição, dentro de um 

objetivo que se pretende atingir (8.) 

Esse panorama de questões aqui colocado sucintamente sobre as dificuldades 

enfrentadas pelos trabalhadores de enfermagem na relação com o paciente 

evidencia a necessidade de se investigar como esses trabalhadores vivenciam o 

quotidiano de trabalho e como lidam com seus sentimentos no dia-a-dia de suas 

atividades profissionais. 

Possivelmente esses problemas aqui colocados encaminhem os trabalhadores 

de enfermagem à vivência de desgaste psíquico, quando em contato com a tarefa do 

cuidar. Acredito também que esses trabalhadores, para lutarem contra o sofrimento 

advindo da tarefa primária, o cuidar, desenvolvem estratégias individuais e/ou 

coletivas de defesa. Supomos ainda que muitos deles, para enfrentarem o 

sofrimento no trabalho, possam desenvolver sintomas psicoemocionais 

(somatização) para tentar preservar o equilíbrio psíquico.  

ENTREVISTA COM A ASSISTENTE SOCIAL 

A profissional entrevistada se mostra muito disponível e conhecedora da 

história social do doente. Fala sobre a família, sua relação com esta e mostra 

importante proximidade com o doente. Relata que o paciente não gosta de ficar 

sozinho, mas que a família não dispõe de pessoa para acompanhamento nas 24h. A 

AS ainda fala que o paciente relatou em alguns momentos desejo de morrer. Isto 

aconteceu em momentos de dor, solidão e procedimentos mais invasivos). 

Observamos, por parte da assistente social, traços de preconceito quando 

abordamos a questão da sexualidade do cliente. Ela não afirma que ele é 

homossexual, mas informa que ele é muito vaidoso, que sempre se preocupa em 

estar limpo e cheiroso. 
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Ao perguntarmos se a assistente social sabe se o cliente conhece seu 

diagnóstico real ela afirma não saber. Ficou claro que o foco do trabalho da 

Assistente social é apoio no enfrentamento dos problemas e preparo para a alta. 

ENTREVISTA COM A EQUIPE MÉDICA 

Ao contrário da assistente social a médica entrevistada afirma que o cliente já 

tem conhecimento de sua patologia de base. Informa que já foi informado várias 

vezes sobre este diagnóstico, ou seja, portador do vírus HIV. 

A médica informa que no começo houve um período de desorientação, mas 

que após esta fase houve um equilíbrio clínico e que neste momento foi novamente 

informado sobre sua patologia. A médica avalia que ele está apresentando um 

quadro de negação de sua doença, fato comum neste tipo de quadro. “Cliente 

apresenta um quadro de negação, finge não saber a respeito de seu diagnóstico.” 

Não identificamos problemas na relação médico-paciente. Tanto o médico, 

quanto o paciente informam bom relacionamento. Há aceitação da terapêutica 

prescrita e comprometimento com as orientações médicas, afirma a médica. 

ENTREVISTA COM O ENFERMEIRO 

Os enfermeiros entrevistados não afirmam que o paciente tem conhecimento 

sobre sua doença. Informam que se trata de alguém muito calmo e que não 

evidenciam problemas no relacionamento equipe/cliente.  

Evidenciamos que a entrevista com o enfermeiro não nos forneceu informações 

relevantes sobre a forma como a equipe de enfermagem vê o doente. Pareceu-nos 

que o enfermeiro entrevistado não tinha profundidade no conhecimento sobre a 

história de saúde do cliente. Esta evidência subsidia nossa afirmação de que o 

enfermeiro se restringe as ações mais administrativas, delegando as funções 

assistenciais para a equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem. 
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ENTREVISTA COM TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM 

Observamos que a relação da equipe técnica inicialmente não era tão boa, 

devido à demanda inicial do paciente. Um cliente que solicita muito, um cliente que 

tem maiores necessidades e dependência da equipe de saúde, é considerado 

alguém “chato” e “folgado”. Há a afirmação, por parte de um dos técnicos que diz 

que o paciente é chato e inconveniente, pois solicitava muito. 

À medida que o quadro clínico se estabiliza também melhora a relação desta 

equipe com o paciente, pois suas necessidades e dependências diminuem. 

ENTREVISTA COM A FAMÍLIA 

A entrevista aconteceu em primeiro lugar com a cunhada do cliente, pessoa 

mais presente no setor. 

A cunhada informa que ficou sabendo da doença do cliente após ter recebido 

um telefonema de um vizinho que ficou preocupado com a situação de saúde do 

paciente. A mesma se dirigiu ao seu domicílio para ajudar e encontrou uma situação 

de sérias complicações sociais e de saúde. Todos os móveis já tinham sido vendidos 

para a compra de medicamentos. 

A cunhada assume a responsabilidade pelo caso e leva o cliente até um 

hospital, em sua cidade, onde os exames comprovam a infecção pelo HIV. 

Após evidenciar as condições precárias dos hospitais da cidade natal no 

Espírito Santo a cunhada resolve trazê-lo para Niterói, cidade onde reside, e leva-o 

para o serviço de emergência do HUAP. Ao contrário do que o cliente informa em 

sua entrevista inicial a cunhada tem sérias dificuldades para que seu cunhado seja 

atendido. Informa ter ficado muito nervosa com o descaso do setor e que somente 

após ter causado um tumulto e um escândalo no serviço de emergência é que 

conseguiu que um dos médicos o atendesse. O médico que o atendeu era da equipe 

do DIP e solicitou sua internação. 

Após a internação no DIP o relato da cunhada é de que a equipe é ótima e 

muito atenciosa. Informa estar muito satisfeita com o atendimento geral, no entanto 
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se queixou de que um dos técnicos de enfermagem tratou o paciente de maneira 

grosseira quando este pediu um calmante para dormir. 

Quando perguntado sobre a questão da sexualidade do cliente a cunhada 

afirma que ele sempre foi muito cuidadoso com esta questão e que nunca falou 

sobre ser homossexual, mas a família tinha desconfianças neste sentido. 

A cunhada ainda afirma que o cliente também sabia do seu diagnóstico e que 

por medo rejeitava falar sobre o assunto. Ela afirma que não conversa com ele sobre 

isso, preferindo que uma psicóloga o faça no momento adequado. A cunhada pede 

que não toquemos no assunto, acreditando que isso possa ser prejudicial ao cliente. 

5.1.5 Tecnologias utilizadas na saúde. 

Um dos objetivos da investigação é identificar a partir da classificação de 

Merhy 1997 as tecnologias empregadas pelos profissionais de saúde do DIP. 

A tecnologia em saúde, dividida em tecnologia leve, leve-dura e dura, permite 

expor a dinâmica do processo de captura do trabalho vivo pelo morto, e vice-versa, 

no interior dos distintos modelos tecnoassistenciais em saúde, e até mesmo a 

configuração tecnológica de certo processo produtivo em saúde, certo modo de 

produzir o cuidado. 

A efetivação da tecnologia leve do trabalho vivo em ato de saúde expressa-se 

como processo de produção de relações em uma de suas dimensões-chave, que é o 

seu encontro com o usuário final, que “representa”, em última instância, 

necessidades de saúde como sua intencionalidade. 

É neste encontro do trabalho vivo em ato com o usuário final que se expressam 

alguns componentes vitais da tecnologia leve do trabalho em saúde: as tecnologias 

articuladas à produção dos processos, que se configuram por meio das práticas de 

acolhimento, vínculo, autonomização, entre outras. 

Em relação a refletir sobre o campo das relações a partir das ações 

terapêuticas em saúde, concluímos que ainda há grande dificuldade dos 
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profissionais em interagir com os clientes de maneira a efetivar um vínculo que 

possa contribuir como ação terapêutica no processo de recuperação da saúde ou 

mesmo minimização dos agravos. 

6 CONCLUSÃO 

A partir do exposto, podemos considerar um problema concernente ao 

relacionamento interpessoal que afeta o profissional e o cliente. Há profissionais 

competentes nos procedimentos técnicos, mas com dificuldade em interagir com os 

clientes. Talvez esta questão da prática dos profissionais de saúde seja explicada 

por vários motivos, entre os quais citamos o pouco valor dado as relações 

interpessoais e a forma de superficialidade dessas relações existente entre as 

pessoas. O primeiro motivo explicaria o conhecimento maior da intervenção 

terapêutica através de procedimentos mais efetivos para o modelo médico-

farmacológico, que seriam as intervenções bio-fisiológicas; o segundo, motivado 

pela busca do próprio indivíduo, carregado de egoísmo, tente a esquecer como é 

estar no lugar do outro. 

Podemos identificar que o processo de trabalho da unidade estudada possui 

uma sólida estrutura organizacional, com processos e funções definidas, tanto na 

esfera administrativa, quanto na esfera técnica. 

Acreditamos que o investimento maior deva ser dirigido ao treinamento e 

conscientização destes profissionais no sentido de utilizar os mecanismos 

adequados para que o cuidado de enfermagem tenha uma ação efetivamente 

terapêutica. 
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7 ANEXOS 

LINHA DO CUIDADO 

• Admissão do paciente 

• Internação 

• Alta 

Admissão 

Existem duas formas de admissão do cliente ao Hospital Universitário Antonio 

Pedro, essas, realizadas através do atendimento ambulatorial ou serviço de 

emergência. 

Serviço de emergência 

 O cliente entra pelo serviço de emergência, passa pelo o setor de atendimento 

para fazer o cadastro em seguida será atendido pelo o médico da emergência que 

pede um parecer ao médico especialista para realizar a internação. O médico 

especialista preenche o BIA (Boletim de Internação e Alta), a emissão para o laudo 

de AIH (Autorização para Internação Hospitalar) e faz a prescrição médica. 

      O setor de internação e alta liga para o setor desejado para internar o 

paciente e      verifica se há vaga. O enfermeiro, chefe do setor desejado, autoriza a 

internação e organiza o ambiente para a chegada do paciente, o paciente é 

encaminhado ao setor e lá é recebido pelo enfermeiro chefe que faz a admissão do 

paciente, exame físico, prescrição dos cuidados e outros. O prontuário fica com a 

secretaria do setor, onde será colocado em uma pasta e nesta será anexada e 

organizado todos os registro do paciente. 

Se houver indisponibilidade de vaga para a internação no setor desejado, o 

paciente será encaminhado para o Box onde aguardará a vaga e/ou será 

encaminhado para o setor de regulação para pesquisar uma vaga em outra unidade 

hospitalar e realizar a transferência. 
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O paciente também pode ser admitido no serviço de emergência e depois 

encaminhado para o ambulatório. O médico faz uma ficha de continuidade e 

encaminha o paciente par o ambulatório. Se o paciente já possuir a carteirinha ele 

vai direto para o setor de marcação e posteriormente será atendido, caso contrário 

passará pelo setor de matrícula para fazer a carteirinha e depois vai para a central 

de marcação.  

O paciente relata que na admissão no HUAP, entrou através do serviço de 

emergência e seu primeiro contato com a equipe multidisciplinar foi com o médico 

que foi muito atencioso. O médico lhe atendeu sem nenhum tipo de preconceito e o 

cliente informa ter sentindo-se muito satisfeito. Ele foi medicado e passou um dia no 

Box até que sua internação fosse autorizada. Diz ter sido bem tratado, enquanto 

permaneceu no Box, pela a equipe multidisciplinar. 

Ambulatório 

  O paciente é encaminhado pelo médico do posto de saúde para o Hospital 

Universitário Antonio Pedro com uma guia de referencia (a marcação é feita direto 

ao HUAP) devido à complexidade do problema. O paciente chega ao HUAP dirigi-se 

ao setor de atendimento, onde a marcação já esta agendada e é atendido pelo 

médico especialista.  

O cliente não possui a carteirinha do HUAP:  

Ele será encaminhado para o setor de matricula para fazer a carteirinha e caso 

precise retornar, será encaminhado para o setor de marcação. 

 O cliente já possui a carteirinha do HUAP:  

Se for necessário marcar uma nova consulta, o retorno, ele vai direto para o 

setor de marcação. 

O cliente precisa ser internado imediatamente: 

O médico verifica se ele possui a carteirinha. Se tiver, o médico vai ao setor de 

internação e alta preenche as guias e faz a internação, se não tiver, o paciente vai 
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ate o setor de matricula onde vai ser gerado um numero de registro e depois o 

médico preenche as guias para a internação. O setor de internação liga para o setor 

desejado e verifica se há vaga, o enfermeiro chefe do setor è quem autoriza, 

havendo a vaga, o leito será preparado pela equipe de enfermagem e a internação 

será registrada e protocolada no setor de internação e alta, enquanto isso, o 

paciente aguarda no Box. 

O paciente sobe para o setor é recebido pelo o enfermeiro chefe, esse que faz 

a admissão do paciente no setor, realiza o exame físico e plano de cuidados. O 

prontuário fica com a secretaria do setor onde é colocado em uma pasta e serão 

organizados e anexados todos os registros do paciente. 

Ocorrendo a indisponibilidade de vaga o paciente aguarda no Box e/ou 

aguarda a transferência para outra unidade hospitalar, essa, que é realizada pelo o 

setor de regulação. 

 O cliente precisa da avaliação de outro médico após ser atendido pelo o 

médico especialista do ambulatório:  

O médico do ambulatório faz uma ficha de interconsulta encaminhado o 

paciente para outro médico.  Se o paciente tiver a carteirinha ele vai para o setor de 

marcação, caso contrário, vai para o setor de matrícula e depois para o setor de 

marcação. 

Internação 

Após passar pela admissão do setor de internação e alta, o paciente é 

encaminhado para o setor que será internado. Ele é recebido pelo o enfermeiro 

chefe e levado para o leito. O enfermeiro faz a admissão do paciente no setor 

(relatório geral, registro do senso e registra no prontuário) faz o exame físico e faz a 

prescrição dos cuidados. 

Rotina do setor 

De segunda á segunda o paciente recebe a visita do enfermeiro chefe do setor 

pela manha ás 7:00 horas, depois os auxiliares e técnicos passam para realizar 
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alguns cuidados, por  exemplo, banho, verificação de pressão arterial, administração 

de medicamentos entre outros. O paciente também tem contato com os funcionários 

da limpeza e da cozinha. A visita medica acontece das 8:00 horas às 9:00 horas e 

depois de uma reunião com todos os médicos do setor ( Round) a equipe medica 

avalia cada caso e se precisar mudar a terapêutica, o médico retorna ao setor e 

realiza essa mudança. 

A nutricionista e o fisioterapeuta fazem a visita de acordo com a necessidade 

de cada paciente. 

A assistente social faz a visita de segunda à sexta. No final de semana fica 

uma assistente social de plantão, mas ela só faz a visita caso seja necessário. 

Primeiro dia da entrevista com o cliente 

Data: Sexta-feira, 18-01-08.  

Horário: 11:30 

 

Pesquisa no prontuário 

Tendo em vista as quatro fontes de informações para a elaboração da 

pesquisa, procurei ler o prontuário do cliente, entrevistei a equipe multidisciplinar, a 

família, e depois o cliente. Procurei fazer nessa seqüência para sondar todo o 

histórico desse cliente e realizar uma abordagem de maneira mais adequada ao tipo 

de pessoa. 

Prontuário: 

Nome: PSR 

45 anos 

Residente na cidade de Itaóca, interior do Espírito Santo. Mora sozinho. 

Pescador 

Diagnóstico médico: HIV positivo, positivo para tuberculose, candidíase oral, 

esofagite por cândida, herpes, oncomicose em MMII. 
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Não é tabagista, não é alcoólatra e nem faz uso de nenhuma droga. 

O cliente foi admitido no serviço de emergência no dia 03-01-08, trazido pela 

família (cunhada e irmão) para o Rio de Janeiro considerando que no Espírito Santo, 

estado onde o cliente reside não há recursos. 

Queixa principal: Dores abdominais há 2 meses, tosse forte, queimação de 

grande intensidade, dificuldade para comer, falta de apetite.  

Admitido dia 04-01-08 para tratamento no DIP. 

Entrevista com a assistente social 

A assistente social relata que o cliente é muito carente, calmo, passivo, pede 

na maioria das vezes para que segurem na sua mão. A família vem de vez em 

quando, a cunhada é a mais presente, o irmão quase não vem. Sente-se isolado e 

na hora do banho pede para que retirem o papel colocado no vidro, que serve para 

manter a privacidade do cliente, porém, sente-se ainda mais isolado com o vidro 

tapado. Foi explicado a ele quanto ao procedimento e logo houve a aceitação por 

parte do cliente. Nos momentos mais delicados ele pedia para chamar a mãe e 

solicitava também a presença de alguma pessoa, não queria ficar sozinho. Algumas 

vezes nas horas difíceis (horas de dor, de solidão entre outras) falou que gostaria de 

morrer. 

Sobre a sexualidade, a assistente social não afirma que ele é homossexual. Ela 

informa que o cliente é muito vaidoso, baseada no fato dele sempre ser cuidadoso 

com a aparência após o banho, estar sempre limpo e cheiroso. 

Em relação ao diagnóstico a assistente social não sabe se o cliente tem 

conhecimento sobre o mesmo. Quando ela pergunta para ele o que ele tem, afirma 

que não sabe. A assistente social trabalha com o seguinte foco: força para enfrentar 

as dificuldades da vida, para viver. Trabalha a alta do paciente através do 

planejamento de vida do mesmo, falando sobre o trabalho, perspectivas, entre 

outros. (Apoio no enfretamento dos problemas e preparo para a alta) 
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Entrevista com o médico 

O médico diz que o paciente já foi informado diversas vezes que é portador do 

vírus HIV. Nas primeiras semanas de internação ele “estava desorientado e isso é 

considerado para afirmar se o paciente sabe ou não do seu diagnóstico, portanto, no 

inicio o médico achava que ele não tinha noção”. Depois com a melhora do quadro 

clinico, foi conversado novamente sobre o diagnostico e nesse momento o “cliente 

apresenta um quadro de negação, finge não saber a respeito de seu diagnóstico”. 

Não apresenta problemas na relação médico-cliente, é calmo e tem boa aceitação 

com a terapêutica realizada. (gerenciamento do tratamento) 

Entrevista com o enfermeiro 

      O enfermeiro relatou que ainda não sabe se o paciente sabe do seu 

diagnóstico. 

Diz que o paciente é calmo e não há problemas de relacionamento entre a 

equipe multidisciplinar e o mesmo. Aceita a terapêutica (educação em saúde e 

planejamento do cuidado) 

Entrevista com os técnicos e auxiliares de enfermagem. 

No primeiro momento um dos técnicos disse que o cliente era muito chato e 

inconveniente, pois solicitava muito.  

Um outro técnico chegou a chamar o cliente de folgado, dizendo que ele 

parecia pensar que estava em um hotel, no entanto com o tempo, após o cliente 

melhorar e solicitar menos, este mesmo profissional passa a informar que ele não é 

tão chato, afinal ele já não solicita tanto. 

Entrevista com a família ás 17:00 horas. 

A cunhada do cliente é a pessoa mais presente no momento. 

Diz que Paulo já estava doente, mas escondia das pessoas. Um vizinho 

percebeu o estado em que Paulo encontrava-se e resolveu ligar para a família e 

pedir ajuda. A cunhada foi para o ES para ajudá-lo, quando ela chegou ele já estava 
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muito mal e inclusive sem nenhum tipo de recursos (já tinha vendido  moveis, 

eletrodomésticos e objetos pessoais para comprar remédios). 

 Paulo mora numa cidade chamada Itaóca, interior do ES, a casa é feita de 

barro com cipó, feita pelo o próprio. 

 Paulo trabalha com pesca clandestina. 

 A cunhada levou o cliente ao hospital onde fizeram o exame de sangue e 

constataram HIV positivo. Devido à falta de recursos para o tratamento e a falta de 

atenção e sensibilidade dos funcionários do hospital, A cunhada resolveu levá-lo 

para o Rio de janeiro. Residente no município de Niterói levou o cliente para o 

Hospital Universitário Antônio Pedro, que foi atendido no serviço de emergência. 

Quando chegaram ao hospital não tinha médico para atendê-lo, A cunhada muito 

nervosa insistiu pela presença de médico, causou um tumulto e nessa situação 

apareceu um médico, que era especialista em DIP, ele atendeu o cliente e pediu a 

internação.  Passou um dia no BOX, realizou alguns exames, até que a 

conseguissem a vaga. No dia seguinte foi transferido para o DIP. 

A cunhada diz que o relacionamento com a equipe multidisciplinar é ótima. 

Todos são atenciosos e carinhosos com o cliente (Paulo) e com a família. 

Os profissionais transmitem segurança e ela diz estar satisfeita com o 

atendimento em geral, mas relatou o seguinte caso: Um técnico de enfermagem 

tratou Paulo grosseiramente quando ele pediu um calmante para dormir, e dissxe 

que o técnico  

respondeu da seguinte forma: “Você está pensando que isso aqui é um hotel 

para ficar dormindo?” 

 Perguntei sobre o diagnóstico do paciente e sobre a sua sexualidade, A 

cunhada respondeu o seguinte: 

“Ele nunca falou sobre ser “gay” mas desconfiamos que seja.” 

“Ele sempre foi muito cuidadoso em relação ao sexo, sempre tinha camisinha.” 
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”Tinha uma caixa de camisinha em casa” 

“Ele sabe do diagnóstico, mas finge que não sabe por medo de ser rejeitado, 

não só pela a família, mas por qualquer pessoa.” 

“Eu finjo que não sei de nada, mesmo sabendo que ele sabe o próprio 

diagnóstico e também sabe que eu sei. Já disse para ele que estou do lado dele 

para qualquer coisa que ele venha a precisar. Mas prefiro esperar a psicóloga 

conversar com ele, e por enquanto vou fazendo assim, fingindo.” 

A cunhada pediu para que eu não tocasse no assunto. 

Eu disse para ela que os médicos e enfermeiros conversavam com ele todos 

os dias e ele sabe do diagnóstico. A cunhada respodeu: “Tudo bem, eu sei disso, 

mas vamos deixar assim por um tempo.” 

A cunhada aceitou a pesquisa e posteriormente o cliente também. Tudo foi 

previamente explicado e houve concordância das partes. 

A cunhada autorizou minha permanência. 

Entrevista com o cliente (11:30) 

Enquanto a família não chegava, resolvi entrar, me apresentar, explicar a 

pesquisa, conhecer um pouco do cliente sem fazer qualquer tipo de pergunta. 

Entrei no quarto, a assistente social estava com ele, e logo pude perceber uma 

boa relação entre eles através de gestos e palavras carinhosas. Me apresentei e 

expliquei como funcionaria a  pesquisa. Ele mostrou-se muito desconfiado e me fez 

muitas perguntas, do tipo: “Você vai me tirar daqui? Vai mudar minha medicação? 

Quem é mesmo você? O que é esse mestrado?” 

Expliquei tudo de novo, com muita paciência, adequando as palavras para o 

entendimento do cliente. Li junto com ele a autorização para ele ser voluntário e 

fiquei aguardando a resposta. Ele disse que me daria a resposta após falar com 

família. Marcamos de nos encontrar no horário da visita, onde estaria com a família e 

poderíamos todos conversar juntos.  Retornei a tarde ás 15h30min,( a visita é no 
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horário das 15:00 ás 16;00, voltei ás 15;30 justamente para dar tempo do cliente 

conversar com a família) conversei com a família e cliente. A cunhada se manifestou 

dizendo que por ela tudo estaria ok, que tudo dependeria da decisão do Paulo. Paulo 

ficou em silêncio por alguns segundos e depois aceitou. Assinou o termo de 

aceitação. 

O tempo que permaneci no quarto com o cliente percebi que havia uma poça 

de urina na lateral da cama, (11:50h) estava vazando da bolsa coletora. Ele pediu 

que chamasse alguém para limpar. Chamei um técnico e pedi que verificassem a 

bolsa coletora. Passado uns 30 minutos, não veio ninguém, e eu voltei a pedir, foi 

quando o técnico manifestou-se dizendo: “- Eu não fui por que estava ocupada com 

a administração de medicamentos em outros clientes, mas eu vou lá, ver o que está 

acontecendo. Ele é chato assim mesmo.” 

Retornei ao quarto e aguardei.  Apareceu outro técnico, verificou bolsa e disse 

que estava com um problema, mas que não iria retirar nada naquela hora, pois o 

cliente iria retirar o cateter daqui algumas horas e o material estava em escassez e 

pediu para ele aguardar mais um pouco. O paciente ficou em silêncio, a urina 

continuou vazando e a poça de urina do chão não foi retirada. Sai de lá por volta de 

12h40min e quando retornei a tarde, ele disse que só depois de 1hora foram retirar a 

sonda e limpar o quarto. 

O cliente permaneceu sentado com os pés sobre um pano, pois o chão estava 

molhado de urina. 

Conversamos por algumas horas, ele me disse onde morava, sua atividade, 

falou como se sentia no momento, falou como chegou e que nas primeiras semanas 

estava muito mal fisicamente e mentalmente, e que agora está muito melhor.  Está 

se alimentado pouco. Mostrou-se muito vaidoso, preocupado com a imagem, queria 

se ver no espelho. (Dei um espelho para ele, foi nesse momento que ele aceitou a 

pesquisadora) cliente relatou que não dorme há 3 dias, não sente sono e já pediu 

um remédio para dormir. Perguntei se ele gostaria que eu trouxesse alguma coisa 
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para ele, e ele respondeu que eu poderia trazer o que eu achasse útil para ele no 

momento. Perguntou quando eu iria retornar, eu disse que na terça- feira à tarde. 

Quando foi ás 17h49min, entrou a técnica de enfermagem para administração 

do medicamento, ela o tratou com educação e fez o procedimento de maneira 

delicada. O cliente pediu para que trouxesse um lençol, pois estava com frio e 

rapidamente foi atendido. Permaneci durante mais 1 hora.  Fui despedir-me do 

cliente, ele levantou a mão para um aperto, eu apertei e disse: “Fica com Deus! Tudo 

vai dar certo!” 

Fui embora ás 18h40min. 

Segundo dia  

Data: Terca-feira, 22-01-08 

Horário: 10h00min  

Li o prontuário e percebi que ocorreram algumas mudanças, por exemplo, 

ainda estava hipocorado (1+/4+), o edema tinha aumentado (3+/4+) e estava 

fazendo uso de Diazepan. O cliente encontra-se em bom estado, menos 

desanimado e falante. Relata ter se sentido bem desde 19-01-08, última visita, e que 

está sendo bem atendido pela a equipe multidisciplinar. Sente-se satisfeito. 

Começou a tomar calmante desde 20-01-08 e está conseguindo dormir bem. Houve 

um aumento do edema nos MMII. Ele queixa- se do edema e pergunta quando vai 

passar. Não sente dores nas pernas. Está comendo bem. Sente fome. 

Foram realizadas as seguintes perguntas 

Quem é a pessoa da equipe multidisciplinar que está mais próximo de 

você? 

R: Todos os profissionais são bons e atenciosos, mas a assistente social tem 

um contato maior comigo e me sinto mais a vontade com ela 
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O senhor sabe o que tem? Por que está aqui? 

R: Eu vim para o rio porque no estado onde eu moro não tem recursos. Eu não 

sei o que eu tenho, eles (os médicos) falam que eu tive a pancreatite e estão 

aguardando alguns exames.  

A equipe te tratou bem? 

R: Todos me trataram bem. A noite o atendimento demora mais. 

Aconteceu algum desconforto com algum profissional da equipe? 

R: Aconteceu sim. (o caso do técnico, que já citei a cima) 

Fiz algumas perguntas para saber como foi atendido desde a sua chegada até 

o dia de hoje no hospital.  

Quando chegou ao hospital? 

Como chegou ao hospital?  

Quem estava com você? 

Como foi atendido desde a chegada no SE até hoje  no DIP? 

Quem recebeu você no Dip? 

Quando fez os exames os funcionários atenderam as suas necessidades? 

Como foi sua primeira refeição? 

Como foi o primeiro procedimento que fizeram em você? 

Alguém lhe tratou mal? 

A equipe multidisciplinar explica tudo o que acontece com você? 

 Explica os procedimentos? 

A equipe conversa com sua família? 

Como é o atendimento no horário da noite? 

A vezes que precisaram puncionar uma veia , como lhe trataram? 

Alguém deixou de lhe atender quando você precisou? 

Você sabe o seu diagnóstico? 

Quer saber o qual é o seu diagnóstico? 

A equipe multidisciplinar já falou para você qual é o seu diagnóstico? 
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O cliente relatou: 

No momento que a internação foi autorizada, ele estava sem acompanhante, 

desorientado, muito nervoso, assustado, sentindo muita dor e muito fraco. Foi levado 

na cadeira de rodas para o DIP, no caminho desmaiou, que impossibilitou de lembrar 

quem o recebeu no DIP. Quando ele acordou, já estava no quarto. 

Nos primeiros 10 dias de internação o paciente relata não lembrar do 

relacionamento com a equipe multidisciplinar, pois estava desorientado e delirando. 

Depois com a melhora do quadro clinico, já orientado, relatou que sentiu muita 

dor e com freqüência acionava a campainha, e observou a irritação por parte de 

alguns técnicos. Retiraram a campainha de perto para que ele não apertasse. 

Um desses dias ele estava com muita dor e não conseguia dormir, pediu para 

um técnico de enfermagem uma calmante e o técnico respondeu que o hospital não 

era hotel para ele ficar dormindo o tempo todo. O paciente ficou muito chateado e 

irritado com a conduta do técnico. No dia seguinte ele falou com o médico, esse, que 

prescreveu um calmante. Dias depois, ele encontrou com esse mesmo técnico, 

conversaram e resolveram o mal entendido. (o paciente diz ter consciência de que 

ele foi muito chato com alguns profissionais e desculpou-se com eles)  

O paciente diz que sua relação com a equipe multidisciplinar é muito boa, todos 

são atenciosos. Todo procedimento antes de ser realizado é explicado e justificado. 

Na hora do banho, administração de medicamentos, punção e outros ele foi 

tratado com carinho. 

Antes da primeira refeição o paciente ficou em dieta zero durante 3 dias só 

depois  bebeu  água no algodão. Ele chorava muito e pedia, “por favor”, para que 

trouxessem comida Na primeira refeição ele comeu pouco, pois sentia epigastralgia. 

Sempre vinha a mesma comida e isso dificultava ainda mais (arroz, carne moída e 

purê). Hoje, 24-01-2008, ele come bem, tem apetite e a comida é diferenciada. Nas 

três primeiras semanas ele sentiu-se muito triste, sozinho e isolado. A família todos 

os dias vem visita-lo (a cunhada e amigos, o irmão vem de vez em quando, os pais 
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moram em São Paulo e não vem visitá-lo). O cliente relata que recebeu orientações 

sobre a importância da alimentação adequada.  Na realização de exames, a maioria 

foi doloroso, mas independente disso ele foi muito bem orientado e foi bem tratado 

desde o maqueiro até a equipe multidisciplinar. Sua relação com a equipe é boa, 

(médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares) ele diz ter mais contato e intimidade 

com a assistente social. 

Quando eu perguntei se ele sabia do próprio diagnostico e se a equipe 

multidisciplinar havia comentado com ele, ele disse: 

Estou esperando o resultado, mas acho que estou com tuberculose, eu não sei. 

Os médicos me disseram que estou aqui por causa da pancreatite. 

Depois de uns segundos o cliente perguntou: - Você sabe o que eu tenho? 

Eu respondi: “ - Você quer saber o que tem?” 

O cliente: ”-Quero!” 

Com muita cautela, expliquei delicadamente todo o seu diagnóstico e no final 

disse que eu estaria do lado dele.  A partir daí o cliente assumiu que sabia desde 

o inicio. 

Parece estar aliviado. Comprovei que ele não assumia o diagnostico por medo 

de que as pessoas se afastassem dele. Ele disse que a família sabe. 

Percebi que ele ficou mais a vontade.  

Tomei essa decisão baseada em todas as informações que colhi até hoje. 

Achei que o momento foi propício para conversarmos sobre o diagnóstico. 

Quinto dia 

Data: Sexta-feira, 25-01-08 

Horário: 17h35min 

O cliente relatou que dormiu bem a noite passada. O edema está diminuindo. 
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Sente fome e que está comendo toda comida que o hospital manda. A equipe 

continua atendendo bem, só a noite que demora para ser atendido. A família veio 

visitá-lo no dia anterior. A cunhada trouxe um pão recheado para ele comer, ele 

comeu tudo e estava sentindo-se muito bem. Hoje o irmão veio visitá-lo e está muito 

contente com isso, pois diz que o irmão é uma pessoa muito difícil, que ele é 

alcoólatra. O encontro foi muito bom 

Finalizou nossa conversa dizendo que a cada dia se sente melhor. 

Sexto dia 

Data: Sábado 26-01-08 

Horário: 14h00min 

Continua dizendo que está sendo bem atendido por todos, porém, relatou a 

seguinte caso: “Estou sentindo minha bunda muito dolorida e está doendo aqui atrás 

também (região sacra), acho que estou com uma ferida.“  

Perguntei se poderia observar a ferida, ele disse que sim. 

Observei uma ulcera estagio 1 na região sacral e nas região interglutea e 

perianal feridas  com a epiderme e derme já comprometidas, com importante 

hiperemia. Em uma ferida na região interglutea tinha necrose.  Na lateral do glúteo 

não havia nenhuma ferida. 

Fiz as seguintes perguntas 

Sente dor no local das feridas? 

R: “Sim, só na hora de fazer a higiene.” 

Está usando algum remédio no local? 

R: “Não” 
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Já falou com alguém da equipe multidisciplinar? O que eles disseram? O 

que fizeram? 

R: “Já falei com todos e pedi remédio, mas não passaram nada. O médico falou 

que eu precisava mudar de posição.” 

Entrei em contato com o enfermeiro plantonista para tirar algumas duvidas. Ele 

disse que as feridas na região perianal não eram úlceras por pressão, é herpes e 

está sendo tratado. Que na região sacral existia de fato a úlcera estagio 1, pois ele 

havia ficado muito tempo deitado, mas ele já estava sendo orientado e a equipe de 

enfermagem sabia de tudo e estava tratando. 

Retornei ao quarto do cliente, expliquei detalhadamente sobre as feridas, 

orientei o cliente sobre a importância de mudar de posição. 

O cliente disse ter dormido bem e que o atendimento continuava bom. 

Hoje a família não veio visitá-lo, mas ele estava aparentemente bem. 
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