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RESUMO 

O profissional técnico de enfermagem é um ator que está presente nas diferentes 
etapas do processo de trabalho em saúde, estando suas ações sob a 
responsabilidade do enfermeiro. Sua atuação próxima ao usuário se destaca nas 
atividades práticas e técnicas, vinculada à dinâmica hospitalar, local em que 
numericamente ganha relevo frente aos demais profissionais do campo da saúde. 
Porém, o seu saber/fazer ainda é pouco explorado, seja durante a construção de 
projetos terapêuticos pelas equipes de saúde, seja pelo espaço de trabalho na 
produção acadêmica. Deste modo, tomamos como objetivos desta investigação: 
Descrever o processo de trabalho do técnico de enfermagem no ambiente hospitalar; 
Identificar as ferramentas de trabalho empregadas pelo técnico de enfermagem em 
seu cotidiano no ambiente hospitalar; Analisar os modos de produção do cuidado do 
técnico de enfermagem na relação com o usuário hospitalizado; Mapear os modos 
de produção do cuidado do técnico de enfermagem na relação com a equipe 
multiprofissional. A proposta metodológica toma por base a abordagem de caráter 
qualitativo descritivo. Os instrumentos usados para a coleta de dados foram 
Observação Simples, Diário de Campo e Entrevista Semiestruturada. A análise dos 
dados foi realizada a partir da Análise de Conteúdo, segundo Bardin. O resultado foi 
obtido do corpus das mensagens das entrevistas semiestruturadas que produziu os 
índices: processo de trabalho do técnico de enfermagem, as ferramentas que o 
técnico de enfermagem utiliza em seu trabalho, definição de cuidado no trabalho do 
técnico de enfermagem, e a relação do técnico de enfermagem com a equipe 
multiprofissional. A partir destes índices foram construídos os núcleos de sentido: 
produção e prática do cuidado, e relação multiprofissional. Conclusão: O 
profissional técnico de enfermagem mostra que no uso das suas aplicabilidades 
técnicas junto ao usuário produz o seu saber/fazer articulado com a dinâmica 
micropolítica do cuidado. Entretanto, a potência do momento intercessor 
usuário/técnico, é pouco explorada durante o processo de cuidado. Ou seja, o 
profissional, no seu cotidiano, reconhece muito pouco os momentos de 
ressignificação de sua prática, como elemento terapêutico no cuidado com o usuário. 
O projeto foi aprovado pelo Parecer nº. 345.635 com data de 02∕08∕2013. 

 
Palavras-chave: Técnico de Enfermagem; Enfermagem; Hospital; Processo de 
Trabalho; Cuidado em Saúde.  
 
 



ABSTRACT 

The nurse technician is an actor who is in different stage in the healthy area, and 
their actions are under nurse’s responsibility. His action next the user stands in 
practices and technical activities, linked to the hospital, the place where wins 
numerically relief compared to other professionals in the health field dynamics. But 
their knowing/doing is still little explored, either during the construction of therapeutic 
projects by health teams, either at workspace in academic production. Thus, we take 
as goals of this research: Describe the work process of the nursing technician in a 
hospital environment; Identify the working tools used by technical nursing in their 
daily life in the hospital environment; Analyze the modes of production of the nursing 
technician care in relation to the user hospitalized. Map the modes of production of 
technical nursing care in relation to the multidisciplinary team. The methodology is 
based on a qualitative descriptive approach. The instruments used for data collection 
were simple observation, field diary and semi-structured interview. Data analysis was 
performed using analysis of content by Bardin. The result was obtained from the 
corpus of messages of semi-structured interviews that produced indexes: work 
process of the nurse technician, the tools that the nursing technician uses in his work, 
care definition in the work of the nursing technician, and the relationship of the nurse 
technician with the multidisciplinary team. From these indexes the units of meaning 
were built: Production and practice of care, and multidisciplinary relationship. 
Conclusion: The nursing technician shows that in the use of their technical 
applicability with the user produces its knowing/doing articulated with the 
micropolitical dynamics of care. However, the power of the moment intercessor 
user/technician is little explored during the care process. In the other words, 
professional, in their daily, recognizes little moments of redefinition of their practice 
as a therapeutic element in caring for the user. The project was approved by protocol 
No. 345 635 dated 08.02.2013.  
 
Keywords: Nurse Technician; Nursing; Hospital; Work Process; Health Care. 



LISTA DE SIGLAS 

 

a.C  Antes de Cristo 
ABEN  Associação Brasileira de Enfermagem 
BVS  Biblioteca Virtual de Saúde 
CAPS  Centro de Atenção Psicossocial 
COFEN  Conselho Federal de Enfermagem 
d.C  Depois de Cristo 
EEAAC  Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa 
EPI  Equipamentos de Proteção Individual 
ESF  Estratégia Saúde da Família 
FEPPEN  Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería 
FMHM  Fundação Hospitalar de Macaé 
HIV  Vírus da Imunodeficiência Humana 
HMS  Hospital Municipal da Serra 
HPM  Hospital Público de Macaé Dr. Fernando Pereira da Silva 
LAPEGS  Laboratório de Estudos e Pesquisa em Gestão e Trabalho em Saúde 
LILACS  Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
LDB  Lei de Diretrizes e Bases 
MEDLINE  Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
PNH  Política Nacional de Humanização 
PROFAE  Projeto de Formação dos Trabalhadores da Área de Enfermagem 
SciELO  Biblioteca Eletrônica de Periódicos Científicos Brasileiros 
STI  Serviço de Terapia Intensiva para Adulto 
SIS  Secretaria de Gestão de Investimentos da Saúde 
SIDA  Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
SUS  Sistema Único de Saúde 
UBS  Unidade Básica de Saúde 
UFF  Universidade Federal Fluminense 
UPA  Unidade de Pronto Atendimento 
UTI  Unidade de Terapia Intensiva para Adulto 



LISTA DE QUADROS E TABELAS 

Tabela 1 -  Leitos para internação segundo setor de serviço no Hospital 
Público de Macaé, Macaé, RJ, 2014 

62 

Tabela 2 -  Caracterização dos sujeitos da pesquisa por faixa etária, 
segundo sexo. Macaé, RJ, 2013 

68 

   

Quadro 1 -  Depoimentos compilados (Corpus) sobre o processo de 
trabalho na clínica médica do Hospital Público de Macaé, 
segundo técnicos de enfermagem. Macaé, RJ, 2013 

73 

Quadro 2 -  Depoimentos compilados (Corpus) que indicam as ferramentas 
utilizadas no processo de trabalho na clínica médica do 
Hospital Público de Macaé, segundo técnicos de enfermagem. 
Macaé, RJ, 2013 

77 

Quadro 3 -  Depoimentos compilados (Corpus) que indicam conceitos para 
o cuidado no processo de trabalho, segundo técnicos de 
enfermagem. Macaé, RJ, 2013 

81 

Quadro 4 -  Depoimentos compilados (Corpus) que indicam o 
relacionamento entre os técnicos de enfermagem e a equipe 
multidisciplinar, segundo técnicos de enfermagem. Macaé, RJ, 
2013 

84 

 



SUMÁRIO 

RESUMO viii 
ABSTRACT ix 
LISTA DE SIGLAS x 
LISTA DE QUADROS E TABELAS xi 
1 INTRODUÇÃO 13 
 1.1 OBJETO DO ESTUDO 15 
 1.2 OBJETIVOS 15 
  1.2.1 Objetivo geral 15 
  1.2.2 Objetivos específicos 15 

 1.3 JUSTIFICATIVA 15 

2 BASES CONCEITUAIS 19 
 2.1 O HOSPITAL: UM POUCO DA HISTÓRIA 19 
  2.1.1 O hospital como um espaço da caridade 21 
  2.1.2 O hospital moderno como transição para o hospital geral 23 
  2.1.3 O hospital no Brasil 25 
 2.2 O TRABALHO 27 
  2.2.1 O processo de trabalho em saúde 34 
  2.2.2 O técnico de enfermagem: aspectos históricos 41 

  
2.2.3 Micropolítica e cuidado: cenário e prática para o técnico 
de enfermagem 

47 

3 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 61 
 3.1 CENÁRIO 61 
 3.2 SUJEITOS 63 
  3.2.1 Critérios de inclusão 64 
  3.2.2 Critérios de exclusão 64 
 3.3 ASPECTOS ÉTICOS 64 
 3.4 INSTRUMENTOS 65 
 3.5 ANÁLISE DOS DADOS 68 
  3.5.1 Pré-análise 68 
   3.5.1.1 Leitura flutuante 69 
   3.5.1.2 Escolha dos documentos 69 
   3.5.1.3 A formulação das hipóteses e dos objetivos 70 

   
3.5.1.4 A referenciação dos índices e a elaboração dos 
indicadores 

71 

   3.5.1.5 A preparação do material 71 
  3.5.2 Exploração do material 71 
  3.5.3 Núcleo dos sentidos 90 
  3.5.4 Análise de conteúdo 90 
   3.5.4.1 Produção e prática do cuidado 92 
   3.5.4.2 Relação multiprofissional 98 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 101 
REFERÊNCIAS 104 
APÊNDICES 107 
ANEXOS 141 
  



13 

1 INTRODUÇÃO 

Ao começar o estágio em Psicopatologia Fundamental I e II, do curso de 

graduação em Psicologia, em uma emergência psiquiátrica na cidade de Macaé-RJ, 

entre os anos de 2001 e 2002, comecei a conviver com uma demanda em que a 

psicose se revelava a cada dia na minha rotina, como também, a dependência 

química. Do ano de 2003 a 2004, ingressei em um estágio curricular no Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) Betinho, que tem atendimento para adultos, na mesma 

cidade. No primeiro serviço transitei entre os profissionais de saúde que compunham 

a equipe multiprofissional, entre eles, o técnico de enfermagem. Os trabalhadores 

tentavam de algum modo "costurar" em conjunto um discurso sobre as demandas 

que chegavam no dia a dia do trabalho, mas, eu não conseguia identificar uma 

prática interdisciplinar. 

No CAPS Betinho ocorria algo diferente, entre os profissionais, nas reuniões 

de equipe: havia um clima de trabalho coletivo; abertura em algumas discussões 

com os profissionais de nível médio, incluindo o técnico de enfermagem, na 

construção do projeto terapêutico de cada usuário. 

O interessante é que revendo agora, percebo que tanto na emergência 

psiquiátrica quanto no CAPS Betinho, me aliei ao técnico de enfermagem, por 

curiosidade, pois me parecia que a função deste profissional, naquele espaço, não 

estava bem acomodada, principalmente, na emergência psiquiátrica. 

Depois que terminei a licenciatura em psicologia, comecei a lecionar em 

cursos técnicos de enfermagem e técnicos de enfermagem do trabalho, na cidade de 

Macaé-RJ. Em paralelo às aulas, fui terminando a formação em psicologia.  

Continuei lecionando para os cursos técnicos e fui convidado para atuar em 

mais dois novos cursos: técnico em radiologia médica e técnico em segurança do 

trabalho. As disciplinas que lecionei nos cursos foram: Psicologia Aplicada à 

Enfermagem – atualmente denominada Noções de Psicologia e Acolhimento para o 

técnico em enfermagem; Ciências Sociais e Psicologia do Trabalho para Técnico em 

Enfermagem do Trabalho; Psicologia e Acolhimento para Técnico em Radiologia; e 

Psicologia do Trabalho e Ética para Técnico em Segurança do Trabalho.   

Na interação com os alunos do curso técnico em enfermagem, comecei a 

observar a formação e a prática deste profissional, a partir dos relatos em sala de 

aula, desde o campo de estágios no hospital geral, como também as experiências 
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trazidas dos já formados que buscavam a especialização como técnico de 

enfermagem do trabalho. 

As experiências relatadas me levavam a resgatar na lembrança o período de 

estagiário nas duas unidades de saúde, e em específico na emergência psiquiátrica. 

Eram cenas bem semelhantes, com o mesmo tom de presença e não presença 

deste ator na equipe de saúde. A presença do técnico de enfermagem se dava 

quando convocado à assistência direta com o usuário, quando havia discussões 

sobre os casos dos usuários a sua presença não era convocada. E quando este 

profissional estava presente, no mesmo espaço físico em que as reuniões 

aconteciam, passava por despercebido. Isto se dava por observações minhas que se 

confirmaram quando os técnicos de enfermagem relatavam em momentos em que 

estávamos juntos no curso, na sala de aula. 

Mesmo com sua formação voltada para o ambiente hospitalar, o técnico de 

enfermagem atua em várias áreas da saúde, tais como: Estratégia Saúde da Família 

(ESF); unidade básica de saúde (UBS - onde não tem a ESF); prontos socorros; 

centro de saúde com várias especialidades em saúde, entre outros. Entretanto, o 

que me interessa nesta pesquisa é o trabalho que o técnico de enfermagem produz 

no ambiente hospitalar, porque é nesse cenário que tive maior experiência com este 

profissional e onde se concentra a maior oferta de postos de trabalho para a esta 

categoria. 

Na busca para melhor entender o movimento desse profissional, a vinculação 

ao Laboratório de Estudos e Pesquisa em Gestão e Trabalho em Saúde, na Escola 

de Enfermagem Aurora Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense 

(LAPEGS-EEAAC-UFF), foi fundamental e colaborou muito na constituição desta 

pesquisa. Este laboratório me trouxe proximidade com a enfermagem para melhor 

embasar a parte teórica e nortear a investigação de campo, além de apoiar a 

discussão daquilo que eu percebia como professor do curso técnico de enfermagem, 

auxiliando na construção das questões que norteiam este estudo. 

Nesta perspectiva, algumas questões estruturam a investigação: Como se 

produz o processo de trabalho do técnico de enfermagem em sua prática no 

ambiente hospitalar? Quais as ferramentas e modos de produzir o cuidado em saúde 

que o técnico de enfermagem utiliza no seu cotidiano no trabalho? Como se constitui 

a relação de cuidado do técnico de enfermagem com o usuário hospitalizado? Como 

é construída a relação do técnico de enfermagem com a equipe de saúde? 
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1.1 OBJETO DO ESTUDO 

A partir destas questões, estabeleceu-se o objeto da pesquisa: o processo de 

trabalho do técnico de enfermagem no ambiente hospitalar. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Descrever o processo de trabalho do técnico de enfermagem no ambiente 

hospitalar. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar as ferramentas de trabalho empregadas pelo técnico de 

enfermagem em seu cotidiano no ambiente hospitalar; 

 Analisar os modos de produção do cuidado do técnico de enfermagem na 

relação com o usuário hospitalizado; 

 Mapear os modos de produção do cuidado do técnico de enfermagem na 

relação com a equipe multiprofissional. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Uma investigação que aponta o trabalho do técnico de enfermagem como 

central, articulada com a dinâmica do cuidado em saúde, se justifica a partir da 

identificação de um pequeno número de estudos sobre a atividade deste profissional 

no campo da saúde. Esta se deu por um levantamento bibliográfico nas bases de 

dados vinculadas à Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) do Ministério da Saúde tendo 

como recorte temporal: maio de 2008 a maio de 2013, ou seja, os últimos cinco anos 

que antecederam o início desta pesquisa. 

A questão que norteou o referido levantamento foi: Como a produção 

acadêmica aborda as questões relativas ao processo de trabalho do técnico de 

enfermagem na área de saúde no Brasil?  

Elegeram-se os seguintes descritores para a busca em associação: "trabalho" AND 

"técnico" AND "enfermagem". Neste primeiro corte obtive-se o seguinte resultado: 

267 publicações: Coleção de Publicações - Biblioteca MS (0); Coleção de Vídeos - 

Biblioteca MS (0); Coleção de Cartazes - Biblioteca MS (0); Coleção de Fôlderes - 
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Biblioteca MS (0); Portal de Textos Completos (0); Glossário Eletrônico do MS (0); 

Siglário Eletrônico do MS (0); Literatura Latinoamericana e do Caribe - LILACS 

(107); Scientific Electronic Library Online - SciELO (33); Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online - MEDLINE (127). 

A partir da seleção acima, optou-se por trabalhar apenas com artigos. Para 

continuar a seleção do material construíram-se critérios:  

Para inclusão dos artigos: 1) estudos originais no recorte temporal entre maio 

de 2008 e maio de 2013; 2) artigos que possuam no título ou resumo aderência a 

temática voltada para processo de trabalho do técnico de enfermagem no Brasil; 3) 

artigos completos; 4) artigos que mostram a atuação do técnico de enfermagem no 

hospital geral.  

Para exclusão do material: 1) resumos; 2) artigos que não estejam na língua 

portuguesa (Brasil); 3) artigos completos que não tenham o Brasil como país de 

origem.  

Para iniciar a segunda fase do levantamento dispunha-se de 267 publicações, 

sendo: 107 artigos na base de dados LILACS, destes, 01 de origem fora do Brasil, e 

97 não compreendidos no recorte temporal delimitado. Restando, assim, 09 artigos 

na LILACS. Os 127 artigos encontrados na base de dados MEDLINE não tinham a 

publicação como o país origem o Brasil, por isto, foram todos excluídos. Dos 33 

artigos encontrados na base de dados SciELO todos têm o país de publicação o 

Brasil, porém, somente 14 estão de acordo com critérios de inclusão e exclusão; de 

modo que Restaram, desta base, um total de 23 artigos para a fase seguinte. 

Os 09 artigos identificados na LILACS com publicação no Brasil, encontram-

se duplicados na base de dados SciELO. 

Ao final desta fase identificaram-se para leitura 14 artigos: 10 artigos relativos 

à atuação da enfermagem de forma abrangente, nos quais se discorre sobre pessoal 

da enfermagem, equipe da enfermagem, mas, sem especificações de quais 

profissionais compõem a equipe de enfermagem.  

Os serviços de atuação da enfermagem descrito nos artigos são: saúde 

mental, saúde do idoso, saúde da família, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 

UBS, educação permanente, e formação do pessoal da enfermagem. 

Somente um dos artigos selecionados aponta o trabalho da equipe de saúde, 

no contexto hospitalar, e especifica entre os profissionais de saúde o profissional 

técnico de enfermagem. Este artigo trata de uma pesquisa qualitativa realizada em 
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um hospital universitário, da região Sul do Brasil, com a equipe multiprofissional 

composta por fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem e um técnico de enfermagem. Tendo como cenário o referido hospital 

com unidades de clínica médica, cirúrgica e ainda no hospital-dia, este para atender 

os pacientes com o Vírus da Imunodeficiência Humana e Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (HIV/SIDA) que recebem as doses de antirretrovirais 

(IRALA; CEZAR-VAZ; CESTARI, 2011). 

O artigo discute a relação das doenças com o estigma social no ambiente 

hospitalar traçando uma analogia entre os pacientes internados e os pacientes 

apenados por conta dos estigmas sociais. Esta analogia se reporta aos 

atendimentos realizados pelos hospitais do século XVIII que atendiam os pobres e 

os doentes de lepras (atualmente hanseníase) por serem os negados e indesejados 

socialmente. A discussão do referido artigo tem a intenção de trabalhar sempre com 

as situações metafóricas que são desencadeadas pela presença do termo 

"pacientes apenados" que está relacionado com o estigma social emergido da 

sociedade, no que se refere ao processo saúde-doença. Entretanto, não há 

discussão sobre o processo de trabalho do técnico de enfermagem. 

O levantamento bibliográfico aponta que nas produções acadêmicas, de fato, 

o trabalho produzido pelo profissional técnico de enfermagem pode ser mostrado 

como mesclado com o pessoal da enfermagem ou equipe de enfermagem, nos 

serviços de saúde, mas não apresenta um debate mais sólido sobre o trabalho deste 

profissional. Isto justifica a necessidade em mostrar como é produzido o processo de 

trabalho do técnico de enfermagem no ambiente hospitalar. A escolha pelo cenário 

hospitalar se embasa nas experiências em que construí com este profissional desde 

quando o hospital era a principal porta de entrada do sistema de saúde. O hospital, 

no município de Macaé onde foi realizada a pesquisa, é uma instituição que muito 

emprega este profissional. 

Como as produções científicas na área da enfermagem é produzida por 

enfermeiros e enfermeiras que estão na produção acadêmica, talvez, seja este o 

motivo de aparecer esse trabalho mesclado. Reconhece-se, entretanto, que o 

trabalho do técnico compõe a produção do trabalho de enfermagem como um todo, 

mas também que há especificidades importantes de serem ressaltadas. Não há 

interesse, nesta pesquisa, em criar oposições dentro da equipe de enfermagem, e 

sim, mostrar o saber/fazer deste profissional. 
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Este trabalho se estrutura em três partes, os primeiros capítulos constituem a 

parte conceitual, na sequência, a metodologia empregada no estudo. A última parte 

é constituída pela análise e elaboração dos resultados do estudo.  
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2 BASES CONCEITUAIS 

2.1 O HOSPITAL: UM POUCO DA HISTÓRIA 

A palavra hospital vem se transformando ao longo do tempo. A sua origem 

deriva do latim hospitalis que significa "ser hospitaleiro", acolhedor, sendo, também, 

um adjetivo derivado de hospes (referente à hóspede) no sentido estrangeiro, 

viajante, aquele que dá agasalho, que hospeda. O termo "hospital" e a função de 

hospedar vêm se difundindo por vários países no decorrer da história da 

humanidade (BORBA; LISBOA; 2010). 

Os autores supracitados trazem fragmentos da história sobre o hospital como 

"os primeiros sinais" desde a Antiguidade até a Idade Média. Constatou-se que em 

diferentes lugares do mundo há sinais do surgimento de hospitais desde 543 a.C. 

como estabelecimentos de acolher e hospedar. 

Há relatos no oriente da visão destes estabelecimentos como anexos aos 

Mosteiros Budistas. Na China chegam os ensinamentos do médico hindu Susrata 

com muita influência do budismo, isso se deu tão forte que surgiu uma rede de 

hospitais: um para tratar de doenças em geral, outro para isolamento de doenças 

contagiosas, outro com as parteiras, e outros como casas de repouso para os 

doentes em estado de convalescência. O tratamento feito naquela época era 

mantido por sacerdotes de Buda. 

Mais tarde na Grécia, o tratamento dado aos doentes se mescla com a 

religião. O Deus Apolo é reconhecido como o Deus da saúde entre os gregos. Todos 

os enfermos oram a esse Deus para ter a cura. Portanto, os primeiros humanos a ter 

a arte de curar são os sacerdotes dos templos gregos. A doença é reconhecida 

como um mal. Com o decorrer do tempo, aumenta o número de enfermos, o que cria 

a necessidade de lugares apropriados para tratar dos enfermos, que continuaram 

em poder dos sacerdotes dos templos que foram erguidos em bosques sagrados 

com fonte de águas com propriedades terapêuticas (BORBA; LISBOA; 2010). 

De volta ao Ocidente, no século I a.C. nasce a ideia dos valetudinários que 

são definidos como "indivíduos com saúde fraca"; e para cuidar destes indivíduos 

com a saúde fragilizada foi necessário recolher familiares deles e, também, escravos 

para ajudar a tratá-los. Para melhor tratar destes indivíduos surgiram os serviços de 

"medicus a valetuninario". O trabalho executado pelos escravos como dar banho, 
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limpar feridas, entre outros, foi aumentando, e com isso, foi reconhecida a 

necessidade de tratamento que se fundamenta com a precisão em teorizar as 

práticas pelos estudos dos "medicus a bibliotecis" (BORBA; LISBOA; 2010, p. 10). 

Estes estudos contribuíram de forma documental para o início do surgimento dos 

hospitais. 

A inscrição histórica do surgimento do hospital, a princípio, vem se 

configurando com os personagens: "medicus a valetuninario" e "medicus a 

bibliotecis", o que vai ao longo do tempo demarcar fortemente o espaço médico 

dentro do hospital. Isso se confirma quando os "medicus a valetuninario" não são 

mais voluntários, e passam a se manter no lugar de médico com suas 

especialidades, e também, os "medicus a bibliotecis" que se dedicavam, a partir das 

práticas do seu dia a dia, para criar as teorias (BORBA; LISBOA, 2010, p. 10). 

Atualmente esta realidade ainda se dá nos hospitais universitários onde a 

produção do saber/fazer se dá entre a prática e a teoria. O que muda nesse 

processo de produção de práticas e teorias é o surgimento de outros profissionais da 

área da saúde, não sendo a função de produzir uma exclusividade do saber médico. 

O século IV a.C, no Ocidente, é reconhecido na história da humanidade como 

o século de Péricles, e nesse mesmo século foi o período que nasceu um dos 

maiores médicos da humanidade: Hipócrates, que recebeu os ensinamentos 

médicos-sacerdotais do renomado médico Heródico. Com o decorrer do tempo, 

Hipócrates abandona a divindade e os mistérios e começa a observar o ser como 

biológico e sua vida interior, dividindo a história da medicina grega em dois períodos: 

o pré e o pós-hipocrático (BORBA; LISBOA, 2010).  

Na Idade Média, um novo conceito sobre hospital começa a ser produzido 

com o advento do cristianismo que tem caráter humanístico e se desenvolve a partir 

de serviços de assistência aos menos favorecidos e aos enfermos, idosos, órfãos, 

viúvas, viajantes e peregrinos, em um apelo a caridade e a expiação dos pecados 

(BORBA; LISBOA, 2010). 

No ano 313 d.C. o Imperador Constantino publica o decreto de Milão, que 

libera a Igreja Cristã a exercer suas atividades de caridades, de benevolência aos 

necessitados, que impulsiona as atividades nos hospitais. Com as cruzadas, 

movimento de circulação dos cristãos pela Europa com o objetivo de disseminar os 

ensinamentos cristãos, surgiram os senodóquios (ou xenodochium), uma pousada 
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em mosteiro medieval para peregrinos, estrangeiros e pobres, que circulavam pela 

Europa (MOURÃO, 1999). 

As xenodochium abrigavam, no mesmo espaço, os menos favorecidos, órfãos 

e também os doentes. Com o convívio do dia a dia, o contato com as doenças foi 

tomando maior proporção, havendo a necessidade de separação entre os hóspedes, 

e em específico, entre os doentes de acordo com os sinais e sintomas que estes 

apresentavam, com objetivo de diminuição do contágio das doenças. A divisão dos 

espaços foi feita da seguinte forma: Os asilos de leprosos passaram a denominar-se 

lobotrophia; os voltados aos doentes em geral, nosocomia; e os que serviam de 

abrigo e refúgio para forasteiros, pobres, desfavorecidos e peregrinos, hospitia. 

(BORBA; LISBOA, 2010). 

O hospital vem sendo transformado de acordo com as necessidades que 

surgem em vários momentos da humanidade. Os trabalhadores dos hospitais 

começam a utilizar o seu saber/fazer nas suas práticas cotidianas numa constante 

construção de valores sociais que vai se agregando em suas experiências. Um dos 

valores sociais que é impregnado de religiosidade e se configura na prática dos 

trabalhadores dos hospitais é a caridade. 

 

2.1.1 O hospital como um espaço da caridade 

Na Era Cristã foram criados os nosocomium (ou nosocomia) que são espaços 

que acolhiam os pobres, peregrinos, doentes, entre outros necessitados, de forma 

caridosa. Esses espaços tomam conta de grandes centros culturais como na 

Cesaréia, Antióquia e Alexandria. Esses espaços foram se fortificando com o tempo 

e se estabeleceram no ano de 369 d.C. Na Cesaréia (Capadócia) foi criado um dos 

primeiros e mais importantes nosocomium para atender os doentes em geral. Logo 

depois, se tornou um grande complexo com escolas técnicas, edifícios, manufaturas 

e residências para os religiosos: diáconos e diaconisas. (BORBA; LISBOA, 2010). 

No ano de 614 d.C, na Suíça, o mosteiro São Galo, pertencente à Ordem 

Católica dos Beneditinos, em uma parte adjunta, tinha um hospital composto por: 

enfermarias, unidades de isolamento, farmácia, banheiros, instalações para os 

médicos e ajudantes, e seus dirigentes. A Ordem Beneditina se tornou referência 



22 

para outras ordens religiosas que atendiam os doentes. Com isso, a caridade se 

fortifica no atendimento aos doentes (BORBA; LISBOA, 2010). 

Já no século XIII, decorrem algumas mudanças no que se referem às normas 

hospitalares, como a desvinculação dos hospitais da influência monástica medieval. 

(BORBA; LISBOA, 2010).  

Entre os séculos XIII e XVI, o Estado tem sua ascensão Absolutista, e 

assume de fato a administração dos hospitais. O planejamento para a construção de 

hospitais é para mudar o modelo medieval. Esta mudança produz o hospital 

moderno que nasce com a queda do sistema dos hospitais cristãos que tinha como 

objetivo tratar de forma caridosa. Mesmo com o nascimento do hospital moderno, os 

serviços religiosos continuam nos hospitais com a função específica de cuidar da 

parte espiritual. Capelas católicas são construídas dentro dos hospitais modernos 

para ter o lugar religioso. Com as capelas surgem os espaços para os capelães 

(padres) que têm os seus trabalhos voltados aos hospitais modernos. As freiras 

passam a tratar mais da parte religiosa e espiritual dos doentes. A caridade dá lugar 

à religião e o tratamento das doenças se dá sob a tutela dos médicos. 

O hospital neste contexto passa a se tornar, também, um campo de 

documentos de suas reestruturações físicas e das profissões que vêm se 

constituindo. Além disso, o hospital se reconfigura não apenas como um lugar de 

curar os doentes, mas também como um campo de saberes a partir das práticas. 

Isso é mostrado a partir do século XVIII, quando os saberes médicos deixam de ser 

exclusivamente dos livros - que serviam como jurisprudência médica - e passam a 

ser criados a partir dos saberes do dia a dia nos hospitais (FOUCAULT, 2004). 

A transição do hospital moderno para o hospital geral se faz, em partes, com 

as especialidades que se transformam em clínicas para melhor especificar a atuação 

dos médicos e dos serviços prestados pelos hospitais. O hospital passa a ser o lugar 

da formação e da transmissão do saber, mas para isto ocorrer foi necessário "a 

disciplinarização do espaço hospitalar para curar, registrar e acumular saber" 

(FOUCAULT, 2004, p.111). A disciplinarização é construída a partir dos mecanismos 

disciplinares, originado dos hospitais militares durante as guerras no século XVIII. 

Como um dos resultados da disciplinarização no ambiente hospitalar, se tem 

a clínica no hospital estruturada por especialidades para manter de forma mais 

adequada o tratamento das doenças a partir das prescrições médicas, entre elas a 

de que o indivíduo ocupasse um leito e seguisse a rigor as demais prescrições. A 
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clínica como especialidade, no decorrer do tempo, foi formando a medicina 

individualizante, que cria um espaço de observação que torna o indivíduo conhecido 

como objeto do saber e da prática médica, e, a partir desse momento, tem-se a cura. 

Curar é o objetivo da medicina individualizante (FOUCAULT, 2004). 

A disciplinarização do ambiente hospitalar reverberou na organização dos 

registros dos indivíduos, maior controle dos fenômenos patológicos sobre o número 

de indivíduos doentes que procuravam os hospitais. Os dados obtidos sobre esses 

fenômenos passam a ser vistos como alvo de intervenção da medicina. Com esta 

intervenção médica sobre os fenômenos patológicos, fortalece-se, cada vez mais, a 

formação da medicina individualizante no século XVIII. Tal prática se destaca em 

maior magnitude no século XIX (FOUCAULT, 2004). 

Atualmente, a prática em focar sobre a patologia nos indivíduos se faz 

frequente nos serviços de saúde. Possivelmente seja um reflexo da medicina 

individualizante que ainda vem se fortalecendo com os excessos das 

especializações nas áreas médicas, em que o doente fica a parte, e o que se 

sobressai é a doença. 

Para compreender esse movimento que é produzido nos hospitais, se torna 

necessário observar o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde, que 

atualmente se tem constituído como equipe multidisciplinar e interdisciplinar. 

2.1.2 O hospital moderno como transição para o hospital geral 

Com o Renascimento, no século XVII, a inserção dos hospitais na vida urbana 

é transformada por conta das questões socioeconômicas, mediante a emergência 

que a classe burguesa impõe para se viver nas cidades. O hospital precisa atender 

um número maior de pessoas e, por isso, se organiza de duas formas: 1) tem como 

a tarefa o compromisso de tratar de forma prioritária os enfermos e; 2) a criação dos 

"dispensários" - ambulatório - um local adjunto ao hospital, em que o doente se 

locomove por si, e não precisa de internação (BORBA; LISBOA, 2010). 

Com o crescimento populacional, o hospital moderno passa a se adequar as 

necessidades da sociedade que se estrutura em atendimento àqueles que buscam 

tratar das doenças. Por conta deste crescimento o hospital moderno necessitou se 

transformar em hospital geral, o que o fez de forma estratégica a partir de quatro 

elementos principais: 1) a introdução da medicina de forma profissional; 2) redefinir o 
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perfil institucional do hospital; 3) as atribuições terapêuticas passam ser 

especificadas e; 4) fazer de forma racional o aproveitamento dos recursos que já 

estão disponíveis (BORBA; LISBOA, 2010). 

Com a organização dos estudos da medicina e com a remodelagem do estilo 

do hospital moderno para o estilo do hospital geral, cada vez mais cresce o espaço 

do profissional médico que o leva junto com o poder econômico burguês a assumir a 

direção do hospital. Este fato pode ser observado ainda hoje: grande parte dos 

hospitais está sob a direção do profissional médico. 

A classe burguesa começa a influenciar na construção dos novos hospitais. 

Isso se concretiza com a construção do O Hôtel-Dien de Paris. Vale ressaltar que 

sua fundação foi no século VII, porém, a história só tem registro a partir do ano de 

829. Ainda nessa época, havia duas capelas católicas em sua estrutura física. 

(BORBA; LISBOA, 2010). 

No hospital geral, o processo de trabalho surge de forma cada vez mais 

hierarquizada, marcando fortemente a separação dos profissionais de medicina com 

aqueles que tinham a função leiga nos tratamentos dos doentes. A medicina já vinha 

se profissionalizando e, neste processo, a enfermagem começa a se deslocar do 

lugar da caridade e benevolência, como função leiga, e começa o seu processo de 

profissionalização (BORBA; LISBOA, 2010). 

Um dos caminhos deste deslocamento da enfermagem foram os estudos de 

Florence Nightingale. No ano de 1859, Nightingale cria "Notas" sobre os hospitais. 

Estas "Notas" foram construídas a partir dos escritos de suas observações das 

práticas do dia a dia do trabalho no hospital, cuidando dos feridos pela guerra da 

Criméia, por isto, ela criou um volume de produção de conhecimento que chegou a 

questionar a teoria dos miasmas, mais tarde substituída pela teoria microbiana era 

praticamente um estudo da classe médica. Afirma-se que os questionamentos de 

Florence Nightingale possam ter contribuído para os estudos futuros que 

fundamentaram a teoria microbiana. Outro fator apontado por ela foi questionar os 

defeitos encontrados nos hospitais daquela época, tais como: ausência de 

iluminação e ventilação naturais adequadas, assim como áreas mínimas entre os 

leitos para resolver a superlotação. O que fez, mais tarde, tornar seu trabalho mais 

aparente no hospital. Com seus estudos realizados a partir de suas observações 

sobre a maneira em que se sistematizavam os pavilhões, criou bases e dimensões 
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que mais tarde foi reconhecida como enfermaria Nightingale (BORBA; LISBOA, 

2010). 

Uma de suas maiores conquistas aconteceu quando criou, em 1860, a 

primeira escola de enfermagem no Hospital Santo Thomas, em Londres, que passou 

a ser a primeira escola de enfermagem com o objetivo de formar pessoas para o 

exercício da profissão (BORBA; LISBOA, 2010). 

No ano de 1867 a "enfermaria Nightingale" se torna um espaço de internação 

que é reconhecido como modelo para todo o mundo. Os estudos de observações, 

práticas e experiências que Florence Nightingale produziu são conhecimentos e 

práticas que circulam atualmente em hospitais (BORBA; LISBOA, 2010). 

2.1.3 O hospital no Brasil 

No Brasil, os hospitais são inaugurados com o modelo "Santa Casa de 

Misericórdia" a partir de 1543, sendo a primeira a ser fundada na cidade de Santos 

no estado de São Paulo. Em 1545 é fundada a Santa Casa de Vitória, na cidade de 

Vitória no estado do Espírito Santo. No ano de 1560, na cidade de Olinda, 

Pernambuco, foi fundada mais uma Santa Casa. Na cidade de Ilhéus, Bahia, foi 

fundada a Santa Casa de Misericórdia no ano de 1564. E, uma Santa Casa da 

Misericórdia que se tornou referência na América do Sul foi a fundada na cidade do 

Rio de Janeiro. (BORBA; LISBOA, 2010).  

A partir desse modelo hospitalar, o Brasil foi transformando as estruturas 

físicas de seus hospitais de acordo com a modernidade que surgia na Europa. E, 

com o passar do tempo, foi criando suas próprias estruturas em conformidade com 

as legislações vigentes de cada época. 

Por mais que a classe médica assuma a direção do hospital, as suas teorias 

não são suficientes para mantê-lo. O hospital tem em si uma complexidade desde os 

tempos do seu surgimento, e este fato mostrou a necessidade da entrada de outros 

profissionais nos hospitais, que ocasionou a introdução de um outro modo de 

trabalho no ambiente hospitalar (PITTA, 2003). 

Até o século XVIII os hospitais tinham seus serviços mais voltados para o 

pobre que estava morrendo do que para curar doenças. Com o passar do tempo, as 

mudanças foram ocorrendo nos hospitais em busca de aprimorar o atendimento aos 

que procuravam os hospitais, isto fez com que a função do hospital passasse a ser 
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curar as doenças. Com o decorrer dos tempos foi mostrado que as regras básicas 

de higiene, naquela época, produzidas dentro dos hospitais criavam surtos de 

epidemias. E, mesmo com as mudanças acontecendo dentro dos hospitais, a 

caridade continuou, porém, não mais como o único caminho, mas sim, como o lugar 

da salvação (PITTA, 2003). 

O hospital começa a tratar das doenças com o objetivo de curá-las, evitando 

assim, a morte. Nessa seara, transforma-se, em parte, a imagem que se tinha do 

hospital como um lugar denominado morredouro. Por isto, tratar de doenças provoca 

alguns procedimentos que estão para além da prática médica, o que abre espaço 

para outros profissionais nos hospitais, entre eles o pessoal de enfermagem que 

começa a ser profissionalizado, a partir das notas (ou anotações) sobre a prática 

descrita por Florence Nightingale. 

A transformação do hospital moderno em hospital geral se fortifica com o 

aumento dos atendimentos que são realizados nos serviços hospitalares, abrindo 

espaço para atuação de outros profissionais das áreas da saúde como o serviço 

social, a nutrição, a psicologia e a fisioterapia. A entrada destes profissionais no 

ambiente hospitalar vai criando um novo sentido para os serviços dentro do hospital, 

que permite a constituição da equipe multidisciplinar, criando nova dinâmica no 

trabalho dos profissionais de saúde (PITTA, 2003). 

Essas mudanças e transformações que aconteceram nas estruturas física e 

interna dos hospitais refletem, no decorrer dos tempos, nos serviços de saúde. Isto 

pode ser identificado nos estudos sobre o trabalho médico desenvolvidos por 

Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, os quais discutem sobre o processo de trabalho 

em saúde, a partir dos anos 1970 do século passado. Ele tem como base os estudos 

e as pesquisas de Maria Cecília Ferro Donnangelo que toma a teoria marxista como 

base (PEDUZZI; SCHRAIBER, 2008). 

Para compreender sobre processo de trabalho em saúde, é necessário, a 

princípio, entender o conceito de trabalho a partir do que Karl Marx produz sobre a 

influência do capitalismo no trabalho como natural do humano, discutido no próximo 

capítulo.  
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2.2 O TRABALHO 

O processo de trabalho em saúde pode ser compreendido, a partir da 

corrente marxista, que aborda três dimensões em relação ao trabalho humano: 1) 

diferenciamo-nos do reino animal; 2) o trabalho é uma condição necessária ao ser 

humano em qualquer tempo histórico e; 3) o trabalho assume formas históricas 

específicas nos diferentes modos de produção da existência humana. Pensar o 

trabalho a partir destes elementos nos permite refletir para além do senso comum, 

que reduz o trabalho humano à forma histórica assumindo relações sociais de 

produção capitalistas, ou seja, para além da produção capitalista que reduz o 

trabalho do humano a "compra e venda de força de trabalho, trabalho assalariado, 

trabalho alienado" (FRIGOTTO, 2008). 

O trabalho, segundo Frigotto (2008), é um processo entre o homem e a 

natureza, em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu 

metabolismo com a natureza. Nessa relação, entre o homem e a natureza, pode-se 

perceber que o trabalho é tão inerente ao homem que se produz de maneira 

metabólica envolvendo sua sobrevivência, seu modo de vida. A produção do 

trabalho como ação, transforma a matéria natural e se transforma, nos mostra que o 

trabalho não é exclusividade do capital, e sim, um ato produtivo e criativo do homem, 

do ser humano na vida.  

Essa produção do trabalho a partir destas dimensões inerente à vida do ser 

humano deve ser entendida da seguinte maneira: primeira dimensão - o trabalho do 

ser humano transformando a matéria natural, ao mesmo tempo o transforma, e isto é 

o que o diferencia dos demais animais; segunda dimensão - desde sempre o homem 

ou ser humano necessita trabalhar para sobreviver, desde os tempos primatas que o 

homem trabalha, tem a necessidade de trabalhar, de transformar a natureza e se 

transformar nessa ação; e terceira dimensão - se baseando nas duas primeiras 

dimensões, o ser humano, historicamente, por meio do seu trabalho, produz sua 

própria existência humana. Então, o trabalho diferencia o homem dos demais 

animais pelo trabalho, criando história em todos os tempos da humanidade e desse 

modo produzindo sua própria existência. 

A produção de trabalho do ser humano se dá por uma "concepção ontológica 

ou ontocriativa", modo como o ser humano produz o trabalho como sobrevivência no 

ato de criar, no sentido do próprio ser. Sendo assim, o ser humano cria, recria, 
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produz concebendo o trabalho. Nesse modo de conceber o trabalho, satisfaz as 

necessidades da vida biológica, social, cultural, intelectual, etc. É na produção do 

trabalho que satisfaz suas necessidades que o ser humano vai se inscrevendo em 

sua história, criando sua existência humana, se diferenciando dos demais animais 

(FRIGOTTO, 2008). 

O ser humano tem em si a concepção ontocriativa para suprir suas 

necessidades biológicas, sociais, culturais, afetivas entre outras, ao supri-las produz 

também a liberdade. Liberdade, aqui, se define pela possibilidade de criar 

qualidades conforme as necessidades de cada momento histórico do ser humano. 

Necessidade e liberdade são inseparáveis, é um processo, se dá num movimento 

contínuo, não se opõem, porém se completam, se produzem numa relação 

historicamente condicionada e variável, condicionada no sentido do movimento do 

humano, e variável porque a liberdade produz esse movimento (FRIGOTTO, 2008). 

É no movimento da necessidade e da liberdade que se cria e recria de modo 

ontocriativo a práxis do trabalho humano. Podemos afirmar que o trabalho não está 

no fim e que o homem, o ser humano, não terá a vida dedicada ao ócio, conforme as 

teses que vêm sendo produzidas há algum tempo: 

(…) as teses sobre o fim do trabalho e uma vida dedicada puramente ao 
ócio não têm o menor fundamento. É a mesma coisa que afirmar que a vida 
humana desapareceu da face da Terra ou que todos os seres humanos se 
metamorfosearam em anjos e já não precisarão mais mover-se e buscar 
seus meios de vida. (FRIGOTTO, 2008, p. 401). 

A concepção ontocriativa é o modo em que o humano transforma a natureza 

externa, e nesse mesmo momento ele é transformado. Nesse momento de 

transformação, o ser humano cria e recria, e nesse modo de criar e recriar é que se 

dá o processo que se fundamenta o princípio formativo ou educativo. Utilizaremos 

aqui o termo princípio educativo. Por isso, o trabalho como princípio educativo deriva 

do fato de que todos os seres humanos são seres da natureza e, portanto, têm a 

necessidade de alimentar-se, proteger-se das intempéries e criar seus meios de 

vida. O princípio educativo acontece no ato de criar e recriar que as necessidades de 

se alimentar, de se proteger precisam ser satisfeitas, isso leva o ser humano a 

liberdade como criadora de possibilidades do movimento do humano. (FRIGOTTO, 

2008). 



29 

Esse processo educativo não está vinculado ao processo pedagógico ou 

método educativo em que o ser humano é ensinado para aprender, e sim, ele cria e 

recria a partir de suas necessidades. O processo educativo é transmitido em seu 

meio social, cultural, porém de modo em que vai acontecendo e não se impondo em 

certo momento por um método que precisa cumprir uma regra ou norma social 

específica de uma determinada idade como acontece nos métodos pedagógicos. 

Vale ressaltar que não estamos nos opondo ao método pedagógico, e sim, trazendo 

para este cenário o ser humano como ontocriativo criando e recriando com a matéria 

natural, de que deriva o trabalho em sua existência humana em cada momento 

histórico.   

O trabalho, a partir do taylorismo, foi conformado para uma educação de 

renúncia e de medo em que é preciso silenciar e aceitar as mudanças do cotidiano 

sendo a “morte ao desejo de Ser Sujeito, autor de alguma Obra” (CAMPOS, 2000, 

p.32). Isto foi almejado pela administração científica que teve como base a 

Racionalidade Gerencial Hegemônica fundamentada no taylorismo e suas variantes, 

que ao longo da história conseguiu por meios de distintos sistemas de dominação, 

como também de governo, inventar dispositivos e normas para reduzir as pessoas à 

objetividade.  

A objetividade aproxima as pessoas ao comando alheio buscando reduzir a 

resistência humana para aproximar às características da resistência dos materiais, 

ou seja, a dominação procura diminuir a autonomia e liberdade das pessoas, o que 

leva a manipular a produção de subjetividade para alcançar uma direção efetiva da 

classe social denominada elite sobre o coletivo. Nesse sentido, o homem torna-se 

moldável ao dinheiro com base em carreira profissional. Este fato pode ser 

constatado na “imagem do trabalhador-computador. Hard-warer, descartável e 

passível de ser dirigido e comandado à distância. Trabalhador-máquina, ponto em 

sistema de rede", onde o homem é maquinizado na produção do seu trabalho por 

uma objetividade de um sistema que o molda, inibindo a autonomia do ‘Ser Sujeito’. 

(CAMPOS, 2000, p.34).  

Com a produção do trabalho sendo direcionada pela objetividade, se dá o 

controle sobre a autonomia, e é sobre controle da autonomia do trabalhador que 

racionalidade gerencial hegemônica delimita seus métodos de gestão suprimindo a 

subjetividade do trabalhador (CAMPOS, 2000). 



30 

O controle da autonomia se dá, a princípio, pelo significado do termo controle 

como "poder em ato, uma ordenação da vida institucional que possibilite aos 

dirigentes construir sentido e significado para pessoas e coisas" (CAMPOS, 2000, 

p.33). Este poder em controlar a autonomia da produção do trabalhador tem um dos 

seus objetivos que é fazer controle da produção baseada no lucro. 

Vale ressaltar que não há oposição as tecnologias da informação como Hard-

warer, sistema de rede, entre outras, sabe-se que estes instrumentos são favoráveis, 

em parte, na produção do trabalho, o que deve ser entendido é que não dá para 

maquinizar o trabalhador suprimindo a subjetividade da produção do trabalho. 

Talvez, seja o excesso de lucro do capitalismo que incentiva cada vez mais a 

inibição do prazer em trabalhar como sujeito produtor do um saber/fazer. 

Campos (2000, p.34) traz a proposta do Método da Roda que procura romper 

com a tradição de criar no trabalhador a objetividade que tem por base a 

racionalidade gerencial hegemônica, e trata de combinar compromisso social com 

liberdade. E, para fazer esta combinação, o trabalhador precisa expressar "desejos, 

interesses e necessidades" que permita ao trabalhador, ao ser humano, a sua 

própria subjetividade. O que vem sendo feito pela racionalidade gerencial 

hegemônica é o contrário, ou seja, uma objetividade submissa ao mundo e a 

vontade alheia, onde há a inibição formada pelo controle em que o trabalhador não 

manifesta sua singularidade.  

Campos (2000) exemplifica a relação que faz sobre a racionalidade gerencial 

hegemônica e produção do trabalho com a orquestra sinfônica em sua expressão de 

ordem e harmonia, porque nela há uma radical renúncia pessoal dos músicos em 

nome de uma obra no que se refere a estar sob a regência do maestro; o músico 

não pode ter nenhuma influência sobre a obra já concebida. E, com isso, a liberdade 

de criação dos músicos é pequena, quase inexistente. O seu desempenho máximo 

fica de forma mecânica por se colocar por inteiro a uma obra alheia que tem um 

único objetivo: a interpretação perfeita dos músicos para se alcançar o resultado 

almejado pela orquestra. Os músicos têm que reproduzir o sentido idêntico do que a 

orquestra determinou ao criar a harmonia musical objetivada. Este exemplo pode ser 

entendido como o trabalhador ideal. 

O Método da Roda "propõe a trabalhar objetivando a constituição de Coletivos 

Organizados, o que implica construir capacidade de análise e de co-gestão para que 



31 

os agrupamentos lidem tanto com a produção de bens e serviços, quanto com sua 

própria constituição" (CAMPOS, 2000, p. 36). 

A partir da proposta do Método da Roda, a constituição de coletivos 

organizados se constitui por "designar agrupamentos que têm como objetivo e como 

tarefa a produção de algum bem ou serviço" (CAMPOS, 2000, p. 36). Este conceito 

de coletivo organizado está para além da objetividade da administração científica 

que é a objetividade visando o lucro que suprime a subjetividade do trabalhador. 

Este conceito promove a constituição de um coletivo mais estruturado e organizado. 

A constituição de coletivos organizados se faz possível quando se cria a co-gestão. 

E por co-gestão, temos: 

A co-gestão, realizadas em espaços coletivos, é um caminho para a 
democratização e para a progressiva desalienação da maioria. A 
desalienação absoluta é uma utopia, o Método da Roda aposta na 
possibilidade de se instituírem sistemas de co-gestão que produzam tanto 
compromisso e solidariedade com o interesse público, quanto capacidade 
reflexiva e autonomia dos agentes da produção (CAMPOS, 2000, p. 28). 

A cogestão se dá em espaços coletivos de democratização da instituição, 

onde acontece a análise das informações e tomada de decisões. Um exemplo da 

democratização nesses espaços coletivos é a participação da sociedade civil em 

instituições governamentais sobre os direitos e informações compartilhados em que 

se podem tomar decisões. Estes espaços coletivos são constituídos por núcleos de 

poder e contra-poder que ao se produzirem se relacionam em esquemas de luta e 

negociação objetivando a construção de compromissos e de contratos para o 

coletivo organizado. 

A partir da constituição dos espaços coletivos organizados pode se (re)pensar 

sobre trabalho: 

O trabalho não morreu. Ainda quando o trabalho esteja morrendo. Sim, o 
trabalho, conceituado segundo uma perspectiva capitalista, agoniza. O 
capitalismo tanto endeusou o trabalho, quanto reduziu o seu significado, 
restringindo-o somente às atividades necessárias à produção de mais-valia. 
O valor do trabalho medido pela produção de valores de troca. E, de fato, se 
o trabalho humano fosse somente isto, apenas aquele esforço que cria 
mercadorias, então, ele estaria se reduzindo. Um estilo de vida em crise 
estrutural. No entanto, a vida em sociedade continua impossível sem 
esforço humano concentrado e organizado (CAMPO, 2000, p. 53). 

O Método da Roda, segundo Campos (2000) propõe uma recomposição 

conceitual e prática do trabalho a partir de três linhas de reconstrução: 1) um novo 
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conceito de trabalho em que uma atividade produtora de valores de troca, ou seja, 

de mais valia, seja pensado como remuneração da atividade produtora de Valores 

de Uso; 2) uma linha de combate ao desemprego estrutural apoiada pela 

recomposição operacional dos postos de trabalho por meio das instituições de 

políticas sociais que multiplicassem as oportunidades concretas da produção do 

trabalho com os Valores de Uso, considerando sua legitimidade e a remuneração 

deste novo tipo de trabalho; e 3) o trabalho como um dos planos essenciais para a 

constituição do Sujeito, de Coletivos e da Sociedade como um todo. E, como um 

modo de se expressar o Sujeito no mundo. 

Estas três linhas não têm a ideia ou o objetivo de construir um novo conceito 

de trabalho mágico ou impossível de ser produzido em sua prática, mas sim, um 

conceito de trabalho como um caminho à própria constituição do sujeito. Porém, 

para a constituição do sujeito no trabalho é necessário o empenho em produzir 

obras individuais ou coletivas para evitar a mecanização do trabalho, a substituição 

do trabalho humano por trabalho maquinizado. Ou seja, "um trabalho criativo de 

Valores de Uso. Trabalho necessário à solidariedade, à arte, ao cuidado do 

ecossistema e da humanidade, ao lazer e à criação do novo" (CAMPOS, 2000, p. 

55). 

Por meio do trabalho criativo de valores de uso serão necessárias atividades 

interpessoais que exigem "inventividade" que está para além da inteligência 

maquínica, em que cada caso se constitui de modo singular, ou seja, "obrigando a 

invenção de soluções nem se quer imaginadas" (CAMPOS, 2000, p. 56). Nessa 

invenção de soluções, o profissional de saúde, e no caso deste estudo, o técnico de 

enfermagem constrói meios, caminhos, coisas no seu saber/fazer. Este saber/fazer é 

o caminho, o modo em que o técnico de enfermagem produz seu trabalho para além 

das aplicabilidades técnicas, é o que ele inventa a partir do seu contato com o 

usuário hospitalizado.  

Porém, o que deve ficar esclarecido que a proposta de um novo conceito e 

prática do trabalho que Campos (2000) traz não é uma oposição ao trabalho que 

deve ser feito por tecnologias e pela informática, e sim, criar espaços coletivos de 

cogestão para que o trabalhador se constitua como sujeito, e não a maquinização do 

trabalho deste sujeito. E um caminho que favorece a constituição do sujeito no 

trabalho é a construção de obra. E como obra, Campos (2000, p. 134) define: "o 
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conceito de Obra funciona como uma ponte entre a obrigatória produção de Valores 

de Uso e os Desejos e Interesses dos Trabalhadores".  

Em o Método da Roda a produção de valores de uso está relacionada às 

necessidades sociais relativas a outros sujeitos, em que a tarefa de produzir valores 

de uso se transforma, também, em obra deles próprios respeitando um norte e um 

limite pertinentes a todos os sujeitos do coletivo voltado à produção. 

A produção de obra não tem o objetivo de criar utopias como, por exemplo, a 

eliminação do trabalho penoso, e sim, criar relações afetivas e prazerosas com o 

trabalho. Respeitando a singularidade de cada trabalhador na construção de uma 

"obra de todos". Esta obra de todos é o trabalho desenvolvido na equipe 

interdisciplinar, o que muitas vezes não é uma realidade no trabalho em saúde. O 

que se torna mais próximo a essa realidade é o trabalho multiprofissional que não é 

o trabalho em equipe interdisciplinar. Então esta obra de todos fica muitas vezes na 

produção singular da produção de cada trabalhador onde a coparticipação funciona 

com os profissionais como coautores na composição da mesma.  

Para construir a obra é necessário o envolvimento dos trabalhadores desde a 

criação de projetos e processos de trabalho, entre outros que surgem no dia a dia do 

trabalho. Um modo para construção da obra é a alternativa em se articular a 

vocação interna de cada um com demandas e necessidades de outros. A obra é 

materializada a partir de "um modo de trabalhar, um produto com a marca e o estilo 

dos que os produzem" (CAMPOS; 2000, p. 134). 

É nessa materialidade da obra como um modo singular de trabalhar que se 

tem um produto com certa marca e um estilo que é produzido o saber/fazer do 

técnico de enfermagem que por vezes não se tem a intenção e a noção da produção 

de valores de uso. Na produção de valores de uso, na construção de uma obra se 

torna possível atender as necessidades de outros sujeitos na produção do trabalho.  

A obra é uma ponte entre a obrigatória produção de valores de uso com os 

desejos e interesses dos trabalhadores que se dá pela cogestão, que é o modo de 

como o trabalhador produz, seja no singular e ou no coletivo, constituindo-se nos 

coletivos organizados. E é nesse movimento que se produz o saber/fazer do técnico 

de enfermagem com o usuário hospitalizado. 

Enfim, o trabalho em sua essência, que até aqui se discutiu, não deve ser 

confundido com as formas de trabalho que historicamente vem se dando quando se 

assume o trabalho servil, escravo e assalariado. Essas formas de trabalho estão 
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vinculadas à propriedade privada capitalista que se produz para o acúmulo do 

capital. Essa produção capitalista reduz o trabalho a uma dimensão de força de 

trabalho, ou seja, a produção do trabalho para àqueles que detêm o capital. Deter o 

capital é fazer uso do trabalho do outro para acumular mais capital, esse tipo de 

trabalho encobre a produção natural do trabalho em que o ser humano cria e recria a 

partir da transformação da matéria natural. 

Frigotto (2008) afirma que existem algumas teses que formulam o fim do 

trabalho e uma vida dedicada ao ócio. Para este autor estas teses não se 

sustentam. O que vem acontecendo no decorrer da história da humanidade é 

maneira em que concebemos o trabalho. 

Pode-se perceber que é a maneira como se estabelece o trabalho que o 

capitalismo se apropria para acumular capital por meio de lucros. Mas isso não anula 

o processo natural do trabalho no humano. 

Um dos modos de criar e recriar do ser humano com a natureza também se 

dá no processo de trabalho em saúde. Numa produção onde se torna palpável a 

transformação de instrumentos e saberes dos profissionais de saúde no ato de 

atender o usuário. 

2.2.1 O processo de trabalho em saúde 

O processo de trabalho em saúde para a profissão da enfermagem se 

estrutura em certo grau de hierarquização. Pode-se identificar na forma de sua 

estrutura, e como esta forma se incorpora nas atividades dos profissionais. 

O processo de trabalho em saúde é marcado pela necessidade de múltiplos 

modos de fazer, que são conduzidos pelos profissionais. O técnico de enfermagem, 

nesta engrenagem, assume o papel de componente da equipe de saúde, vinculado 

e sob a responsabilidade da (o) enfermeira (o), com pouca autonomia no seu fazer, 

pois seus atos e ações estão hierarquicamente relacionados ao fazer da (o) 

enfermeira (o). (ABRAHÃO; CASSAL, 2009). 

A pouca autonomia em seu fazer obscurece o trabalho do técnico de 

enfermagem, e com isso, a produção do seu trabalho fica mesclado com o trabalho 

dos auxiliares de enfermagem e enfermeiros, o que pode ser afirmado no 

levantamento bibliográfico descrito no início do estudo. 
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A profissão de enfermagem vem se constituindo, ao longo do tempo, como 

um espaço no campo social das profissões, talvez, a produção do seu trabalho ser 

feita de modo mesclado, num interagir entre os profissionais da enfermagem, seja 

um modo de trabalho no sentido coletivo interno da profissão. Portanto, mostrar de 

modo singular a produção do trabalho, específico do técnico de enfermagem, é um 

dos objetivos desta investigação. E, por isto, conhecer o percurso em que a 

enfermagem vem desenvolvendo suas atividades nos auxiliará nesta pesquisa. 

As atividades desenvolvidas pela enfermagem no século XIX de um modo 

geral, no cenário hospitalar, inicia com a tarefa em limpar, tratar e cuidar do corpo. 

Uma prática antes desenvolvida no espaço domiciliar e que mantém uma estreita 

relação com a maternidade, como uma atividade própria da mulher. Este fato criou, 

no início da profissão da enfermagem, uma relação bem estreita com o feminino. 

(ABRAHÃO; LAGRANGE, 2008).  

No decorrer dos tempos, a prática do processo de trabalho da enfermagem 

esteve mais próxima do ambiente hospitalar. E, no Brasil, o hospital vem se 

instituindo por várias décadas, como uma instituição do trabalho em saúde. O 

hospital pode ser classificado como uma organização: asilar - centrada em 

patologias crônicas e degenerativas; geral – conformada por previdenciários e 

universitários e; de médio e pequeno porte - maternidades, pequenas emergências e 

clínicas gerais. É por isto que o hospital é concebido, historicamente, para entender 

e explicar o processo saúde-doença; funciona como porta de entrada nos serviços 

de saúde por absorver uma grande parte de atendimento como: consultas médicas, 

realização de exames, e em casos de emergências (SILVA, 1999). 

Mesmo com a criação e atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), no 

Brasil, na década de 1990 do século passado, os serviços prestados aos usuários 

ainda tem dificuldades em dar soluções às demandas encontradas nos serviços de 

saúde. Por isto o hospital, ainda nos tempos atuais, funciona como uma grande 

porta de entrada nos atendimentos nos serviços de saúde. A estrutura dos hospitais 

no Brasil é formada em níveis de complexidades que se organizam da seguinte 

forma: pequena, média e grande de acordo com as necessidades dos municípios 

brasileiros.  

O processo de trabalho do técnico de enfermagem se constitui por certo 

conjunto de saberes que ainda não é debatido, de modo mais específico. Nos 

últimos anos a produção científica da área de enfermagem vem se revelando em um 
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território sólido de conhecimento, capaz de refutar e (des)construir o argumento da 

não cientificidade imputado a este campo de saber (ABRAHÃO; CASSAL, 2009). 

É de um saber que está mesclado com o fazer que vale chamar atenção para 

um "saber/fazer", porque o fazer está relacionado com os procedimentos técnicos 

sob supervisão da (o) enfermeira (o); já o saber é o que o profissional técnico de 

enfermagem cria a partir deste fazer. No decorrer desta dissertação o "saber/fazer" 

irá aparecendo como uma construção do processo de trabalho deste profissional. 

Este "saber/fazer" como produção do processo de trabalho do técnico de 

enfermagem pode ser encontrado em vários serviços de saúde, porém, neste estudo 

o cenário deste "saber/fazer" é o ambiente hospitalar.  

Entender o processo de trabalho em saúde é importante para mostrar o 

saber/fazer do técnico de enfermagem. De modo geral, processo se define da 

seguinte maneira: deriva do latim procedere, verbo que indica a ação de avançar, ir 

para frente (pro + cedere) e é um conjunto sequencial e particular de ações com 

objetivo comum. Pode ter os mais variados propósitos: criar, inventar, projetar, 

transformar, produzir, controlar, manter e usar produtos ou sistemas em comum. 

Cedere equivale a ir, mover, ou seja, produzir, criar, que é muito combinável ao que 

os profissionais de saúde produzem no seu saber/fazer em seu trabalho o tempo 

todo. 

Em filosofia o termo processo também vem do latim processus, que se define 

como "atividade reflexiva que tem por objetivo alcançar o conhecimento de algo", 

nessa conjectura, "seria preciso um processo infinito para se inventar o conteúdo 

total de uma coisa" (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 227). 

É nesse movimento em criar, transformar, que o profissional de saúde produz 

o seu saber/fazer com o usuário. Um dos profissionais de saúde que cria e 

transforma na relação com o usuário é o técnico de enfermagem.  

O conceito de "processo de trabalho em saúde" foi objeto de estudo de 

Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, no final da década de 1970 do século passado, a 

partir dos estudos de Cecília Donnangelo, em dois campos de estudo: Políticas e; 

Estruturação da Assistência do Sistema Único de Saúde. Ricardo Bruno aponta que 

o processo de trabalho em saúde se compõe, basicamente, de três elementos: a 

atividade adequada a um fim, ou seja, o próprio trabalho; o objeto de trabalho ou a 

matéria que se aplica ao trabalho; os instrumentos que estão nos meios do trabalho 

(PEDUZZI; SCHRAIBER, 2008). 
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Para se fazer a análise do processo de trabalho, se faz necessária uma 

articulação entre esses três elementos. Isto é, é a articulação entre a atividade 

adequada com os seus instrumentos tendo o objeto de trabalho que vai configurar 

um ‘dado Processo de trabalho’, ou seja, um trabalho específico, uma ‘produção de 

trabalho em si’" (PEDUZZI; SCHRAIBER, 2008). 

Neste tripé de elementos que compõe o processo de trabalho em saúde, 

podemos entendê-lo como o trabalho em si. Para a matéria prima - o objeto - ser 

transformada, é necessário ter os instrumentos que irão produzir os meios de 

trabalho. Na linha do pensamento marxista, os instrumentos são um complexo de 

coisas que o trabalhador lança mão para executar o seu trabalho. Esses 

instrumentos são desde as ferramentas duras como também o conhecimento e o 

saber que o trabalhador de saúde traz consigo. Produzir o processo de trabalho em 

saúde é construir na relação entre o trabalhador de saúde e o usuário que busca os 

serviços de saúde. E é nesse momento que é produzido um produto (PEDUZZI; 

SCHRAIBER, 2008). 

O processo de trabalho em saúde se constrói na dimensão dos pequenos 

detalhes no dia a dia dos trabalhadores de saúde, que são: cada ato, cada ação, 

cada dinâmica, o mover, o ir, cada manejo que o trabalhador de saúde produz nos 

serviços de saúde juntamente com o usuário. É entendendo esses pequenos 

detalhes, os movimentos, as idas e vindas onde o trabalhador transforma a natureza, 

a matéria prima na relação com o usuário que se produz o seu saber/fazer. E nesse 

momento se tem um ato de transformar-se. Entre os profissionais de saúde, o sujeito 

deste trabalho é o técnico de enfermagem construindo o seu saber/fazer no 

ambiente hospitalar. 

Merhy e Franco (2008) definem que o trabalho é uma atividade humana. Isso 

se afirma no momento em que o homem, assim como a mulher, produz essa 

atividade como um ato produtivo que acontece na relação do ser humano que 

modifica alguma coisa ou algo na natureza. No ato de transformar algo como, por 

exemplo, caçar, colher frutos, ou outra atividade em relação com a natureza, o ser 

humano cria e recria como um ser ontocriativo. Essa transformação produzida na 

natureza não se dá de forma isolada porque o ser humano vive no coletivo. E é 

nesse coletivo, criando atos produtivos, que se produz o trabalho como uma 

necessidade do humano, no social. 



38 

Segundo Merhy e Franco (2008, p. 427), Karl Marx afirma que: "o trabalho é a 

essência da humanidade dos homens" e que Paulo Freire afiança que: "a cultura é 

dada pela forma como trabalhamos o mundo, para que possa fazer sentido para 

nós". Podemos perceber que o que Marx e Paulo Freire afirmam, faz sentido naquilo 

que produzimos como trabalho. Para Marx o trabalho é tão inerente ao homem, ou 

ser humano, que faz parte da essência do humano, é tão vital ao homem a produção 

do trabalho que faz parte integrante da humanidade. Já Freire faz o percurso do 

trabalho pelo processo cultural, no qual o trabalho é produzido conforme o sentido 

que há para nós, e é dando esse sentido que vamos transformando a matéria 

natural e vamos sendo transformados, criando valores culturais, dando outros 

sentidos no que é trabalho, no que se refere ao social.  

Entender o trabalho como um processo de transformação que vai se 

construindo conforme as necessidades e sentido que vamos dando em cada época 

em que vivemos, em cada momento em que a humanidade apresenta suas 

necessidades, é entender todo esse processo de transformação que vem se 

inscrevendo no social, na história. O trabalho por ser produção no e do coletivo se 

inscreve no social conforme a organização da sociedade em que vivemos, em cada 

época. 

A maneira como o trabalho vem se organizando em cada época da sociedade 

vai se dando conforme as necessidades que essa sociedade em seu determinado 

momento vai se constituindo, tais como reis e servos, senhores e escravos, e de 

alguns séculos para cá, a sociedade vem se organizando como capitalista.  

Dizemos que o trabalho é produtor de "valores de uso e de valores de 
troca". Conforme a necessidade que procura satisfazer, o trabalho produz 
um produto que carrega um certo valor de uso, por exemplo, a caça serve 
para alimentar satisfazendo esta necessidade; por outro lado, se caço para 
trocar por uma fruta, a utilidade dele agora é de ser trocado por outro 
produto que outro trabalhador produziu. Agora, o que aparece é o seu "valor 
de troca". Nas sociedades, o modo como estes dois componentes se 
comportam, varia (MERHY; FRANCO, 2008, p. 428). 

A questão do "valor de uso" ou "valor de troca" vai existir sempre. O que deve 

ser considerado é como é feito, no sentido de que momento da sociedade está 

sendo aplicados esses valores.  

Na sociedade capitalista, que no momento é a nossa, o trabalho é tomado de 

outra forma quanto ao "valor de uso" e ao "valor de troca". Percebe-se isso quando o 

trabalhador produz seu trabalho e o seu trabalho pertence à empresa em que ele 
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trabalha ou a um patrão para o qual o trabalhador produz submetidamente. Isto é,  o 

trabalhador está submetido a um salário que recebe pelo produto que produziu, esse 

salário pago ao trabalhador é determinado pela empresa ou patrão que entende que 

o salário pago é o suficiente pela produção do produto, essa produção tem como 

finalidade o "valor de troca". Dessa forma, aquele que paga pela produção desse 

produto é o que tem o controle da riqueza que não é distribuída igualmente, gerando 

lucro que vai sendo acumulado. E é justamente esse acúmulo do lucro e a 

distribuição da riqueza de maneira desigual que sustenta o capitalismo (MERHY; 

FRANCO, 2008). 

As sociedades ditas socialistas entendem que a riqueza é de toda a 

sociedade e, sendo assim, a distribuição dessa riqueza deve ser distribuída 

igualmente, levando em consideração a necessidade cada um. Porém, essa questão 

socialista merece ser mais aprofundada e a princípio não é o objetivo deste estudo. 

O modo de produzir o processo de trabalho em saúde tem por início a relação 

entre os profissionais de saúde e os usuários que buscam os serviços de saúde a 

partir de suas necessidades. O serviço de saúde se torna o cenário onde é 

construída essa relação. A relação se dá no momento em que a necessidade do 

usuário é apresentada ao profissional de saúde. Nesse momento, o profissional de 

saúde lança mão da sua "caixa de ferramentas" (MERHY; FRANCO, 2008).  

O ser humano vem construindo modos e instrumentos para o trabalho. Esses 

instrumentos e modos de trabalho, Merhy e Franco (2008) denominam como "caixa 

de ferramenta". A "caixa de ferramenta" em saúde tem o sentido de "valises 

tecnológicas". Tanto a "caixa de ferramenta" ou "valises tecnológicas" o trabalhador 

de saúde traz consigo de modo individual ou coletivo. O trabalhador tem em sua 

"caixa de ferramentas" as ferramentas-máquinas que são: o estetoscópio, a seringa, 

o termômetro, entre outras, e também seus conhecimentos e saberes tecnológicos. 

Esse último se dá pelo "saber-fazer clínico", ou seja, por em prática os 

procedimentos que são produzidos em seu trabalho, e com isso se constroem as 

relações com os outros que de algum modo consomem a produção do seu trabalho. 

No uso da sua "caixa de ferramentas", cada trabalho produzido não é igual 

aos outros já produzidos e nem os que serão produzidos, há uma certa 

singularidade em cada produção de trabalho que sempre difere uma produção da 

outra. Essa singularidade se constrói porque cada trabalho se dá por sua 
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especificidade, suas técnicas específicas, matéria prima específica, em momentos 

distintos com consumidores distintos (MERHY; FRANCO, 2008). 

Todo processo de trabalho tanto na saúde como em outra área é construído 

por trabalhos feitos em ato: "trabalho vivo", e trabalhos produzidos anteriormente, 

"trabalho morto". Nessa lógica, as ferramentas e instrumentos que o trabalhador de 

saúde traz consigo na sua "caixa de ferramentas” constituem-se "trabalho morto", 

porque já foram transformados em outros momentos, quando se deu a 

transformação da matéria prima. Em cada momento da criação de cada ferramenta, 

houve o seu momento de produção do "trabalho vivo". Após terminar a produção das 

ferramentas que são utilizadas nos serviços na área de saúde, estas ferramentas 

prontas são consideradas como trabalho morto. Quando o trabalhador da área de 

saúde utilizar essas ferramentas (prontas - trabalho morto) no atendimento com o 

usuário hospitalizado, no momento de atender, na produção do cuidado, nesse 

momento da relação do técnico de enfermagem, ou outro profissional de saúde, com 

o usuário hospitalizado acontece a produção do trabalho vivo, isto porque está, 

nesse momento de cuidado, produzindo um outro trabalho que, ao transformar o uso 

das ferramentas, acontece o trabalho vivo.  

Na produção do trabalho do técnico de enfermagem com o usuário utilizando 

o trabalho vivo bem como o trabalho morto, acontece algo inusitado, singular, no ato, 

algo novo que é denominado como "trabalho vivo em ato" (MERHY; FRANCO; 2008, 

p. 430-431). 

Para melhor explicar sobre o "trabalho vivo em ato", os autores apresentam 

duas dimensões: 

1) Atividade como construtora de produtos, de sua realização através da 
produção de bens, de diferentes tipos, e que está ligada à realização de 
uma finalidade para o produto (para que ele serve, que necessidade 
satisfaz, que valor de uso ele tem?); 2) vincula ao produtor do ato, o 
trabalhador, e à sua relação com seu ato produtivo e os produtos que 
realiza, bem como com suas relações com os outros trabalhadores e com 
os possíveis usuários de seus produtos (MERHY; FRANCO, 2008, p. 429). 

O trabalhador é produtor de bens que fazem parte de uma "cadeia material 

dura e simbólica", e é nessa cadeia que se tem o "valor referente simbólico" que é 

dado como "valor de uso". O "valor referente simbólico" é construído por vários 

atores sociais em suas relações. O "valor de troca" está vinculado à forma como a 
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sociedade vem sendo fabricada historicamente pela humanidade, que atualmente é 

a sociedade capitalista (MERHY; FRANCO, 2008, 430). 

O "valor referente simbólico" se dá socialmente: 

Se para a produção de carro o valor referente simbólico é servir para 
transportar ou até para se exibir com uma máquina especial (para quem 
deseja não um carro, mas uma Ferrari), para a produção da saúde o 
referente simbólico é ser cuidado ou vender procedimentos para ganhar 
dinheiro (MERHY; FRANCO, 2008, p. 430). 

As tecnologias não são exclusividade do trabalho em saúde, todo trabalho, de 

um modo geral, faz uso das tecnologias. O que diferenciam as tecnologias nos 

trabalhos é o modo como elas são utilizadas e suas finalidades. As tecnologias no 

processo de trabalho em saúde podem ser as duras, leve-duras e leves. Portanto, 

defini-las se faz necessário: 

a) Tecnologia leve - é a relação intercessora do processo de trabalho em 
saúde em uma das suas dimensões com o usuário final. É a tecnologia que 
não é normativa; b) Tecnologia leve-dura - há normatização centrada no 
modo de atenção à saúde, havendo ainda cristalização em estruturas mais 
consistentes; c) Tecnologia dura - utiliza equipamentos para a intervenção 
assistencial (ABRAHÃO; 2007, p. 123) 

O profissional de saúde traz consigo sua "caixa de ferramentas" que é 

composta pelo seu saber, seu conhecimento e várias outras ferramentas duras, e 

juntamente produzem essas tecnologias em seu trabalho com o usuário em cenário 

ou território que são os serviços de saúde, e é nesse cenário ou território que se dá 

a micropolítica do trabalho em saúde. 

A micropolítica1 se dá no agir, no fazer, no saber/fazer no encontro ou 

reencontro do profissional de saúde e o usuário (MERHY, 2007).  

2.2.2 O técnico de enfermagem: aspectos históricos 

No século XIX, na Inglaterra, a profissão da enfermagem foi formalizada por 

treinamento que teve como base o capitalismo que eclodia, transformando todo o 

processo político, econômico e ideológico, derivando no desenvolvimento da 

sociedade urbano-industrial, que colaborou para que a profissão da enfermagem se 

                                                             

1
 Este tema será discutido adiante. 
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configurasse como ocupação assalariada, ou seja, sob a forma de serviço que passa 

a ser trocado por salário (BASSINELLO, 2007). 

O desenvolvimento da sociedade urbano-industrial majorou a necessidade em 

capacitar e qualificar o profissional de enfermagem, nesse movimento, fortaleceu-se 

a estratificação do trabalho da enfermagem. 

A estratificação na profissão da enfermagem se dá na divisão interna do 

trabalho em um movimento progressivo como, por exemplo: a atuação do trabalho 

do atendente de enfermagem, que executava o trabalho manual e cuidado com o 

doente. Cuidado na atuação deste profissional tem o sentido de produzir o seu 

trabalho diretamente no corpo do doente, e esta função perdurou em grande parte 

na história da enfermagem, representando um número bem significativo de 

trabalhadores. O que, mais tarde, alicerçou a divisão técnica interna do trabalhador 

da enfermagem (BASSINELLO, 2007). 

A divisão técnica na enfermagem se consolida no decorrer do século XX, 

quando há uma categorização da profissão que parte dos pressupostos da 

racionalidade econômica do mundo capitalista que é reforçado pelo complexo 

industrial de material médico e farmacêutico, exercendo uma forte influência no 

processo de formação e de trabalho na área de saúde, e em específico da 

enfermagem (BASSINELLO, 2007). 

Com a categorização da profissão da enfermagem, no Brasil, e com a 

influência da racionalidade capitalista surge a necessidade de treinamento de 

pessoas porque a aprendizagem somente pela prática não é mais suficiente para o 

trabalho em saúde. O processo de industrialização da saúde exigiu novos 

conhecimentos.  

O aprender somente na experiência não é suficiente para atender a um 

cuidado complexo que é encontrado no ambiente hospitalar. Ter a rotina de 

aprender criando e recriando tem sua importância como complemento, portanto, não 

é o único modo para dar conta da diversidade das necessidades que se têm nos 

serviços em saúde (BASSINELLO, 2007). 

No início do século XX, a criação da escola para enfermeiros de nível superior 

já não supria as demandas dos hospitais brasileiros. Nesse momento, o governo 

passa a controlar a saúde brasileira; as políticas de saúde começam a tomar forma e 

ditar regras sobre saúde e doenças; a necessidade em curar as doenças toma um 

rumo crescente nas enfermarias dos hospitais brasileiros. Nesse cenário, o número 
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de enfermeiros de nível superior formados, ainda, não era suficiente para amparar 

as demandas crescentes nos serviços de saúde. Nesta mesma época, em 1920, 

para tentar amenizar esta situação, o governo brasileiro faz uma aliança com a Cruz 

Vermelha para criar um curso para preparar o profissional auxiliar de enfermagem 

(BASSINELLO, 2007). 

Esta aliança para a formação profissionalizante do auxiliar de enfermagem, na 

intenção de suprir as necessidades da saúde brasileira, impactou no crescimento do 

número do profissional auxiliar, mas não resolveu a problemática primeira: a 

formação do profissional enfermeiro. 

A adoção da estratégia de profissionalizar a formação do auxiliar de 

enfermagem como meio para equalizar os problemas decorrentes da alta demanda, 

advinda, sobretudo, dos hospitais brasileiros aponta para uma medida 

governamental que reforça o sistema capitalista. Isto, porque, tenta-se obter 

vantagens e benefícios com o trabalho do auxiliar em detrimento da investidura na 

formação do enfermeiro.   

Em 1966, surge na Universidade Federal do Rio de Janeiro o primeiro curso 

técnico em enfermagem, na tentativa de amenizar as necessidades da atuação da 

enfermagem nos hospitais (STUTZ, 1998). Nota-se, portanto, que nesse interstício 

de mais de quarenta anos entre o início da formação auxiliar e o início da formação 

técnica em enfermagem a problemática da alta demanda não foi solucionada. E, 

optou-se novamente por fortalecer a estratificação da profissão de enfermagem, ao 

invés de se tentar equacionar a não suficiência de enfermeiros no Brasil.  

O reconhecimento do técnico de enfermagem como profissional só adveio, no 

entanto, passados vinte anos do início do primeiro curso técnico com a Lei nº. 

7.498/86, regulamentado no ano seguinte pelo Decreto-Lei nº 94.406/87 (STUTZ, 

1998).  

O processo de regulamentação da profissão não se deu, portanto, somente 

por meio da implantação dos cursos profissionais, mas também pela ocupação do 

espaço profissional que a enfermagem foi preenchendo nos serviços de saúde. 

Regulamentar é o reconhecimento legal da atuação da profissão, de uma construção 

sólida que vem se construindo em seu cotidiano, no seu modo de saber/fazer.  

Com a continuidade da formação do auxiliar de enfermagem, 

simultaneamente se deu a formação dos técnicos de enfermagem e a de nível 

superior dos enfermeiros.  
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Estas formações se constroem por uma base educacional que cria quatro 

categorias: enfermeiro, com curso superior; o técnico de enfermagem, em nível de 

2º. Grau - atualmente nível pós-médio; auxiliar de enfermagem, em nível 1º e ou 2º 

graus, atualmente de nível fundamental de 2º seguimento e Ensino Médio; e o 

atendente em enfermagem, antigo primário, atualmente nível fundamental de 1º 

seguimento.  

A categoria de auxiliar de enfermagem teve a possibilidade em se 

profissionalizar como técnico de enfermagem, por meio do Projeto de Formação dos 

Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE), iniciativa do Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN) e Ministério da Saúde, executado pela Secretaria de 

Gestão de Investimentos da Saúde (SIS). O PROFAE objetivou promover a 

qualificação profissional dos auxiliares de enfermagem com vistas a extinguir esta 

categoria e melhorar o atendimento em saúde nos serviços hospitalares e 

ambulatoriais (BERSUSA; ZANIN, ESCUDER; 2004). 

A organização das categorias internas da enfermagem é reestruturada pelos 

órgãos da área da educação em parceria com os conselhos de enfermagem, tanto 

em âmbito federal como no regional, para o fortalecimento da profissão da 

enfermagem.  

O COFEN e os Conselhos Regionais de Enfermagem (COREN) se filiam ao 

Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra. Tais conselhos são 

responsáveis por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão dos enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem (este enquanto existia), com o objetivo de zelar 

pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da Lei do Exercício 

Profissional da Enfermagem.  

O COFEN tem como suas principais atividades: normatizar e expedir 

instruções para uniformidade de procedimentos e bom funcionamento dos 

Conselhos Regionais; apreciar em grau de recurso as decisões dos COREN; 

aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, remetendo-

as aos órgãos competentes; promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento 

profissional. 

Os COREN, por sua vez, têm como suas principais atividades: deliberar sobre 

a inscrição no conselho, bem como o seu cancelamento; disciplinar e fiscalizar o 

exercício profissional, observando as diretrizes gerais do COFEN; executar as 

resoluções do COFEN, sendo: expedir a carteira de identidade profissional, 
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indispensável ao exercício da profissão e válida em todo o território nacional; 

fiscalizar o exercício profissional e decidir os assuntos pertencentes à Ética 

Profissional, impondo as penalidades cabíveis; elaborar a sua proposta orçamentária 

anual e o projeto de seu regimento interno, submetendo-os à aprovação do COFEN; 

zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam; propor ao COFEN 

medidas visando a melhoria do exercício profissional; eleger sua Diretoria e seus 

Delegados eleitores ao conselho federal; e exercer as demais atribuições que lhe 

forem conferidas pela Lei 5.905/73 e pelo COFEN. 

Outra conquista da profissão da enfermagem, anterior a criação dos 

conselhos, se deu no ano de 1926, com a fundação da Associação Brasileira de 

Enfermagem (ABEN), sob a denominação Associação Nacional de Enfermeiras 

Brasileiras Diplomadas. Trata-se de instituição de caráter cultural, científico e político 

com personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos, agregando o 

enfermeiro (a) obstetriz, técnico(a) de enfermagem, auxiliares de enfermagem, como 

também, os estudantes de cursos de graduação e de educação profissional com 

habilitação em técnico de enfermagem, que queiram se associar, de modo individual 

e livre. Por isso, o número de associados é ilimitado. É organizada no Distrito 

Federal e em cada estado da Federação Brasileira sob a direção de uma Diretoria 

Nacional. É reconhecida como utilidade pública, conforme Decreto Federal n.º 

31.417, de 11 de setembro de 1952. Tem seu Estatuto e Regimento próprios.  Suas 

decisões, recursos e patrimônio são definidos, fiscalizados e controlados por órgãos 

e instâncias de deliberação, de administração e execução e de fiscalização.  

No ano de 1970, a ABEN se filiou à Federación Panamericana de 

Profesionales de Enfermería (FEPPEN) como organização membro, e representa 

seus associados. A partir de seus princípios éticos, articula-se com as demais 

organizações de enfermagem. Um dos seus objetivos é desenvolver a parte política, 

social e científica da profissão.  Tem como eixo o compromisso em defender e 

propor políticas e programas que visam à melhoria da qualidade da população, 

como também, o acesso universal e equânime aos serviços de saúde.  

A ABEN tem em seus registros, no período de 1926 a 1976, que o primeiro 

curso para formação do auxiliar de enfermagem aconteceu na Escola de 

Enfermagem Ana Néri, no ano de 1949. Os possíveis registros da profissão se 

iniciaram entre os anos de 1965 e 1966. Depois do Rio de Janeiro, outros estados 
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como Goiás e Paraná criaram cursos para auxiliares de enfermagem (GÖTTEMS; 

ALVES; SENA; 2007). 

Com a normatização e expedições das instruções do COFEN e com as 

deliberações de disciplinar e de fiscalizar o exercício da profissão da enfermagem 

emitidas pelos COREN, bem como a criação da ABEN em parceria com o Conselho 

Federal de Educação, Ministério de Educação e Cultura, somam fortalecimentos no 

processo de desenvolvimento e de legislações da profissão da enfermagem. 

O Conselho Federal de Educação cria dispositivos para regulamentar a 

formação do auxiliar de enfermagem por meio do Parecer 3814/76, fixando 

conteúdos curriculares mínimos para a formação do auxiliar de enfermagem. Logo, 

no ano seguinte, o Conselho Federal de Educação, em caráter emergencial, publica 

as Resoluções 7/77 e 8/77, dispondo sobre a preparação deste profissional no 

âmbito do nível de primeiro grau - conforme legislação vigente daquela época. 

Somente em 1996, com a revisão da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº. 9394/96, 

regulamentada pelo Decreto-Lei nº. 2.208/97 - atualizada pela Lei nº 12.796, de 04 

de abril de 2013 - que introduz mudanças na educação profissional, sendo entendida 

como articulação às diferentes formas de educação como também ao trabalho, à 

ciência e tecnologia, junto ao ensino médio (GÖTTEMS; ALVES; SENA, 2007). 

A contribuição do trabalho do técnico de enfermagem na equipe de saúde, e 

em específico na equipe da enfermagem, pode ser entendido por vários caminhos, e 

um deles é este: 

O Técnico de Enfermagem é um profissional que, no mercado de trabalho 
faz parte dessa força de trabalho que não tem controle individual sobre os 
principais elementos da produção no ramo de serviços da saúde. Não 
detém controle sobre seus objetos de trabalho, não domina a compreensão 
dos processos gerais que atuam sobre a saúde, não detém a posse dos 
meios materiais de trabalho, não tem condições concretas de autonomizar o 
trabalho no que se refere à venda de seus serviços. (KOBAYASHI; LEITE, 
2004, p. 226) 

O que Kobayashi e Leite (2004) apresentam é um retrato da atuação do 

técnico de enfermagem. Porém, este profissional produz seu trabalho em uma 

proporção significativa no que diz respeito à força de trabalho nos serviços de 

saúde. O seu saber/fazer é algo produzido também por suas ferramentas técnicas, 

porém, ele produz algo a mais que a produção de fazeres técnicos.  
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2.2.3 Micropolítica e cuidado: cenário e prática para o técnico de enfermagem 

A micropolítica, de modo geral, pode ser compreendida como uma construção 

a partir das relações entre sujeitos que compõem o campo social. Social aqui é o 

território onde essas relações acontecem, não tem o sentido de algo somente 

grande, de uma sociedade, e sim, com encontros de relações menores, entre os 

sujeitos. A micropolítica acontece entre o macro e o micro, ou entre o micro e o 

macro. Portanto, para começar a entender, a princípio, o que seja micropolítica, é 

necessário entender dois conceitos: molar e molecular, que são unificados, trazidos 

por Guattari e Rolnilk (2005):  

Molecular∕molar: os mesmos elementos existentes nos fluxos, nos estratos, 
nos agenciamentos, podem organizar-se segundo um modo molar ou 
segundo um modo molecular. A ordem molar corresponde às estratificações 
que delimitam objetos, sujeitos, representações e seus sistemas de 
referência. A ordem molecular, ao contrário, é a dos fluxos, dos devires, das 
transições de fases, das intensidades. Essa travessia molecular dos 
estratos e dos níveis, operada pelas diferentes espécies de agenciamento, 
será chamada de "transversalidade" (p. 385-386). 

A unificação dos conceitos de molecular e molar não cria dicotomia e sim, 

entende que esse movimento, esse fluxo se dá de ambas as partes, não há 

oposição, porém, o que os identifica no território social é o movimento ou fluxo que 

cada um produz simultaneamente. Os fluxos se encontram, se entrecruzam, 

movimentam, vão e voltam num ritmo de produção singular, ir ao contrário não é se 

opor, e sim fazer caminhos diferentes que se entrecruzam, é construir um tecido, é 

tecer, é produzir.  

Portanto, molar está correspondente a segmentos ou camadas sociais que 

trazem em si seus valores sociais, econômicos, culturais que delimitam o que esses 

segmentos sociais definem como objetos, sujeitos, representações e seus sistemas 

de referência. Molecular vai ao sentido contrário, não se opondo aos fluxos criando 

um transitar entre as intensidades.  

É nesse ir e vir, construindo fluxos, se entrelaçando, criando caminhos, meios, 

percursos, (re)costurando os seus objetos, suas representações, seus sistemas de 

referências entre sujeitos que podemos nomear de micropolítica.  O molar pode ser 

produzido no micro e o molecular ser produzido no macro, num transitar sem se 

opor, se entrecruzam. Essa produção se dá por agenciamentos. Agenciamento deve 

ser entendido como: 
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Noção mais ampla do que as de estrutura, sistema, forma, processo, 
montagem, etc. Um agenciamento comporta componentes heterogêneos, 
tanto de ordem biológica quanto social, maquínica, gnosiológica, imaginária. 
(GUATTARI; ROLNILK, 2005, p. 381). 

A micropolítica se produz no agenciamento, no sentido de ser uma estrutura 

mais ampla em que os sistemas, as formas, os processos se dão num entrelaçar, 

sem se opor, sem ter a dicotomia. 

A micropolítica, aqui, segue rumo ao movimento do trabalho em saúde, em 

específico do profissional técnico de enfermagem. A micropolítica no cenário 

hospitalar encontra-se cheio de suas complexidades e singularidades, onde seus 

profissionais trazem consigo seus projetos individuais construídos em um saber 

estruturado na formação de cada um. É nesse momento de colocar seu projeto 

singular no atendimento a quem busca o serviço de saúde, que se inicia o 

entrelaçamento, os entrecruzamentos dos profissionais de saúde com os usuários, 

e, com isso, a micropolítica se dá no agir de cada um: profissionais e usuários, onde 

cada um produz o seu saber/fazer mediante a demanda em que o usuário traz. A 

partir desse momento, acontece o movimento entre o que o trabalhador ou os 

trabalhadores de saúde trazem e o que o usuário traz em sua bagagem, é nessa 

troca, nesse fluxo, nessa produção de singularidades, de subjetividades que 

acontece a micropolítica (MERHY, 2007). 

Segundo Merhy (2007), a micropolítica se dá no agir. O agir no atendimento é 

um ato do cuidado em saúde por ser um cenário de encontro entre sujeitos que 

produz, nessa relação, coisas, atos, meios, caminhos, valores, ir e vir. O saber/fazer 

é a combinação do saber estruturado na produção de algo novo, singular entre o 

profissional de saúde e o usuário. Algo novo acontece no cenário do encontro do 

usuário com sua busca e com seus projetos individuais dos profissionais de saúde. 

Esse novo, singular, único, é o trabalho vivo em ato. Sendo assim, a micropolítica é 

feita de encontros nos quais que os sujeitos produzem seu trabalho como 

profissionais de saúde e saciedade das buscas do usuário. 

É no saber/fazer que algo é construído na relação entre o técnico de 

enfermagem e o usuário hospitalizado. Saber/fazer é criar o novo como também ter 
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a criatividade. Por isto, é "a criatividade, um desafio que atravessa a história da 

profissão de enfermagem" (COLLIÈRE, 2003, p. 23)2. 

Em um estudo realizado sobre os trabalhos das enfermeiras francesas, em 

1964, foram encontradas muitas qualidades. Uma qualidade que não foi 

demonstrada nesse estudo foi a "criatividade". Chegou se levantar a questão do 

desuso dessa qualidade. O desuso da qualidade "criatividade" se deu por todos os 

procedimentos que foram se agregando ao trabalho da enfermagem no decorrer de 

sua história e produção como profissão. Diante do resultado desse estudo, foi 

desenvolvida uma pesquisa sobre o significado do vocábulo "criatividade", para o 

qual foi atribuído o vocábulo “criativo”, que tem sua origem no inglês americano. 

Somente na década de 1960 do século passado que o vocábulo criatividade 

ressurge em outras línguas (COLLIÈRE, 2003).  

Pode-se pensar que a criatividade enquanto qualidade não tenha aparecido 

porque ficou mesclada entre outras qualidades que foram se agregando ao trabalho 

da enfermagem. Talvez, as enfermeiras francesas que participaram da pesquisa 

podem ter visto a habilidade do criativo, ou seja, a criatividade tão inerente ao seu 

saber/fazer que ficou como algo misturado entre a técnica e o modo de produzir seu 

trabalho. É neste modo de produzir o trabalho que a enfermagem produz o seu 

saber/fazer. E a criatividade é uma das ferramentas que se junta à técnica e o 

saber/fazer no cotidiano no trabalho da enfermagem. 

A criatividade é entendida, neste trabalho, como: 

O poder de criar, de inventar. (...) Este poder tem o sentido de uma 
capacidade em potência, e, progressão, que pode ter ou não ocasião para 
se exprimir, para se realizar, mas que pode também, ser irrealizável. A 
criatividade pode ou não atingir a criação (COLLIÈRE; 2003, p. 24-25). 

A criatividade é a habilidade de criar, e esta habilidade pode ser ou não o criar 

o novo no sentido de inventar, produzir aquilo que ainda não existe, porque a 

criatividade não gera a obrigatoriedade em produzir algo novo, inventar. Mas, está 

entranhado entre o fazer das técnicas e o saber que é trazido no cotidiano em que 

se desenvolve o trabalho da enfermagem (COLLIÈRE, 2003).  

                                                             

2
 Não temos, neste estudo, a intenção de usar o estudo de Collière (2003) como único caminho para refletir 

sobre a criatividade na produção do cuidado, mas como um referencial importante que discute o percurso da 
criatividade no desenvolvimento da produção do trabalho da enfermagem.  
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O fazer as técnicas é algo que está incorporado no trabalho da enfermagem, 

que pode ter algo inovado ou simplesmente uma ação de um procedimento 

literalmente técnico. Mesmo nesta produção de algo técnico, não necessariamente 

tem que se produzir algo novo, e, mesmo assim, há nesse momento a criatividade 

como qualidade do seu trabalho. Não é porque se produz o mesmo procedimento 

que não há ali a criatividade, pois sim, nesse fazer, nesse produzir um procedimento 

requer-se uma criatividade, sem ter que necessariamente se produzir algo novo.   

Criatividade é muitas vezes chamada a mobilizar de uma forma diferente o 
que aparentemente parece banal e cotidiano. Parece-me ser este um dos 
aspectos relacionados com os cuidados de enfermagem. Não é 
obrigatoriamente produzir algo novo. Há tendência a pensar que qualquer 
produção deve ter em si um caráter de novidade. A criatividade não seria 
muitas vezes a capacidade de continuar atenta, à escuta das possibilidades 
de desenvolver e de expandir a partir dos recursos existentes, para os saber 
mobilizar e utilizar? Seria de resto, sem dúvida, uma das grandes 
dificuldades com que se depara a expressão da criatividade no exercício 
profissional (COLLIÈRE, 2003, p. 25). 

Nessa lógica de que a criatividade é inerente ao saber/fazer da enfermagem, 

pode-se entender que ela faz parte dos instrumentais contidos na “caixa de 

ferramentas” do enfermeiro. Ao atender o usuário, a enfermagem produz a 

criatividade no seu cotidiano, seja no seu saber/fazer produzindo algo novo, seja no 

fazer das técnicas.  A autora traz a discussão de que a criatividade não precisa, 

necessariamente, estar relacionada à inovação, ou seja, que o cuidado não tem que 

produzir, criar algo novo. É no fazer e no saber/fazer que está a criatividade. 

Produzir com criatividade é uma característica do e no trabalho da enfermagem. É 

preciso superar, portanto, a ideia de que a criatividade só ganha importância se for 

traduzida como criação, no sentido de fazer nascer, fazer existir.  

A criatividade como produção no novo, do inovar, deve ser entendida como 

um processo de criação. E a criatividade sem a obrigação de criar o novo, pode ser 

definida como: "uma realização identificável, possível de reconhecer porque dá 

origem a algo contínuo e duradouro" (COLLIÈRE, 2003, p. 25).  

A criatividade como um processo de realização identificável, contínuo e 

duradouro, é percebida, muitas vezes, centrada nas tarefas, nos procedimentos da 

enfermagem, na produção do fazer. Um exemplo sobre isto é a rotina de um plantão 

da enfermagem em uma enfermaria da clínica médica, onde o fazer, tal como o 

banho no leito em um paciente, o horário de uma das refeições, a medicação, o 

monitoramento cardíaco, é produzido com criatividade.  
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Na produção do trabalho da enfermagem a criatividade pode se dar de dois 

modos: individual ou em grupo. A criatividade individual é aquela em que o 

profissional cria de modo isolado em seu fazer, ou seja, quando o profissional da 

enfermagem atua direto com o usuário sem a participação dos demais profissionais 

da área de saúde. Este modo de criatividade não está, neste momento, integrado ao 

trabalho do grupo profissional. A criatividade de um grupo é o modo em que os 

profissionais atuam juntos, no mesmo momento, no atendimento ao usuário, onde 

cada profissional produz a sua criatividade; ela é desenvolvida em equipe desde as 

execuções de trabalhos rotineiros (COLLIÈRE, 2003).  

Para Collière (2003) tanto a criatividade como um modo de produzir sem ter 

que inovar quanto à criatividade como criação, seja a criatividade no modo 

individual, ou no modo grupo profissional, estão diretamente ligadas ao processo de 

cuidado da enfermagem, e possui características dependentes da história da 

enfermagem, quais sejam:  

a) livre - que é produzida pelas práticas de cuidado que se manifestam no 

grupo social. Historicamente, a criatividade desenvolvida pelo trabalho das mulheres 

tem o objetivo de "tomar conta da vida para que esta continue e permaneça" (p. 27). 

O tomar conta da vida está vinculado ao cuidado do corpo com as práticas 

alimentares e de higienização. E, "o corpo é o templo do espírito". (p. 28). A 

manifestação no grupo social se dá por dois atores sociais que define, a princípio, 

"cuidar é aprender com o outro, que eu construo tanto quanto ele me constrói a mim, 

numa reciprocidade de desenvolvimento de capacidades de vida" (p. 29);  

b) ameaçada - surge quando há cisão entre o profano e o sagrado, o oral e o 

escrito. A criatividade se torna ameaçada porque quem passa a ter o domínio da 

criatividade são os shaman, as sacerdotisas, e depois, os padres que começam a 

guardar somente para eles as práticas das criatividades, criando rituais sobre os 

saberes. Começa uma consciência religiosa no sentido etimológico da palavra re-

ligare, o que liga o homem ao universo. No decorrer dos tempos, surge a 

necessidade de entender esse ritual sagrado, o que é levado, progressivamente, em 

direção ao racional. "É aqui que me parece começar a surgir a cisão que irá marcar 

profundamente a evolução dos saberes e dos poderes oriundos das práticas de 

cuidar" (p. 29).  

Para entender os rituais do saber como um movimento de descentralização 

de poucos, ou seja, no poder de saber entre alguns, o caminho percorrido foi o 
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racional para dar norte ao que poderia ser compartilhado. Sendo assim, o 

movimento de racionalizar o sagrado se concretizou a partir das primeiras 

pictografias, ou seja, dos registros sobre essas práticas de cuidar que são 

vinculadas a evolução do saber e do poder.  

O poder é concentrado pelos religiosos como únicos sabedores das práticas 

de cuidar. Uma destas práticas de cuidar foram o conhecimento em que as 

sacerdotisas tinham como faculdades e atribuições das divindades que protegiam a 

saúde, como também detinham o conhecimento dos elementos minerais, vegetais e 

animais. Mesmo com o conhecimento já em registros, poucas pessoas detinham 

esse conhecimento, tornando-as mais poderosas. Entre os religiosos que detinham o 

conhecimento da criatividade como práticas de cuidar, as sacerdotisas são as 

primeiras a perder as funções nos templos, este fato ocorre por volta de 1500-1300 

a.C.. Após este período, e com o decorrer dos tempos, a detenção do conhecimento 

da criatividade como práticas de cuidar, vai se descentralizando do poder sacerdotal;  

c) escarnecida, banida - quando há uma divisão entre o corpo e o espírito no 

sentido de valorizar a superioridade do espírito, este fato é afirmado pela filosofia 

dualista e é reforçado pelo cristianismo. Com as influências das religiões cristãs e 

das correntes filosóficas espiritualistas como as de Aristóteles e Platão foi reforçada 

a valorização do espírito sobre o corpo. A criatividade das práticas de cuidar volta a 

ter uma relação bem estreita com as religiões cristãs que herdam do judaísmo a fé é 

em um único Deus, o que fortifica as religiões monoteístas. Herda, também, dos 

gnósticos a inspiração no desprezo do mundo; dos monges anacoretas do antigo 

Egito, o desenvolvimento da experiência por uma continência sexual. E, o 

cristianismo proclama o corpo como fornicação do pecado e, por isto, a fonte de 

todos os males. O saber sobre a criatividade e as práticas do cuidar fica, em grande 

parte, sob a concentração dos religiosos que usam o conhecimento a partir da 

valorização do espírito sobre o corpo que se torna o veículo do pecado. Por isso, se 

torna o objeto da reprodução dos males, o que vai ser identificado, no decorrer do 

tempo, como objeto onde se instaura a doença;  

d) renegada - as mudanças das práticas de cuidar são valorizadas a partir do 

espírito. O corpo passa a ser o lugar do sofrimento do espírito. A prática de cuidar é 

dos que detém o conhecimento espiritual, estreitando as práticas de cuidar aos 

conhecedores das religiões cristãs, ou seja, os sacerdotes que detém o 

conhecimento espiritual para cuidar do corpo que passa a ser meramente o objeto 
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das manifestações dos males. Qualquer conhecimento e curiosidades que apareçam 

fora do domínio do espiritual serão julgados perniciosos, e serão banidos. As leituras 

só podem ser feitas às piedosas para confortar o espírito, qualquer outra, era 

interditada. Sendo assim, a criatividade se torna ausente no que se refere às 

práticas de cuidados da vida. A doença que se manifesta no corpo é resultado do 

sofrimento do espírito;  

e) negada, contida e abafada - quando, de fato, a divisão do trabalho sobre os 

cuidados é focada nas doenças e o trabalho da enfermagem é colocado nas 

dependências dos médicos, ou seja, o trabalho de cuidados da enfermagem são 

tornados em tratamentos das doenças a partir das prescrições médicas, mais do que 

a intervenção de qualquer outro profissional da saúde. O tratamento do corpo doente 

obedece a prescrições médicas, e não somente a prescrições espirituais atribuídas 

aos senhores religiosos. 

A profissionalização da enfermagem, em 1877, na França, toma força 

mediante as transformações sociais, econômicas, religiosas e tecnológicas que os 

hospitais vinham enfrentando. Com a profissionalização da enfermagem, a 

criatividade ressurge como uma das qualidades do trabalho da enfermagem.  

No meio desta transformação que o hospital se depara, e com a enfermagem 

já profissionalizada, a enfermeira determina o seu lugar social na instituição 

hospitalar. A enfermagem se encontra frente a três aspectos imperativos na 

instituição hospitalar: servir o doente, servir o médico, e servir a instituição 

hospitalar. Servir ao doente foi transformado no saber tratar do doente, porque no 

século XIX o mais importante era tratar da doença, já que o hospital passou a se 

configurar como um cenário de tratamento de doenças, e não mais de acolher os 

pobres. Quanto aos dois aspectos imperativos: servir o médico e servir a instituição 

hospitalar, estes se misturavam, porque o médico assume, nesta época, a 

administração do hospital, o que faz com que a enfermagem enfrente uma 

"subordinação absoluta às ordens médicas" (COLLIÈRE, 2003, p. 37). Este fato 

perdurou por muito tempo. Mesmo assim, a enfermagem produzia, no seu 

saber/fazer, outros cuidados para além das prescrições das técnicas que os médicos 

determinavam.  

O trabalho da enfermagem foi tomando consistência no decorrer de suas 

atuações dentro dos hospitais. A profissionalização da enfermagem foi o grande 

avanço para a sustentação de um trabalho que vinha se construindo desde as 
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atitudes de caridades até o reconhecimento do trabalho da enfermagem que vem se 

inscrevendo na produção do seu dia a dia. E, mesmo no meio médico, surge uma 

médica francesa, Anna Hamilton, que se interessa pelo trabalho da enfermagem e 

observa que há algo no cuidado para além dos cuidados médicos.  

Segundo Collière (2003), Anna Hamilton, a partir de tomar conhecimento 

sobre "Note on Nursing" que trazia informações sobre reformas de cuidado nos 

hospitais ingleses, começou os seus estudos para descobrir outros cuidados para 

além dos cuidados médicos daquela época, o que a fez, em 1900, defender sua tese 

com o título "Papel da mulher nos hospitais". Este título provocou grandes 

divergências, e Anna Hamilton foi obrigada a substituir o título para: "Considerações 

sobre as enfermeiras nos hospitais".  

Na tese de Anna Hamilton, entre vários destaques, um deles é: 

(...) como um domínio próprio do campo da competência da enfermagem 
todos os cuidados que possam estimular o doente a reencontrar o gosto 
pela vida e que o ajudam a compensar as perturbações ocasionadas pela 
doença. Reintroduz os cuidados de estimulação que visam mobilizar as 
forças do doente. (...) esses cuidados são objecto de decisão da 
enfermagem (COLLIÈRE, 2003, p. 38). 

Em meio ao poder médico absoluto na instituição hospitalar, partir de uma 

médica a decisão de pesquisar sobre outros cuidados que são produzidos para além 

de sua própria categoria é algo que favorece a enfermagem. Anna Hamilton, de um 

modo intencional ou não, mostra um olhar interdisciplinar no que se refere às 

práticas do cuidado. A enfermagem no seu lugar como profissão mostra a sua 

particularidade em produzir o seu modo de cuidado.  

A tese de Anna Hamilton não foi a solução da não subordinação da 

enfermagem ao poder médico, mas sim um apontamento de reconhecimento de uma 

produção particular que há em cada profissão, e neste caso, a enfermagem. Isto se 

reconhece porque as enfermeiras, sendo ainda auxiliares dos médicos, procuravam 

alargar seus conhecimentos e sua autonomia profissional. E nesse processo duas 

fontes foram importantes para proporcionar essa postura: a teoria sobre assepsia e a 

organização do trabalho (COLLIÉRE, 2003). 

Ao aprender os princípios da teoria da assepsia, a enfermagem transforma a 

razão de sua prática na visão objetiva do corpo do doente, que passa a ser visto 

como um corpo que precisa de cuidados. O cuidado começa, então, a ser visto não 

somente como práticas de higienização. E uma das qualidades que (re)aparece no 
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processo de cuidar no trabalho da enfermagem é a criatividade, que com o tempo 

vai sendo abafada por conta do cientificismo emergido da metodologia quantitativa. 

Nesta perspectiva, para estar na instituição hospitalar se faz necessário produzir 

ciências exclusivamente por meio de métodos quantitativos. E, com isso, a 

enfermagem mesmo tendo o seu lugar social na instituição hospitalar, teve que se 

adequar aos novos critérios (COLLIÉRE, 2003). 

f) desejosa - com o passar do tempo, a profissão da enfermagem veio 

ganhando espaço com a formação acadêmica, com as legislações que amparam a 

profissão, e com as produções científicas. Esta característica da criatividade procura 

a expressão de formas de realização de um caminho que possa aprender e 

compreender os entraves com que se depara no momento da criatividade. Ou seja, 

é por meio de outra criatividade, que se vai buscar a solução dos entraves 

encontrados no trabalho da enfermagem. E, é por meio da criatividade que vai 

criando outras criatividades para se adequar as necessidades da produção científica 

(COLLIÉRE, 2003). 

A partir desta criatividade desejosa, Collière (2003) pergunta: e os cuidados 

de enfermagem?  

Com os entraves que cria barreiras à criatividade como uma ferramenta para 

produção do cuidado da enfermagem, se fez necessário pensar novas vias, 

caminhos, meios, abordagens com que os profissionais da enfermagem pudessem 

fazer uso da criatividade. Uma dessas abordagens é a investigação-ação, porque 

permite ao trabalhador da enfermagem se interrogar sobre o que faz e como faz, 

procurando possibilidades, no cenário do seu trabalho, de interligar ação e 

conhecimento para a produção científica da produção do seu trabalho. Porém, é 

necessário entender a interligação entre ação e conhecimento sem ter que 

reproduzir a ilusão de um modelo único como científico.  

Esse modelo que Collière (2003) traz como um norte para as produções 

científicas do cuidado da enfermagem baseia-se no conceito de modelo de Claude 

Lévi-Strauss: 

Modelo nunca construído, mas de que o investigador descobre a 
configuração e define a estrutura a partir da combinação de alguns 
elementos fundamentais (...). O modelo é representado por elementos não 
estruturados onde é constantemente necessário aprender a detectar a inter-
relação e a dinâmica. (...) Esses elementos são: o que diz respeito à pessoa 
e à sua história, o que diz respeito à doença e as repercussões que 
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provoca, o que diz respeito ao seu meio social e ambiental (COLLIÈRE, 
2003, p. 41). 

Como a criatividade é um dos movimentos que pode estar na produção 

científica do cuidado produzido pela enfermagem, é importante saber que na inter-

relação construída com o usuário é preciso ter os elementos fundamentais que não 

são estruturados; porém, detectados, encontrados na inter-relação como história do 

usuário no que diz respeito ao seu processo de adoecimento, seu meio social, seu 

meio ambiental. Esses três elementos são fundamentais para produção do cuidado, 

e uma ferramenta que vai auxiliar nessa inter-relação é a criatividade como trabalho 

da e na enfermagem (COLLIÉRE, 2003). 

E o método mais adequado para a produção científica da situação do cuidado 

é o modelo não estruturado, em que o profissional de saúde descobre um caminho 

que o conduzirá, por meio de referências, ao modo de "pronto-a-pensar"; que 

permita ir além de estar preso a metodologias; que lhe possibilite enxergar a 

situação dos três elementos fundamentais; método que se baseie no respeito a 

quem é a pessoa, ao seu processo de adoecimento, ao seu meio social, e também 

àquilo que o profissional de saúde traz em sua caixa de ferramentas, pois esta 

subsidiará a construção/escolha de um método para pensar a produção do cuidado.  

Segundo Collière (2003), a criatividade continua sendo um desafio na e da 

profissão da enfermagem. E para se fazer um enfrentamento sobre esse desafio é 

necessário compreender as correntes sociais, culturais e econômicas de cada 

momento da sociedade, e isto é regulado por um jogo de saber e poder. "Criar 

cuidados portadores e vida, que favoreçam e desenvolvam as possibilidades de 

existir tanto dos utentes como dos portadores de cuidados, é um desafio à própria 

existência da profissão de enfermagem" (COLLIÈRE, 2003, p. 45). 

As práticas de cuidar têm seus fundamentos na antropologia da evolução 

cultural. Nas práticas do cuidar podem-se definir três perspectivas antropológicas: 1) 

antropológica - um estudo antropológico sobre a enfermagem desenvolvido nos 

Estados Unidos com ligação à análise da prática de cuidado da autora Colliére; 2) de 

enfermagem - a partir do estudo antropológico que fez com enfermeiros franceses e 

africanos para confrontar os estudos das práticas de cuidados entre as realidades 

desses países e; 3) histórica - demonstrar fatos do cotidiano considerando os 

fenômenos culturais que acontecem nos trabalhos da enfermagem, mostrando as 

influências nos textos escritos a partir do movimento empírico do e no trabalho da 
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enfermagem. Descobrindo as raízes culturais do cuidado, considerando os cuidados 

herdados das práticas das mulheres a partir de um olhar antropológico sobre o 

cuidado entre o saber empírico e o saber de instruções, ou seja, o saber técnico 

(COLLIÈRE, 2003). 

Na perspectiva histórica onde se dá a produção do cuidado no trabalho da 

enfermagem com um olhar antropológico, considerando as raízes culturais do 

cuidado, é possível entender e compreender o cuidado a partir do saber empírico e 

do saber de instruções. É neste saber empírico e no saber de instruções que se dá o 

saber/fazer. É na mistura em que se dá entre o saber empírico e o saber de 

instruções que o técnico de enfermagem, com sua bagagem de experiências e com 

o saber de instruções, constrói o saber/fazer.  

O saber empírico é transformado a cada dia no seu trabalho, porque o técnico 

de enfermagem cria novas experiências a partir da criatividade que ele compartilha 

no seu cotidiano juntamente com o saber de instruções que se (re)produz a cada ato 

em que ele executa suas tarefas e mescla com sua experiência em cada momento, 

com cada usuário ao qual o técnico de enfermagem se relaciona. Sabe-se que, para 

a execução do saber de instruções, o técnico de enfermagem está sob a supervisão 

do (a) enfermeiro (a). Durante essa supervisão, também se troca, se produz 

experiências, se tem a criatividade, se tem a produção do trabalho da enfermagem, 

se tem a produção do cuidado da enfermagem que se dá desde o planejamento em 

cada plantão até o contato direto com o usuário hospitalizado. 

"Cuidar não é tratar" (COLLIÈRE, 2003, p. 286). Esta expressão invoca uma 

reflexão, porque com o decorrer dos tempos os termos cuidar e tratar ficaram 

misturados de tal modo, que os profissionais de saúde se sentiram confusos. A 

mistura se deu no decorrer do processo saúde doença para o qual se exigia a 

necessidade de curar a doença. O ato curar estava muito vinculado ao tratar com 

base na ideia em que a saúde se opunha a doença, como também, a doença se 

opunha a saúde. Essa ideia permeou por muitos anos os processos de formação e 

as práticas de muitos profissionais de saúde. Saúde como oposição a doença teve o 

seu fundamento em uma pesquisa feita sobre a origem etimológica da palavra saúde 

que é uma transposição da palavra vida, e na linguagem popular, doença passou a 

fazer relação com a palavra morte. Então, tratar a doença tinha o objetivo de não se 

deixar morrer, e curar tratando tinha o objetivo em continuar vivendo. 
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Pode-se entender que a criatividade no trabalho da enfermagem como uma 

qualidade foi banida por muito tempo. Ter sido banida não foi deixada de ser 

produzida, e sim, não ter sido mais identificada; não apareceu mais como uma 

questão para as produções científicas. Com o enrijecimento das metodologias 

científicas, as produções subjetivas no trabalho da enfermagem, e aqui como 

exemplo, é a criatividade, ficou mesclada no saber/fazer do e no cotidiano da 

enfermagem.  

O cuidado carrega em si uma complexidade quando percebido na reflexão 

sobre da mistura entre os termos cuidar e tratar. O tratar está vinculado à cura que 

advém do combate à doença, numa relação de oposição entre saúde e doença, vida 

e morte. O combate à doença vem se fortificando no decorrer do desenvolvimento 

sobre o bem estar do humano com o objetivo de evitar à morte. Quanto ao cuidado, 

é produzido em grande extensão desde os profissionais que planejam até o 

momento em que é produzido junto ao usuário.  

A criatividade como uma produção sem a exigência em produzir algo novo se 

dá por movimentos contínuos do cotidiano do trabalho da enfermagem. Vale 

ressaltar que a criatividade não é sinônimo de cuidado, mas sim uma ferramenta que 

os profissionais da enfermagem lançam mão na produção do seu trabalho, em vários 

serviços da saúde.  

E sobre o cuidado como uma reflexão, temos a expressão: "o cuidado é um 

acontecimento e não um ato" (MEHRY, 200?, p. 1), que nos convida a entender o 

cuidado como um acontecimento que se constitui naquele momento em que se 

encontram o usuário e o profissional de saúde. Este momento é singular porque a 

interação se constitui entre o profissional de saúde e o usuário, onde os dois (ou os 

demais) produzem juntos o cuidado, não havendo um sobre o outro, isto é: o 

profissional de saúde não é superior ao usuário, porque o usuário traz consigo 

coisas, histórias de vida, aprendizados que são subjetividades de si, como também o 

profissional de saúde traz suas experiências. E é nessa troca que se dá o cuidado 

como acontecimento. É com o seu saber/fazer que o profissional de saúde, neste 

estudo o técnico de enfermagem, faz a troca com o saber do usuário, e então o 

cuidado acontece.  

Entendendo o cuidado como uma produção acontecida entre o técnico de 

enfermagem e o usuário hospitalizado na enfermaria da clínica médica do hospital 

que foi o cenário da pesquisa, esse acontecimento se dá entre os atores: técnico de 
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enfermagem e usuário, e nesse momento se tem que "o cuidado é um 

acontecimento produtivo intercessor" (MEHRY, 200?, p. 2). Este acontecimento 

produtivo intercessor é caracterizado como processo que "contém na sua 

constitutividade a lógica da mútua produção em ato micropolítico que supõe a 

produção de um no outro”, ou seja, do técnico de enfermagem no usuário, e do 

usuário no técnico de enfermagem. Observa-se que é um no outro, e não um sobre 

o outro. O acontecimento produtivo intercessor sempre será produzido em cada 

encontro entre o técnico de enfermagem e o usuário, ou seja, entre o profissional de 

saúde e o usuário.  

O processo intercessor deve ser analisado a partir dos encontros no cotidiano 

de trabalho em saúde onde os atores desse processo se colocam como agentes 

“portadores∕elaboradores” de suas necessidades que são compartilhadas de modo 

“macro e micropoliticamente” (MERHY, 200?, p. 3). A micropolítica por si é uma 

produtora de atravessamentos dos modelos já definidos como, por exemplo, as 

execuções das tarefas técnicas.  

Entender o processo intercessor como uma produção micropolítica que se dá 

no campo social, ou seja, no cenário em que se dá de modo singular o movimento 

no sentido de agir, é entender que o cuidado é produzido, também, para além das 

reproduções das técnicas que fazem parte do processo de trabalho do técnico de 

enfermagem. Este profissional por mais que não tenha seu saber/fazer mostrado em 

grande escala nas produções acadêmicas, neste trabalho é possível mostrar o que 

este ator, ou atores e atrizes produzem em uma enfermaria de clínica médica onde 

desenvolve seus trabalhos no seu dia a dia. É no processo intercessor, na 

micropolítica, que as necessidades do técnico de enfermagem e dos usuários são 

compartilhadas no modo de agir em que acontece o cuidado.  

O conhecimento técnico que este profissional de saúde traz pode ser definido 

como a sua caixa de ferramentas que é composta por várias tecnologias que, 

segundo Merhy (2007), podem ser de três tipos: tecnologias duras, tecnologias leve-

duras, e tecnologias leves. É no uso destas tecnologias durante a relação do técnico 

de enfermagem com o usuário hospitalizado na clínica médica que se dá o cuidado, 

produção do singular (MERHY, 2013).  

No uso das tecnologias duras e leve-duras será usado, também, o trabalho 

morto, ou seja, serão usados materiais que já foram matérias primas e já foram 

transformadas em produto de uso, como as tecnologias duras. As tecnologias leve-
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duras são usadas na interseção compartilhada entre o trabalho morto e o trabalho 

vivo; e com as tecnologias leves se produz o cuidado, o trabalho vivo em ato. É o 

momento em que será criado algo novo, singular, inusitado.  

O saber/fazer do técnico de enfermagem é produzido, também, por meio 

destas tecnologias com o uso dos instrumentos (ou ferramentas), das aplicabilidades 

técnicas sob a supervisão do enfermeiro, como também, do que é produzido no ato 

com o usuário. Esse último é produzido por tecnologia leve. A presença das 

tecnologias duras e leve-duras não se sobrepõe as tecnologias leves. Porém, é 

possível a proximidade do saber/fazer com a tecnologia leve. A expressão 

saber/fazer, que vem se desenvolvendo neste trabalho, refere-se ao produzido, 

extrapola a execução das tarefas supervisionadas no dia a dia do trabalho do 

técnico de enfermagem. É possível entender que este profissional produz algo 

inusitado, singular, produzindo o "trabalho vivo em ato" (MERHY, 2007). E isto 

transgride o que é da sua atuação supervisionada. 

A produção do cuidado como tecnologia leve se constitui no "campo social 

contemporâneo do agir em saúde" por se construir um modo em realizar o encontro 

entre o usuário com suas necessidades como, por exemplo, "o seu modo de andar 

na vida", onde o técnico de enfermagem seja "capturado" na produção do seu 

trabalho (MERHY, 200?).  

Na produção do cuidado no momento da tecnologia leve se produz o "trabalho 

vivo em ato" onde acontece a produção do inusitado, do singular, que é produzido 

no encontro de vidas do usuário com suas necessidades e do técnico de 

enfermagem (ou do profissional de saúde). Nessa produção de vidas onde se tem "a 

força de representar o movimento da vida que produz vida", segundo Mehry (200?), 

é uma produção de autopoiese. Autopoiese é esse movimento de vida produzindo 

vida onde em cada encontro as cenas são ressignificadas na produção do cuidado 

em saúde.  

É nessa produção de autopoiese, a partir de um movimento em que vida 

produz vida em cada encontro, que o técnico de enfermagem produz o seu 

saber/fazer com o usuário hospitalizado. Essa produção do saber/fazer se dá na 

constituição de sujeito do trabalho com outros sujeitos. E nessa produção do 

saber/fazer há uma criação que, a partir de Campos (2000), passa a ser nominada 

como Obra. 
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3 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

Trata-se de um estudo descritivo, desenvolvido por meio da abordagem 

qualitativa. Segundo Minayo (2010), a pesquisa qualitativa responde a questões 

muito particulares se preocupando com as ciências sociais com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado, ou seja, trabalhando com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, num espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. O que diferencia a abordagem 

qualitativa da abordagem quantitativa perpassa pela natureza de cada uma delas. 

Portanto, a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das 

ações e relações humanas. A autora deixa claro que a pesquisa qualitativa não se 

opõe a pesquisa quantitativa, e vice-versa, pelo contrário, se complementam, pois a 

realidade de cada uma delas interage dinamicamente, sem qualquer dicotomia. A 

pesquisa qualitativa se manifesta de várias formas e o que a coloca sempre como 

conceito central para a investigação é o significado. 

A linha de pesquisa a que este projeto de mestrado se vincula é Cuidados 

Coletivos em Saúde nos seus Processos Educativos e Gestão que está adequada e 

comporta a presente proposta de investigação, pois possibilita um debate sobre os 

processos de formação no campo da saúde, com capacidade de articular o processo 

de trabalho do técnico de enfermagem com o usuário hospitalizado e com a equipe 

de saúde. Neste sentido o estudo centra-se no cuidado coletivo e na expressão 

desta prática no âmbito da sociedade moderna. No presente caso, vai se tomar 

como eixo norteador da investigação as formas de expressão do processo de 

trabalho do técnico de enfermagem O processo de trabalho indicado é aquele que 

pode atravessar a complexa rede de produções de certo estabelecimento de saúde. 

3.1 CENÁRIO 

O cenário deste estudo é o Hospital Público de Macaé Dr. Fernando Pereira 

da Silva (HPM), pertencente à Fundação Municipal Hospitalar de Macaé (FMHM), 

que se localiza na cidade de Macaé, estado do Rio de Janeiro. 
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A FMHM tem personalidade jurídica de direito público, é dotada de patrimônio 

próprio e de autonomia administrativa e financeira e tem o objetivo de apoiar, 

fomentar e gerir os hospitais públicos municipais de Macaé: o HPM para grandes 

urgências; e o Hospital Municipal da Serra (HMS), que é de pequeno porte, faz 

atendimento de ocorrências menos graves na Região Serrana do Município.  

Oferece serviços em 22 especialidades médicas em plantão de 24 horas, tais 

como: Clínica médica; Terapia intensiva (adulta, pediátrica e neonatal); Pediatria; 

Obstetrícia; Ginecologia; Cirurgia Geral; Ortopedia; Neurocirurgia; Cirurgia Plástica; 

Otorrinolaringologia; Oftalmologia; Cirurgia Vascular; Anestesia; Urologia; 

Radiologia; Hemoterapia; Psiquiatria; Nefrologia; Infectologia; Cirurgia Bucomaxilo 

facial; Endoscopia; Cirurgia Pediátrica. Disponibiliza, ainda, outros serviços para 

apoio de diagnósticos, como: Fisioterapia; Fonoaudiologia; Nutrição; Enfermagem; 

Farmácia; Psicologia; Terapia Ocupacional; Serviço Social; Capelania; Ouvidoria; 

Brinquedoteca; Patologia Clínica; Tomografia Computadorizada; Ultrassonografia; 

Endoscopia Digestiva; Radiologia; Eletrocardiograma; Broncoscopia; Centro de 

Estudos; Esterilização; Comissão de Ética; Comissão de Infecção Hospitalar. 

A estrutura de internação no que se refere a leitos está explicitada na tabela 

abaixo.  

 

Tabela 1 -  Leitos para internação segundo setor de serviço no Hospital Público de Macaé, 
Macaé, RJ, 2014 
Serviço  Leitos 

Enfermaria da Clínica Médica  08 
Enfermaria da Clínica Cirúrgica  35 
Enfermaria Pediátrica  13 
Enfermaria da Maternidade  37 
Enfermaria para Politrauma  07 
Enfermaria para Observação  06 
Serviço de Terapia Intensiva para Adulto (STI)  06 
Unidade de Terapia Intensiva para Adulto (UTI)  10 
Unidade de Terapia Intensiva para Criança  05 
Unidade de Terapia Intensiva para Neonatal  06 
Total  133 
Fonte: Fundação Hospitalar de Macaé, Hospital Público de Macaé, 2014 

As enfermarias de Clínica Médica, Pediátrica, Politrauma e Observação têm 

os seus leitos em quartos/enfermarias. A Clínica Cirúrgica com 35 (trinta e cinco) 

leitos funciona em 03 (três) quartos/enfermarias. A Enfermaria da Maternidade conta 

com o total de 37 (trinta e sete) leitos funciona em 03 (três) quartos/enfermarias. As 

Unidades de Terapia Intensiva é separada por unidades uma para adulto, uma para 
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criança e outra para neonatal. O Serviço de Terapia Intensiva para adulto tem outra 

unidade.  

O estudo foi realizado, especificamente, na enfermaria da clínica médica. A 

escolha por esta enfermaria se deu pelo fato dos usuários permanecerem nela por 

mais tempo hospitalizados, o que promove a construção de uma relação mais 

próxima com a equipe de saúde e em específico com o profissional técnico de 

enfermagem. 

No início do funcionamento do hospital haviam 02 (duas) enfermarias para a 

clínica médica, sendo uma feminina e outra masculina. Com a crescente demanda 

populacional em Macaé e região, e o atendimento do hospital ser de emergência 

regional, o crescimento para os atendimentos em enfermaria de clínica cirúrgica e de 

politraumas imprimindo a necessidade de novas formas de acomodação. 

Atualmente, só tem 01 (uma) enfermaria, que é mista, atendendo, desta forma, ao 

público masculino e feminino. 

A composição física desta enfermaria se dá com 08 (oito) leitos, uma sala de 

medicação e uma sala para se fazer as prescrições e evoluções dos usuários, a 

qual, antes, abrigava um leito. Não há divisão exata de leitos para a população 

masculina ou feminina, os espaços são ocupados conforme a demanda originária, 

sobretudo, de transferência da UTI para a clínica médica.  

3.2 SUJEITOS 

Os sujeitos deste estudo foram os técnicos de enfermagem que atuam na 

enfermaria de clínica médica do hospital cenário deste estudo, no qual a escala se 

dá por plantões fixos de 24 (vinte e quatro) horas semanais. Assim, essa enfermaria 

conta diariamente com 03 (três) técnicos de enfermagem, podendo ter mais 01 (um) 

fazendo plantão extra. O plantão extra pode ser realizado por todos os técnicos do 

hospital, o qual pode se dá na sua enfermaria de origem ou em outra, desde que 

não aconteça no dia para o qual esteja escalonado na sua enfermaria de origem.   

Totalizam 21 (vinte e um) técnicos de enfermagem com plantão fixo na 

enfermaria da clínica médica deste hospital, os quais foram convidados a 

participarem da pesquisa.  
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Do quantitativo de 21 (vinte e um) técnicos de enfermagem, somente 09 

(nove) atenderam aos critérios de inclusão e de exclusão da pesquisa, explicitados a 

seguir.  

3.2.1 Critérios de inclusão 

1º) Atuar como técnicos de enfermagem na enfermaria clínica médica do 

Hospital Público de Macaé Dr. Fernando Pereira da Silva; 2º) Prestar assistência 

direta, como técnico de enfermagem, ao usuário internado na enfermaria clínica 

médica do Hospital Público de Macaé Dr. Fernando Pereira da Silva e; 3º) Ter mais 

de um ano de trabalho junto à equipe da enfermaria clínica médica do Hospital. 

3.2.2 Critérios de exclusão 

1º) Trabalhar como auxiliar de enfermagem na enfermaria clínica médica do 

Hospital Público de Macaé Dr. Fernando Pereira da Silva; 2º) Profissional de outra 

categoria que atue na equipe de saúde na enfermaria clínica médica do Hospital 

Público de Macaé Dr. Fernando Pereira da Silva; e 3º) Não aceitar participar da 

pesquisa, não ter assinando o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS 

Os 09 (nove) sujeitos incluídos e que aceitaram participar da pesquisa 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após esclarecimentos 

quanto ao objeto, objetivos e técnicas de coleta de dados empregados nesta 

pesquisa. Também lhes foram informados que, por se tratar de pesquisa voluntária, 

o entrevistado ou a entrevistada teria o direito de esclarecer qualquer tipo de dúvida, 

a qualquer momento, caso houvesse, durante o desenvolvimento do estudo, como 

também, o de interromper a sua participação no estudo em qualquer tempo. 

Cabe esclarecer que a pesquisa seria interrompida em duas situações: em 

caso de encerramento do vínculo do profissional antes da coleta de dados; ou se o 

profissional optasse por se retirar da pesquisa. Nenhuma das situações aconteceu.  

Esta pesquisa não constitui risco ou agravo à integralidade física e psíquica 

do entrevistado ou da entrevistada. Todas as informações foram registradas de 

modo confidencial e anônimo. Não houve despesas pessoais nem compensações 
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financeiras relacionadas à participação dos sujeitos. Não foi e nem será revelado e 

nem divulgado o nome e demais dados pessoais e não ficarão identificadas as 

informações e declarações prestadas verbalmente e/ou por escrito antes, durante e 

depois da realização da pesquisa. 

Quanto às gravações, estão seguras e o pesquisador se compromete a 

utilizá-las somente para esta pesquisa. Os resultados da pesquisa serão divulgados 

e estarão acessíveis a qualquer pessoa. 

O projeto foi aprovado pelo Parecer nº. 345.635 com data de 02∕08∕2013, em 

consonância com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

3.4 INSTRUMENTOS 

Os instrumentos utilizados para coleta de dados, nesta pesquisa foram: 

observação simples do campo; o diário de campo; e a entrevista semiestruturada. 

A observação simples do campo comporta diferentes tipos de observador, tais 

como: "observador participante" - este tipo de pesquisador é aquele que para 

participar da entrevista ele passa a vivenciar a realidade, participa e atua no 

contexto social da área da pesquisa, este tipo de observação é muito usada pelos 

antropólogos; "observador etnógrafo" - é o tipo de pesquisador que tem sua 

significância em imergir na realidade do campo, porém, não abre mão dos 

referenciais teóricos necessários à sua investigação, ou seja, "cabe ao pesquisador 

ser um perscrutador insistente que está sempre entre as balizas dos conhecimentos 

teóricos e das informações do campo"; e o "observador-como-participante" - este 

tipo de pesquisador tem um papel diferente dos dois tipos anteriores. Este é que foi 

escolhido para esta investigação, pois tem por objetivo conviver no campo durante o 

período das investigações. Esse período se constrói durante o tempo necessário 

para a construção das entrevistas, relações com os atores que compõem o cenário 

da pesquisa como também para conformar o seu diário de campo. O período de 

duração do pesquisador no campo é algo que é consciente na relação dos dois 

lados: do pesquisador e dos pesquisados. Isso "ajuda a minimizar os problemas de 

envolvimento que inevitavelmente acontecem, pondo sempre em questão a suposta 

‘objetividade' nas relações". Este tipo de observação tem por base um curto espaço 

de tempo. Por isso que é "como" participante (MINAYO, 2010, p. 273). 
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Como "observador-como-participante" é possível criar um mover-se com o 

campo da pesquisa em que se cria o espaço para as percepções do pesquisador. 

Essas percepções são subjetivas e ao serem anotadas tomam corpo do que é 

percebido na realidade do campo de investigação. A pesquisa qualitativa permite 

esse movimento subjetivo onde o que produz é criação do sujeito que está em cena. 

Perceber não é criar simplesmente aquilo que vejo ou revejo, e sim criar uma 

vivência onde o pesquisador se encontra com o que é pesquisado: com os sujeitos e 

com o meio da realidade onde se constrói esse cenário, esse campo.  

E, ter vivenciado a enfermaria da clínica médica do Hospital Público de 

Macaé, me envolver em vários turnos, foi sair do imaginário e encontrar o real, a 

realidade, isso se materializa no material que é analisado. Quando comecei a ir a 

campo tinha um imaginário muito forte onde “achava” que seria fácil a participação 

de todos os técnicos de enfermagem, que iria incluir um grande número de 

entrevistados, mas, na realidade, consegui pouco mais de 1∕3.  

O diário de campo é construído com as anotações das observações, das 

impressões pessoais das conversas com os profissionais de saúde, nesta pesquisa, 

o alvo era o técnico de enfermagem, mas os enfermeiros circulavam nesse mesmo 

campo e acrescentaram muitas informações à pesquisa. E com isso, as percepções 

do pesquisador no seu dia a dia fazem parte da construção no diário de campo, que 

é também reconhecido como um acervo. E este acervo que recebe novas anotações 

todos os dias, pode também ser denominado o espaço onde o pesquisador coloca 

suas frustrações que acontecem no momento do imaginário do pesquisador e a 

realidade do campo, o que permite reflexões do cotidiano para melhor teorizar a 

pesquisa (MINAYO, 2010). 

A entrevista é uma forma de interação social por meio da dinâmica das 

relações existentes no campo da pesquisa. A entrevista como fonte de informação, 

por sua própria natureza, fornece dados secundários e primários. Os secundários se 

formam por fatos em que o pesquisador poderá construir suas fontes de dados a 

partir de fatos concretos ou objetivos: registros civis, censo, estatísticas, entre outros 

pertencentes à realidade. Os dados primários são referentes ao sujeito entrevistado 

que dá informações que são produzidas na reflexão do próprio sujeito sobre a sua 

realidade vivida. Esses dados primários são denominados subjetivos e sua fonte de 

informação só pode ser conseguida com a contribuição do sujeito (MINAYO, 2010). 
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Neste estudo optou-se pela entrevista semiestruturada, que apresenta relativa 

flexibilidade, permitindo ao pesquisador criar questões se for o caso, o que a 

princípio, não precisam seguir uma ordem prevista no roteiro. De modo geral, a 

entrevista semiestruturada segue o que é planejado. As principais vantagens das 

entrevistas semiestruturadas são as seguintes: possibilidade de acesso à informação 

além do que se listou; esclarecimento de aspectos da entrevista, caso seja 

necessário; gera orientações e hipóteses para o aprofundamento da investigação e; 

define novas estratégias e outros instrumentos, se preciso for (MINAYO, 2010). 

A entrevista semiestruturada nesta investigação é composta pelos seguintes 

eixos: as ferramentas utilizadas pelo técnico de enfermagem na produção do 

trabalho; a produção do cuidado com o usuário hospitalizado na enfermaria clínica 

médica; a relação do técnico de enfermagem com a equipe multidisciplinar e em 

específico com a equipe de enfermagem.  

Foi realizado pré-teste para as entrevistas com as questões que norteiam a 

pesquisa com 02 (dois) técnicos de enfermagem que atuam em outra enfermaria e já 

atuaram na enfermaria da clínica médica. A partir do pré-teste com as 05 (cinco) 

questões, surgiu a necessidade de incorporação de mais uma questão com tema 

livre. A sexta questão se deu porque em algumas das 05 (cinco) questões previstas 

emergiram assuntos sobre os quais os sujeitos abordaram com pouca profundidade. 

A ideia inicial seria um retorno ao assunto que foi pouco abordado na entrevista, 

mas no decorrer das entrevistas, deixar como um tema ou assunto livre permitiu 

aprofundar novos temas, os quais não estavam previstos no roteiro.  

Durante as entrevistas, apenas 01 (um) sujeito não utilizou do espaço para a 

sexta questão. 

O interessante deste tipo de entrevista é a flexibilidade que o pesquisador tem 

em criar um guia, formados por tópicos ou lista de questões a serem preenchidos ou 

respondidos. Neste estudo foram questões que foram gravadas e depois transcritas 

formando o material para análise dos dados juntos com o diário de campo que é 

fruto das observações simples do campo. 

A tabela abaixo mostra a faixa etária e sexo dos sujeitos que participaram da 

pesquisa.  
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Tabela 2 -  Caracterização dos sujeitos da pesquisa por faixa etária, segundo sexo. Macaé, 
RJ, 2013 

Sexo 
Faixa etária 

Subtotal 
30-35 36-40 41-45 46-50 51-50 

Masculino  02  00 00 00 00 02 
Feminino  00 02 01 03 01 07 
Total  02 02 01 03 01 09 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014   

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

A técnica de análise de conteúdo, segundo Bardin (2011) aponta a 

organização de todo o material a ser analisado, isto parece óbvio em todas as 

pesquisas, porém, a autora faz questão de colocar como um dos princípios de sua 

teoria. 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (2011) se difere das demais técnicas 

em duas fases: uma como inquérito sociológico e outra como a experimentação. 

Neste estudo, a fase que mais se aproxima é a do inquérito sociológico por fazer 

conexões mais diretamente com as ciências sociais no que se refere à pesquisa 

qualitativa. Tanto a fase de inquérito sociológico quanto o da experimentação se 

organizam em três polos cronológicos: 1) pré-análise; 2) exploração do material; e 3) 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

3.5.1 Pré-análise 

É a fase de organização propriamente dita, é o momento de construir um 

cronograma para o período da execução da técnica de análise de conteúdo. A partir 

deste cronograma, a técnica se dá em três missões: a) a escolha dos documentos; 

b) a formulações das hipóteses e os objetivos; c) a elaboração dos indicadores que 

fundamentarão a interpretação final. Estas três missões apontam os objetivos que 

podem nortear os documentos a serem usados para formular as hipóteses, como 

também, os indicadores a serem construídos em função das hipóteses, ou então, as 

hipóteses a serem criadas a partir dos indicadores. A construção da organização 

pode partir das hipóteses para os indicadores ou dos indicadores para as hipóteses, 

o que vai depender de cada pesquisa. O que não pode se perder é a ordem em que 

se compõem, pois "suas atividades não são estruturadas por oposição à exploração 

sistemática dos documentos, e sim, uma construção que interliga estreitamente 
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estas três missões". O objetivo principal desta fase é a organização de todo o 

material para construção da análise de conteúdo (BARDIN, 2011, p. 126). 

A organização da pré-análise é composta por cinco fases que são: 

3.5.1.1 Leitura flutuante 

Esta é a primeira atividade que consiste em estabelecer contato com os 

documentos a serem analisados deixando-se ser invadido por suas impressões e 

orientações que estão nos documentos ou textos, no caso deste trabalho, nas 

mensagens produzidas nas entrevistas semiestruturadas e o diário de campo. Com 

isso, a leitura vai se tornando mais precisa. 

3.5.1.2 Escolha dos documentos 

É nesta segunda fase que se define o corpus para selecionar o tipo de regra 

que será utilizada para a análise de conteúdo. "Corpus é o conjunto dos documentos 

tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos. A sua 

constituição implica, muitas vezes, escolhas, seleções e regras" (BRADIN, 2011, p. 

126). Ou seja, é o conteúdo que cada mensagem construída tem em si mesma. O 

corpus desta investigação é composto por: entrevistas semiestruturadas e anotações 

do diário de campo. Nas entrevistas semiestruturadas se tem a produção do 

conteúdo por um esquema de questões que norteiam a conversa com certo rigor; e o 

diário de campo que é construído pelas observações e impressões descritas pelo 

pesquisador. 

As principais regras são: a) exaustividade: quando define o campo do corpus, 

ou seja, como vai trabalhar com entrevista, ou questionário, ou editoriais entre outros 

documentos, sempre juntando todos os elementos que compõem o documento para 

fazer a análise de conteúdo. É fazer uma leitura estando atento a todos e quaisquer 

detalhes percebidos pelas impressões e intuições do pesquisador; b) 

representatividade: neste caso a análise é feita no material que se tem por amostra, 

ou seja, o corpus; c) homogeneidade: esta regra é utilizada para se obter resultados 

globais ou para comparar resultados individuais entre si. Não deve ser aplicada em 

análise de um documento único, singular; d) pertinência: os documentos, nesta 

regra, devem ser adequados como fonte de informação e que correspondam o 

objetivo da análise. 
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Para esta investigação será utilizada a regra da exaustividade por se 

aproximar mais dos estudos feitos e por ter como base a leitura permitindo 

atentamente todos e quaisquer detalhes das percepções, impressões e intuições do 

pesquisador. 

3.5.1.3 A formulação das hipóteses e dos objetivos 

A hipótese é uma afirmação provisória que propomos verificar, ou seja, 

propomos confirmar ou infirmar recorrendo aos procedimentos de análise. A 

hipótese, também, pode ser definida como uma suposição que tem sua origem na 

intuição que fica em sua origem até ser colocada em prova com dados seguros. 

Levantarmos uma hipótese é nos interrogarmos e, por isso, as hipóteses são 

estabelecidas na fase da pré-análise. Isso não quer dizer que temos que ter um 

corpus de hipóteses porque pode ocorrer a efetuação de algumas análises "às 

cegas", ou seja, sem ideias preconcebidas.  

Os objetivos têm por finalidade geral atingir ao que nos propomos, o quadro 

teórico e pragmático, ou somente teórico ou somente pragmático, onde os 

resultados obtidos são utilizados. 

No caso deste estudo utilizaremos os objetivos com o referencial teórico que 

norteiam a análise dos dados. Estes objetivos partem dos objetivos: geral e 

específicos que norteiam a pesquisa. 

Nesta etapa do método, Bardin (2011) traz a necessidade em definir qual o 

procedimento que melhor dá suporte a aplicação do método de análise. Os 

procedimentos são: (a) procedimentos fechados - essencialmente caracterizados por 

técnicas taxonômicas, ou seja, "são classificações de elementos dos textos em 

função de critérios internos ou externos". Também são definidos como métodos de 

observação que funcionam segundo o mecanismo da indução para a 

experimentação de hipóteses; (b) procedimentos de exploração - os quais podem 

corresponder técnicas ditas sistemáticas (e nomeadamente automáticas), permitem, 

a partir dos próprios textos, apreender as ligações entre diferentes variáveis, 

funcionam segundo o processo dedutivo e facilitam a construção de novas 

hipóteses. 
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3.5.1.4 A referenciação dos índices e a elaboração dos indicadores 

A referência dos indicadores é construída a partir do que a mensagem 

explicita. No momento em que o pesquisador perceber as explicitações das e nas 

mensagens este é o momento em o pesquisador começa a perceber as indicações 

ou os índices. Neste momento o pesquisador deverá proceder ao recorte do texto, 

ou seja, do corpus. Este recorte só poderá ser feito no momento em que o 

pesquisador intuir e perceber o que está sendo indicado na mensagem, e neste 

momento inicia-se a organização dos índices. Uma vez escolhidos os índices, 

começa a elaboração dos indicadores precisos e seguros. Os indicadores são 

recortes do corpus que será feita a análise de conteúdo. Este processo cria espaço 

para a categorização temática dos dados. Para melhor eficácia na certificação da 

pertinência dos indicadores, deverá ocorrer o pré-teste de análise. Este pré-teste 

deverá ser feito como revisão do que está sendo feito como análise (BARDIN, 2011). 

3.5.1.5 A preparação do material 

O material passa por dois tipos de preparação: uma preparação do material 

em si mesmo; e a preparação formal, ou seja, a parte da edição do material. A 

preparação do material em si mesmo é a junção das entrevistas gravadas e 

codificadas para não identificar de fato os sujeitos. A preparação formal ou edição é 

o material que pode ser entrevistas, artigos e outros mais que forem pesquisados. 

Neste caso, o material é formado com anotações do diário de campo e com as 

entrevistas transcritas na íntegra. As entrevistas digitadas, com colunas à direita e à 

esquerda, e impressas facilitaram a manipulação das mesmas. Um dos trabalhos 

iniciais é numerar os elementos do corpus. 

3.5.2 Exploração do material 

Nesta fase inicia-se, de fato, a análise. Esta fase somente pode ser efetuada 

quando o material passou por todo crivo da fase da pré-análise. Começa, então, a 

aplicação sistemática das decisões tomadas. É uma fase longa e fastidiosa. É 

essencialmente o momento em que se compõem as operações de codificação, 

decomposição ou enumeração, em função de regras previamente formuladas. É o 

momento em que os indicadores ou marcadores apontam para a análise tendo como 

norte os objetivos da pesquisa. 
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A referenciação dos índices acontece com base nos objetivos da pesquisa, no 

momento em o pesquisador percebe as explicitações das e nas mensagens, neste 

caso, as mensagens são as entrevistas semiestruturadas transcritas. A partir deste 

momento, o pesquisador deverá proceder ao recorte do texto, ou seja, do corpus 

(BARDIN; 2011). 

Os índices deste estudo são 04 (quatro): 1) Processo de trabalho do técnico 

de enfermagem; 2) Os instrumentos (ferramentas) que o técnico de enfermagem 

utiliza em seu trabalho; 3) Definição de cuidado no trabalho do técnico de 

enfermagem; e 4) A relação do técnico de enfermagem com a equipe 

multiprofissional.  

O processo de recorte dos índices se deu pelo resultado das leituras 

exaustivas de todo o material até ser identificado o que mais sobressaiu em relação 

aos objetivos da pesquisa (BARDIN; 2011).  

As entrevistas foram transcritas na íntegra conforme as falas gravadas com 

permissão de cada sujeito que participou das entrevistas semiestruturadas. Os 

sujeitos estão codificados como TE (de Técnicos de Enfermagem) e em sequência o 

número de acordo com a ordem das entrevistas realizadas. Foi 09 (nove) o 

quantitativo dos sujeitos que participaram. Portanto, os índices têm a sequência de 

TE 01 a TE 09, e depois tem mais 02 (dois) índices: Tema-assunto livre e Diário de 

campo e observação simples. Os conceitos que nortearam a análise de dados estão 

descritos na sequência. 

Processo de trabalho do técnico de enfermagem - Ricardo Bruno Mendes 

Gonçalves conceitua processo de trabalho em saúde como uma dimensão dos 

pequenos detalhes no dia a dia em cada ato, cada ação construindo uma dinâmica 

que move o trabalho do técnico de enfermagem juntamente com o usuário 

(PEDUZZI; SCHRAIBER, 2008). 

Quanto aos instrumentos ou ferramentas que o técnico de enfermagem utiliza 

em seu trabalho, temos o conceito de caixa de ferramenta segundo Mehry (2007), 

em consonância com as valises tecnológicas como as tecnologias duras, leve-duras 

e leve.  

Como definição de cuidado no trabalho do técnico de enfermagem a partir de 

Merhy, (2007) temos o cuidado como um acontecimento produtivo intercessor por 

ser caracterizado como processo que contém na sua constitutividade a lógica da 

mútua produção em ato, que supõe a produção de um no outro. E como afirma este 
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mesmo autor, o cuidado como um acontecimento intercessor se constitui no 

momento em que vida produz vida, ou seja, uma produção de autopoiese, onde em 

cada encontro é ressignificada na produção do cuidado em saúde.  

Quanto à constituição de suas relações na produção do trabalho em saúde, 

em equipe multiprofissional, o técnico de enfermagem pode criar sua obra de modo 

singular ou coletivo. A obra é criada por meio de cogestão que se constitui nos 

coletivos organizados. Segundo Campos (2000), obra se define como uma ponte 

entre a obrigatória produção de valores de uso e os desejos e interesses dos que 

produzem. A obra se materializa a partir do modo de trabalhar, de produzir um 

produto com a marca e o estilo de quem o produz.   

A partir do recorte se tem a fase em que se inicia a elaboração dos 

indicadores (ou marcadores), conforme descrições das falas abaixo: 

No Quadro 01 se tem o que o técnico de enfermagem relata sobre Processo 

de Trabalho, ou seja, como é o dia a dia do seu trabalho na enfermaria da clínica 

médica.  

 

Quadro 1 -  Depoimentos compilados (Corpus) sobre o processo de trabalho na clínica 
médica do Hospital Público de Macaé, segundo técnicos de enfermagem. Macaé, RJ, 2013 

ID Processo de Trabalho 

TE 01 
Satisfatório e cansativo por serem pacientes que requer mais atenção. 
Pacientes mais debilitados, mais cuidados, e por isso, se torna cansativo. 

TE 02 Um dia bastante cansativo. De muitas atividades.  

TE 03 
Meio tumultuado, mas gratificante porque a gente acaba fazendo o que gosta.  
Eu gosto de cuidar das pessoas. Eles estão aqui doentes, precisando de 
carinho, precisando de apoio. Então é cansativo, mas é bom. 

TE 04 
Primeiro ver os procedimentos dos pacientes. Prepara os banhos. Ver os sinais 
vitais. Ver as medicações, as trocas de soros durante o dia.  

TE 05 
O meu dia de trabalho na Clínica Médica é tranquilo, porém, às vezes um 
pouco conturbado. Muita responsabilidade, muita coisa pra ficar atenta, ligada 
o dia inteiro. É tranquilo, num tem nada assim. 

TE 06 

Agitado. Bastante agitado. Mas dá pra desenvolver um trabalho bom quando a 
equipe está completa, o ruim é quando a equipe está incompleta. Com déficit 
de profissional. Com o déficit de material que aqui, às vezes é muito. Falta 
muita coisa. Mas as coisas estão se encaminhando.  

continua... 
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...continuação 

TE 07 

Os banhos pela manhã. Os médicos também passam pela manhã, o serviço 
vai andando conforme as coisas vão acontecendo. A gente faz a rotina do 
banho, na rotina do banho se tiver alguma pendência a gente resolve como um 
acesso vencido, manipular traqueo ou macro, tem que limpar, trocar. Aí por 
volta de 1 hora da tarde a gente consegue terminar essa rotina do início do 
plantão. Orquestrar, de organizar o setor, os pacientes. De 1 hora até o final do 
plantão é a manutenção de acordo com a prescrição que tem por paciente, de 
medicação de 6 em 6, de 4 em 4, mas ou menos, segue aquele padrão. 

TE 08 
Visitar os boxes, conhecer os pacientes, depois a gente começa os banhos, 
banho no leito, encaminhar o paciente pro banho, é faz a medicação, sinais 
vitais, e os cuidados gerais durante o dia: troca de fralda, o que necessitar. 

TE 09 

A gente chega pela manhã, bom eu, vejo os leitos qual que precisa de banho, 
os cuidados que são necessários. Começando com banho, vamos de leito em 
leito. Tem os curativos, aí na hora que estamos fazendo os banhos a gente dá 
uma avaliada nos pacientes, vê o que está mais precisando, precisando de um 
afeto, converso mesmo que haja um déficit neurológico, mesmo assim, 
converso com o paciente. 

Tema - 
assunto livre 

A gente gostaria de ter mais atenção voltada pra gente. Atenção voltada pra 
gente, porque a gente, às vezes, trabalha em setor de risco, como aqui, tem 
isolamento de contato, a gente num tem, na maioria das vezes, como 
trabalhar, a gente num tem aquele respaldo, num é bem paramentada pra 
trabalhar com determinado isolamento, isso é chato, a gente queria mais, que 
endireitasse esse lado de quem lida com isolamento. (TE 02) 

 

A gente está reorganizando a equipe, mas há grande déficit de profissional, se 
tem seis na escala e os demais que complementam são extras [plantão extra]. 
Extra é aquela coisa que não é oficial, hoje você pode ter o extra, já amanhã 
pode não ter. O ideal é que se tivesse a equipe com dez, ter os dez, se é vinte 
ter os vinte na equipe completa. Foi feito o concurso agora, disseram que vão 
chamar pessoas do concurso, mas falaram que vão chamar um nível muito 
pouco do que precisa, então já começa errar aí (TE 03). 

 

Eu gosto de trabalhar na Clínica Médica, o que precisa é saber selecionar mais 
os pacientes que vêm pra Clínica Médica. É isso que eu penso. Porque aqui 
existem pacientes que necessitam de mais cuidados. (Que cuidados a mais 
seriam esses?) São os que são traqueostomizados, que precisam de mais 
monitoramento, precisam de mais médicos no setor, eu acredito isso (TE 04) 

 

 

Tema - 
assunto livre 

Como você pode ver, tem muita coisa que pode ser melhorada: cortina 
remendada, camas quebradas, (Silêncio), um sofá cama para acompanhante. 
Tem goteira no setor. Na verdade acaba sendo, o acompanhante, tão sensível 
quanto o paciente, até mais porque a vida dele para, não tem nenhum da 
equipe pra poder conversar com o acompanhante. A gente além de ser 
técnica, a gente tem que ser psicólogo, a gente tem que ser enfermeira, a 
gente tem que ser tudo. Então, muita coisa tem que melhorar (TE 06). 

continua... 
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...continuação 

ID Processo de Trabalho 

Diário de 
Campo e 

Observação 
Simples do 

Campo 

O acompanhante recebe todos os dias um capote, quando tem descartável a 
enfermagem entrega um, quando não tem, entrega um de tecido que vem da 
lavanderia num plástico fechado. O acompanhante passa a ficar "quase" 
internado, pois está ali todos os dias junto ao usuário hospitalizado. Alguns 
trocam com outro acompanhante à noite, outros ficam 24 horas. 

Percebi que sempre que o técnico de enfermagem entra no biombo as cortinas 
continuam fechadas, por isso, observar o trabalho do técnico diretamente com 
o usuário ainda não foi possível. O que tenho conseguido é ouvir as conversar 
porque os biombos possuem uma abertura na parte superior. O que pose 
escutar é: "Como o senhor vai?” “Já melhorou?” “Já pode ir embora?” Uns 
usuários respondem bem, brincando dizendo que querem ir embora, mas ainda 
não sabem quando; outros nem respondem ou respondem baixinho, 
impossível de conseguir escutar com clareza o que dizem. Dos 08 (oito) leitos, 
04 (quatro) são HIV positivo e possuem comorbidades associadas; há outros 
casos de infecções gravíssimas, e não se tem estruturas aqui para isso tudo.  

Conversando com as técnicas de enfermagem, elas falaram de sua prática na 
enfermaria da clínica médica. Acham que é um trabalho pesado, não apenas 
no sentido da força física, mas também pelo ambiente, pelo tipo de paciente 
que fica ali. Alguns estão ali a pelo menos 02 (dois) meses. Uma técnica fez o 
seguinte comentário: "Aí fica difícil, né? E quem tem que dar conta? Somos 
nós.". (Aproveitei esse momento para sondar o que elas faziam com o 
usuário), perguntei assim: Sendo assim como vocês falaram, como é o 
trabalho de vocês lá no biombo? Elas responderam: "É o de sempre, tem que 
virar o paciente, trocar de decúbito, vira pra lá, vira pra cá. A gente tenta deixar 
o paciente o mais confortável possível, mas mesmo assim é difícil pra ele ficar 
bem em um lugar como esse. A gente faz o que dá. Toma conta da medicação 
diretinho, ver os exames prescritos pelos médicos, vê se eles comeram, olha 
os acompanhantes para ver se estão tratando bem os pacientes, essas coisas 
assim". 

A Clínica Médica daqui é um pouco diferente das outras em que trabalhei, 
porque não parace Clínica Médica, mas sim uma unidade de terapia semi-
intensiva, pois são pacientes que recebem alta do CTI e vem pra cá. Na  
Clínica Médica eu vejo uma pneumonia, um pé diabético, uma infecção 
urinária, uma pessoa idosa que adquiriu uma infecção urinária, uma pessoa 
idosa acamada que teve uma pneumonia, um jovem que tem alguma infecção. 
Isso é Clínica Médica para mim. Aqui, todos os pacientes são pacientes de 
cuidados intensos mesmo. Com os pacientes daqui você precisa ir 2 ou 3 
vezes ao leito. Então, é uma Clínica Médica especial. Fora isso, o sistema 
sofre a fragilidade de todo sistema público. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

No que se refere ao processo de trabalho do técnico de enfermagem é 

relatado que é um trabalho cansativo, pesado, porém, gratificante. Cansativo e 

pesado por ser um trabalho que o corpo do técnico de enfermagem é usado como 

uma ferramenta para exercer os procedimentos que cabem ao trabalho desse 

profissional. 
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Gratificante porque se faz o que se gosta. Mesmo com a falta de material e 

com a equipe incompleta numa enfermaria aonde os usuários em sua totalidade vêm 

transferidos da UTI para a enfermaria da clínica médica, os profissionais que ali 

trabalham, afirmam que os serviços oferecidos pela enfermaria tornam-se de caráter 

semi-intensivo. Em decorrência desse cenário, muitos usuários internados são 

acometidos por infecções. Mediante a esses quadros de infecções, os técnicos de 

enfermagem pedem mais "respaldo", alguém para selecionar os usuários que são 

transferidos, já que nessa enfermaria não há estrutura física e de rotina técnica para 

atender a esses usuários. 

A estrutura física é apontada incipiente e alguns problemas notáveis são: 

cama quebrada, o isolamento se dá por biombos separados por cortinas rasgadas, 

cadeiras desconfortáveis que são destinadas ao acompanhante. Mesmo assim, a 

rotina se dá como em qualquer outra enfermaria: sinais vitais, banho no leito e o 

encaminhamento do usuário que consegue deambular para o banho acompanhado 

por seu familiar ou cuidador, o que os técnicos denominam de acompanhantes, 

procedimentos das prescrições de medicamentos e exames, curativos. 

Os equipamentos de proteção individual (EPI) são utilizados em conformidade 

com o que se tem. Um dos equipamentos é o capote, que por princípio é 

descartável, porém na realidade dessa enfermaria o capote é um jaleco grande, na 

cor azul escuro, em tecido grosso, este equipamento é melhor apresentado no índice 

02, instrumentos-ferramentas. O serviço na enfermaria da clínica médica vai 

andando, eles dizem que conseguem "orquestrar" o trabalho durante o plantão 

conforme o surgimento das necessidades, mesmo com a falta de material. E quando 

percebem que o usuário "precisa de afeto", conversa com ele. Podemos perceber, 

neste momento, que o profissional técnico de enfermagem consegue em seu 

exercício diário, a seu modo, fazer uma escuta do que o usuário coloca. Neste 

momento se dá a produção do seu saber/fazer. O saber/fazer do técnico de 

enfermagem é produzido para além das aplicabilidades técnicas. 

No Quadro 02 estão apresentados trechos nos quais os entrevistados 

identificam as ferramentas (ou instrumentos) no cotidiano do seu trabalho.  
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Quadro 2 -  Depoimentos compilados (Corpus) que indicam as ferramentas utilizadas no 
processo de trabalho na clínica médica do Hospital Público de Macaé, segundo técnicos de 
enfermagem. Macaé, RJ, 2013 

ID Ferramentas (instrumentos) 

TE 01 

Equipamento de proteção individual, que é o capote, a máscara, a luva, de 
acordo com cada paciente, e com o diagnóstico de cada um, a gente vai usar 
o material adequado para cada um. Em relação ao cuidado, é, quando tem 
menos funcionários fica algo que a gente queria melhorar e não consegue 
devida a falta de funcionário, a gente quer fazer bem feito, mas às vezes não 
sai bem feito pela falta de tempo, porque se a gente levar muito tempo com 
um, falta tempo pro outro. 

TE 02 

A gente usa o EPI no atendimento, a instituição tem o seu padrão. A gente 
utiliza os padrões da instituição (quais são esses padrões, você pode me 
falar?). Por exemplo, aqui na na clínica médica, a gente com os pacientes, 
"(48 horas sem dormir cansa)" é isolamento de contato, a gente chega, vai 
até o leito do paciente, se identifica, a gente cumprimenta, orienta o paciente 
que dia é, que dia deixou de ser, se paramenta com o capote, luvas, 
máscaras, e começa o procedimento, a rotina com o paciente. Tem os 
banhos, a medicação, às vezes a gente para ouvir o paciente, escuta o 
emocional do paciente. (como é pra você ouvir o emocional do paciente?) 
Olha, ouvi esse emocional pra mim é um pouco assim, pesaroso, não é, a 
gente tenta não ter aquele envolvimento emocional, porque se você absorve 
tudo o que o paciente passa, você também delimita, não é, então a gente 
tenta ouvir, sem se envolver, dando a atenção necessária, mas procura não 
ter envolvimento emocional, pra se poupar também. 

TE 03 

Eu uso EPI - Equipamento de Proteção Individual. Eu uso luva, máscara, 
aqui na clínica médica tem que ser isso: luva, máscara, capote porque nós 
temos alguns pacientes com alguns tipos de doenças, tem que ser usado, é 
obrigatório. Aparelho de pressão, aparelho de HGT, termômetro.  

TE 04 
Ah costumo usar touca, máscara, capote, luvas. Têm pacientes com algum 
tipo de curativo a mais, a gente usa luvas, aquelas. 

TE 05 

Aparelho de aferir pressão, termômetro, bomba infusora, tem muitas coisas, 
assim na cabeça num vem, mas, me ajuda (rsrsr), tem tanta coisa aqui. A 
gente punciona. Aparelhos para aferir pressão, num caso, a gente verifica a 
pressão do paciente. Temperatura, cuidados que é a higiene corporal, 
mudança de decúbito, aí é muita coisinha pra fazer. 

TE 06 

O material que falo em si, é o material em todo, desde os EPI que a gente 
tem que usar para fazer, desde a segurança pra gente até mesmo para o 
próximo, nosso cliente. E os materiais necessários que a gente utiliza na 
casa. Tem dia que faltam coisas básicas: lençóis. Hoje está melhorando um 
pouquinho, mas ainda num está àquela coisa sensacional como deveria ser. 

continua... 
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...continuação 

ID Ferramentas (instrumentos) 

TE 07 

O aparelho de pressão e o esteto, que até semana passada não tinha, 
bomba de infusão pra dieta, acho que quase todos têm. Há um tempo atrás a 
gente não manipulava, hoje, é comum. Hoje, também, todos os pacientes 
estão em isolamento de contato, aqui na clínica médica, aqui em especial 
todos os pacientes vieram da CTI. O capote a gente usa, o capote estéril que 
vem do Centro Cirúrgico pra gente, e é descartável. Uns com isolamento 
respiratório, outros com isolamento de contato mesmo, então o uso do 
capote também. A bomba de dieta todo mundo também já está usando. O 
aspirador a gente usa à vácuo. O2 de ar úmido. De macro, não todos, mas 
sempre tem uns 3 que usam. Equipamento, o HGT também todos têm. Os 
equipamentos acho que são só esses. Os de sinais vitais que nesta semana 
nós recebemos, tava um bom tempo sem. A bomba que todo mundo usa pra 
dieta. Muito raro usar a bomba pra medicação, tem a bomba pra medicação e 
a de dieta. Todo mundo usa a de dieta, de vez em quando aparecem também 
pessoas que passam medicação em bomba. E o aspirador e o O2. E fora 
isso os EPI de rotina: a luva, a touca, mas de equipamentos são esses. O 
monitor cardíaco não se usa, até porque vai pra cada um, esses são os 
equipamentos. 

TE 08 

Bacia, jarro. No caso dos sinais vitais os aparelhos de: PA e de temperatura, 
hemoglicoteste. Que me lembro no momento agora é só isso, a gente faz 
tanta coisa, lembrar na hora é difícil. A gente usa luva. Utiliza jontex, 
esparadrapo, gaze, apósito, utiliza medicação pra fazer curativo, utiliza 
também os micros pra gente fazer nebulização, medicação, álcool, água 
oxigenada, que eu me lembre no momento é só isso.  

TE 09 

Para higiene pessoal: água, depois, água, o sabonete dele, o hidratante, um 
Dersani pra hidratar, dependendo de alguma lesão de pele, são pomadas, 
material de curativo, soro, todo material de curativo dependendo de cada 
curativo que vai ser usado; é, aqui infelizmente nós não temos muita coisa, à 
vezes aparece e às vezes não. Saindo do curativo, pegar um acesso, gelco, 
polifix, um equipo de microgota ou macrogota, bomba, bomba pra o fazer 
medicação, pra fazer pra passar dieta. 

Tema - 
assunto livre 

Ter as coisas pra trabalhar ali, como: o esteto, o termômetro, na maioria das 
vezes não acontece isso, aqui na Clínica Médica. Você lida com todos os 
tipos de doença. Num é só está gripado e com pneumonia, muitas vezes, a 
gente trabalha sem respaldo nenhum. É isso que a gente precisa. Não é uma 
reclamação, é pra olhar mais. É ter mais pessoas pra ver esse lado. Eu acho 
que é só. (TE 06). 

Diário de 
Campo e 

Observação 
Simples do 

Campo 

Na entrada da enfermaria tem um comunicado dizendo que cada usuário-
paciente - tem em seu biombo um estetoscópio e um termômetro. Nesse 
mesmo comunicado, a coordenação pede aos funcionários para avisar se 
algum desses utensílios apresentar defeito; avisar, para ser trocado 
imediatamente. Conversando com uma técnica de enfermagem enquanto eu 
lia esse comunicado, ela me disse: "nem precisa ler, isso não funciona assim 
(risos)". E ainda acrescentou: Os usuários ali internados são na maioria 
vindos do CTI - Centro de Terapia Intensiva - e são encaminhados para a 
Enfermaria da Clínica Médica.  

continua... 
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...continuação 

ID Ferramentas (instrumentos) 

Diário de 
Campo e 

Observação 
Simples do 

Campo 

Na entrada de cada biombo tem um capote. O capote é um jaleco grande, na 
cor azul escuro, em tecido grosso. Esse capote é para o profissional de 
saúde colocar quando entra em cada biombo para fazer algum atendimento 
ao usuário. Percebi que quando o técnico de enfermagem ou o (a) enfermeiro 
(a) entra no biombo, veste o capote que não é descartável, quando sai deixa 
pendurado no mesmo lugar. Ao entrar em cada biombo, a cortina é sempre 
fechada, acredito ser para melhor conforto e privacidade do usuário. 
O coordenador foi atento ao me receber, me levou à enfermaria de clínica 
médica, me apresentou aos técnicos, me disse como funcionava a 
enfermaria com 03 (três) técnicos de enfermagem podendo ter mais 01 (um), 
um(a) enfermeiro (a). Em cada leito tem um termômetro, um estetoscópio, 
um aparelho para aferir PA (Pressão Arterial), capote, máscara e todo o 
material de EPI (Equipamento de Proteção Individual). 
E o trabalho do técnico de enfermagem com o usuário hospitalizado sempre 
é feito com o biombo fechado. Tenho vontade de estar ali, mas não tem sido 
possível. E, por respeito ao usuário, é melhor eu ficar aqui fora do biombo. 
Ao observar o trabalho de uma técnica de enfermagem, pude ver o seguinte: 
cada medicação que ela preparou, ela usou as duas luvas, pegou a bandeja 
limpa, leu cada prescrição, diluiu, colocou o EPI completo, e em cada 
biombo, ela ia, vestia o capote, voltava ao posto de enfermagem e pegava a 
bandeja já preparada. Voltava, colocava a bandeja, entrava no biombo, 
deixava o capote daquele leito, lava a bandeja, higienizava e fazia a segunda 
medicação, pegava o capote da entrada do outro biombo, volta até a pia do 
posto de enfermagem, pegava a bandeja já preparada, e ia fazer a 
medicação com o outro paciente, isso se repetiu com os três usuários. 
Percebi que o EPI era o mesmo. Em cada biombo tem um capote que todos 
os profissionais daquela enfermaria usa, o que foi trocado nas três vezes foi 
o capote em cada biombo, e não sendo descartado como deveria ser. Em 
todo esse movimento em atender as necessidades do usuário, em fazer os 
procedimentos técnicos na construção de um atendimento, e por 
consequência com uso das tecnologias produzir o cuidado, uma das 
ferramentas (ou instrumento) que é mais utilizada na relação com o usuário, 
é o próprio corpo do técnico de enfermagem. Talvez seja tão natural o uso do 
seu corpo que o próprio técnico de enfermagem não denomina o seu corpo 
como uma ferramenta na produção do cuidado. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014  

 

Os técnicos de enfermagem preferiram usar o termo instrumentos do que o 

termo ferramentas, isso foi percebido quando foi feito o pré-teste da entrevista 

semiestruturada. Muitas vezes o termo instrumento sobressai mais do que o termo 

ferramenta. Aqui, em princípio, cabe colocar os instrumentos que eles definem como 

material de seu trabalho: luvas, máscaras, aparelho de pressão, aparelho de HGT, 

termômetro, touca, máscara, capote, lençóis, aspirador a vácuo, O2 de ar úmido, 

bomba para dieta, aspirador e o O2, monitor cardíaco, jontex, esparadrapo, gaze, 

apósito, medicação pra fazer curativo, micros para fazer nebulização, álcool, água 
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oxigenada, pomadas, todo material de curativo, soro, jelco, polifix, um equipo de 

microgota ou macrogota. 

Com esses instrumentos, o técnico de enfermagem desenvolve seu trabalho 

técnico como puncionar um vaso para administrar medicamentos, verificar a 

temperatura, aferir a pressão arterial, o que eles denominam como sendo "cuidados 

de higiene corporal", mudança de decúbito, entre outros fazeres técnicos peculiares 

à profissão. 

E para proceder com esses instrumentos-ferramentas é necessário, como 

técnica padrão do hospital, o uso do EPI: que é composto por óculos, luvas, 

máscaras e capote. Esse capote é para o profissional de saúde colocar for realizar 

algum atendimento ao usuário. Percebi que quando o técnico de enfermagem ou o 

(a) enfermeiro (a) se aproximam do leito, vestem o capote, e quando saem, o deixam 

pendurado no mesmo lugar que encontraram. O capote é imaginado como um 

protetor. Algo que o profissional que trabalha naquela enfermaria tem como um meio 

de se proteger das contaminações passíveis numa unidade de saúde. Parece que 

se cria um imaginário protetor. A caixa de ferramentas do técnico de enfermagem é 

composta desde os utensílios-instrumentos como seu saber estruturado, como 

também, o que este profissional desenvolve no ato do atendimento ao usuário 

hospitalizado. Isto pode ser constatado por meio do depoimento a seguir: 

Ás vezes, a gente para ouvir o paciente, escuta o emocional do paciente, 
ouvir esse emocional pra mim é um pouco assim, pesaroso. A gente tenta 
não ter aquele envolvimento emocional, porque se você absorve tudo o que 
o paciente passa [...] você também delimita, tenta ouvir sem se envolver, 
dando a atenção necessária, mas procura não ter envolvimento emocional, 
pra se poupar também. (TE 02) 

E a partir dessa escuta, o técnico de enfermagem percebe o seu saber/fazer 

no modo como vai cuidando do usuário. É também no modo de ouvir, de escutar, 

que o processo de trabalho do técnico de enfermagem vai sendo produzido.  

O Quadro 03 apresenta trechos que explicitam como o técnico de 

enfermagem define o cuidado na produção do seu trabalho.  
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Quadro 3 -  Depoimentos compilados (Corpus) que indicam conceitos para o cuidado no 
processo de trabalho, segundo técnicos de enfermagem. Macaé, RJ, 2013 

ID Definições de cuidado 

TE 01 
Cuidado é um todo, é atenção. O cuidado do conforto do paciente. É cuidado 
do paciente pra que ele se sinta melhor. É atenção, conforto e tratamento. 

TE 02 
Eu tenho o meu ofício como um sacerdócio, uma doação porque eu doo a 
minha vida para as pessoas que estão perdendo a vida. É uma doação. 

TE 03 
Eu cuido da medicação do paciente, eu cuido do banho de leito. Cuido 
também caso não tenha ninguém, a gente dá alimentação ao paciente. 

TE 04 Pode ser numa palavra? (Pode, fica à vontade). Amor (silêncio). 

TE 05 

Eu defino cuidado como cuidado mesmo. (Como?), o cuidado mesmo com o 
paciente, é conversar, é vê as necessidades do paciente, do lado da higiene, 
também, é muito importante, na clínica médica, principalmente, o psicológico 
também, muitas vezes também, tem que parar ouvir, conversar, é dor, é isso, 
é reclamação, é uma queixa, seja álgica ou não, mas é uma queixa, tem 
paciente diferente um do outro, com problemas diferentes um do outro, 
psicológico diferente um do outro, isso tudo a gente está aqui pra gente dá 
uma força, como técnico, como amigo. 

TE 06 

Cuidado do meu trabalho posso definir como: você cuidar e você ser cuidado. 
Por que por mais que você, a gente queira fazer o bom atendimento, bota o 
seu aprendizado ali na prática, você vai ter que ter o retorno, o respaldo 
também daquilo. Você tem que ter a condição de ter, seu objetivo seja, flui ali 
naquele momento.  

TE 07 

É, de manhã é essa rotina do banho, eu entendo como cuidado, hoje a gente 
tem enfermeiro e pega essa parte de curativo, de sonda, todo paciente é 
sondado de alguma forma, isso quem faz é o enfermeiro, mas até um tempo 
atrás a gente também fazia isso. Depois dessa rotina dali do banho, 
reconhecer o paciente, a gente fala assim: depois de 1 hora da tarde acabou o 
plantão. O cuidado entra é, por exemplo, o paciente que é totalmente 
dependente, a alimentação dele, tem que prestar atenção, é, junto com a 
cozinha. Se está ingerindo água, os nossos aqui são todos acamados, olhar 
fralda pra vê a parte de higiene. Ah! Isso cuidado fora daquilo que digo que, é, 
já é rotulado como medicação de 6 h em 6h, nebulização de 4h em 4h, cuidar 
que eu vejo além disso, é, como enfermagem, como técnico, é essa parte, 
mudança de decúbito, pegar paciente que não tem acompanhante, e que não 
consegue se mobilizar e ficar esperando pra ser virado. Cuidado fora essa 
parte mais técnica, essa parte de alimentação, dos cuidados deles mesmo de 
higiene, se não está falando, de dieta do paciente com sonda, que se alimenta 
pela sonda, sonda enteral, prestar atenção se está se alimentando ou não, 
porque às vezes a bomba não está funcionando, num passa. É por aí. 

continua... 
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...continuação 

ID Definições de cuidado 

TE 08 

Todos esses procedimentos (dos instrumentos-ferramentas). Tudo isso que 
eu falei, além da troca de decúbito, além da conversa com o paciente, que a 
gente conversa bastante, isso quando o paciente também interage, quando 
não está interagindo a gente conversa mesmo assim, como se ele estivesse 
ouvindo a gente, e eu acredito que esteja ouvindo, muitas vezes ele responde 
com gestos, até mesmo no olhar dá pra gente perceber que ele está 
entendendo ou não, o que a gente está falando, então eu acho que esse é 
cuidado mais importante que a gente faz durante o dia. É essa conversa com 
o paciente, é essa interação com o paciente, mesmo tendo acompanhante, a 
gente procura conversar com o paciente: dá um bom dia pra ele, perguntar 
como ele está indo, falar com ele sobre o aspecto dele, se ele está melhor ou 
não, a gente conversa com ele, e é isso.  

TE 09 

Eu defino cuidado como um geral. Um apanhado geral, não só fazer e cumprir 
prescrição, fazer higiene no paciente, mas um todo porque é uma pessoa ali, 
é um todo, sentir bem, fazer com que ele se sinta bem. Perguntar se ele está 
bem, isso é um cuidado. Sempre estar preocupado com o bem estar do 
paciente, sempre perguntar ou se, pedir algo, tentar atendê-lo. 

Tema - 
assunto livre 

Cuidado com o usuário hospitalizado. (Como é que é isso, a relação sua com 
o usuário?) Pra mim, a cada dia, a cada melhora é satisfatória porque eu faço 
o que eu gosto, faço com amor, e eu me dedico ao meu trabalho. Então a 
maior satisfação minha é quando eu vejo um paciente retornando bem pra 
falar com a gente e a cada dia que a gente chega e que ele está melhor, a 
gente fica mais satisfeita. (TE 03). 

Olha meu amigo, eu vou te falar uma coisa: eu não sabia, até os meus 30 
anos, que eu tinha competência para cuidar de alguém, eu não sabia. Depois 
que eu comecei a fazer o que eu faço, eu descobri que eu sou uma pessoa 
que não tem problemas, eu não tenho problema nenhum. Quando eu comecei 
a cuidar dos outros e comecei a olhar para os outros, acabaram os meus 
problemas. Não tenho ansiedade nenhuma. Eu saio daqui vou pra casa, tomo 
um banho, durmo o sono dos anjos. Realizada, com a consciência tranquila, 
porque aquilo que eu poderia realizar eu fiz da melhor maneira possível, pra 
mim eu tenho esse retorno, eu sinto a minha gratificação, sinceramente. Eu 
sinto esse retorno, num quero mistificar a situação, mas acho que Deus, acho 
não, indubitavelmente, Deus, ele te recompensa, é toda uma recompensa 
espiritual. É isso aí. (TE 04). 

O cuidado são os procedimentos que a gente faz com os pacientes, que 
seriam: o banho, os curativos, a própria medicação. É um cuidado como um 
todo com o paciente. É, aqueles que conversam, eles querem conversar, é o 
que a gente pode fazer, é o que a gente tem dentro do nosso tempo dentro da 
Clínica Médica. Não, assim. (TE 05). 

Diário de 
Campo e 

Observação 
Simples do 

Campo 

O cuidado para o técnico de enfermagem na Enfermaria da Clínica Médica é o 
uso dos instrumentos-ferramentas ao fazer o atendimento ao usuário. Sendo 
que neste momento em que ele faz uso de seus instrumentos-ferramentas, 
nesse ato, ele produz o cuidado, algo acontece ali como singular, inusitado.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2014 
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O técnico de enfermagem no seu fazer com o usuário, entende que o cuidado 

é "feito"; feito no sentido de ser um ato técnico que se dá da seguinte forma:  

Cuidado é um todo, é atenção. O cuidado do conforto do paciente. (TE 01)  

É dar o cuidado ao paciente pra que ele se sinta melhor. É também colocado 

como um sacerdócio, uma doação. O cuidado é ainda definido como o cuidar da 

medicação do paciente, o banho no leito, dar a alimentação.  

Em uma das entrevistas (TE 04), uma técnica colocou: "Pode ser numa 

palavra?”, para a qual eu respondi: “Pode, fica à vontade”. E ela sentenciou: “Amor. 

(silêncio)". 

Outros entrevistados definiram o cuidado das seguintes maneiras expostas, a 

seguir: 

Cuidado como cuidado mesmo. (TE05) 

O cuidado com o paciente é conversar, é ver as necessidades do paciente, 
a higiene, é saber que têm problemas diferentes um do outro, é ser amigo. 
(TE05)  

Em outra fala se nota que se começa a criar uma relação para além do fazer 

técnico:  

Por mais que a gente queira fazer o bom atendimento, bota o seu 
aprendizado ali na prática, você vai ter que ter o retorno, o respaldo também 
daquilo. (TE 05) 

Aqui surge uma interação entre o aprendizado e a prática, parece que algo 

surge de novo, porém, não é dado o nome, é algo que esse profissional faz, tem no 

seu saber/fazer, e fica ali, pode ser uma modo de cuidar? 

Para eles, em sua prática, a nebulização e a medicação com horários 

marcados, mudança de decúbito são cuidados.  

Cuidado são os procedimentos que a gente faz com os pacientes. (TE05)  

Para este técnico, o "tomar" conta disso é um ato de cuidar. Pode-se observar 

que a prática, a técnica, se define para esse profissional como o cuidado com o 

usuário hospitalizado. 

A relação que se constrói com o paciente é também entendido como cuidado: 
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É essa conversa com o paciente, é essa interação com o paciente, mesmo 
tendo acompanhante, a gente procura conversar com o paciente. (TE 08)   

O cuidado para o técnico de enfermagem acima é o uso dos instrumentos-

ferramentas ao fazer o atendimento ao usuário. Sendo que neste momento em que 

ele faz uso de seus instrumentos-ferramentas, nesse ato, ele produz o cuidado, algo 

acontece ali como singular, inusitado. Este momento não é relatado claramente por 

esse profissional. Para ele, em seu discurso, o cuidado é a execução de suas tarefas 

técnicas misturada à benevolência. 

No Quadro 04 se apresentam as relações do técnico de enfermagem com a 

equipe multidisciplinar. As transcrições das entrevistas foram unificadas entre a 

equipe interna da enfermagem com a equipe multiprofissional. 

 

Quadro 4 -  Depoimentos compilados (Corpus) que indicam o relacionamento entre os 
técnicos de enfermagem e a equipe multidisciplinar, segundo técnicos de enfermagem. 
Macaé, RJ, 2013 

ID Relacionamento com a equipe multiprofissional 

TE 01 
É boa, gosto de todos e não tenho o que dizer de nenhum deles. A gente se 
dá bem. Eu não costumo ficar esperando pelos outros, pego e faço, chamo 
pra fazer e a gente tem um bom entrosamento.  

TE 02 

Eu vou te ser sincera. Eu me vejo muito importante. Entendeu? Me vejo uma 
peça fundamental no processo do cuidar (E como é esse processo do cuidar?) 
Esse processo do cuidar é complicado, é assim, é a doação. Doação naquilo 
que você faz, eu me doo muito pro meu cliente. Eu faço questão de me doar 
nesse momento que estou em contato com ele, é esse processo todo de 
ouvir, de atenção, do toque, eu acho importante essa questão de humanizar 
essa relação entre cliente e cuidador. Estabelecer uma relação de confiança 
nesse tipo de comportamento do cliente.  

TE 03 
Me dou bem com os meus amigos, com os colegas de trabalho. Cada um na 
sua função respeitando o espaço do outro. No final das contas dá tudo certo. 

TE 04 

Eu sou uma pessoa fácil de lidar, acho que as minhas amigas, deveriam, 
poderiam responder melhor do que eu. Eu sou uma pessoa bem facinha de 
lidar. A gente se entende muito bem, a equipe é muito boa, nossa equipe de 
domingo. Já tive possibilidade de sair domingo, mas não quis sair. A gente 
sempre trabalha com muito afinco, cumpre os horários. Temos um 
entrosamento muito bom. 

continua... 
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...continuação 
ID Relacionamento com a equipe multiprofissional 

TE 05 

Ai, graças a Deus é ótimo. A equipe é boa, tranquila, a gente trabalha tudo em 
comunhão, assim, o que um fala é aquilo, um dá força o outro, um está com 
dificuldade, dificuldade assim, um não conseguiu puncionar a veia do paciente 
ali, está difícil, é gordinho, é obeso, tal, aí o outro colega vai, aí a gente tem 
que ter essa comunhão, porque se não tiver fica difícil. Não é tudo tão fácil 
assim, sou técnico, tem as dificuldades no caminho, os colegas têm que vir 
pra dá um apoio. Tem a enfermeira chefe do setor, que também tem que estar 
com a gente em qualquer dificuldade, dificuldade tem muita. A bomba deu um 
defeito, não quer difundir o soro, a medicação, num quer passar a enteral, a 
alimentação, a gente precisa do outro colega, por isso tem que ter a 
comunhão entre os colegas; se não tiver não dá certo. Então o meu 
relacionamento com os colegas, graças a Deus é tranquilo, bom. 

TE 06 

Me vejo na equipe de domingo, posso dizer na minha equipe, gratificado. Nós 
somos, graças a Deus, uma equipe unida, a gente trabalha mesmo numa 
equipe. Somos a equipe de domingo. Tem um pessoal de fora que vem fazer 
plantão aqui com a gente no domingo, voltam porque gosta da equipe, porque 
a equipe é entrosada. Nos demais dias existe, vamos dizer assim, aquela 
picuinha. Um está num setor, o outro está no outro setor, quem está lá não 
vem aqui, quem tá aqui num vai lá. A equipe de domingo, dentro da parte 
técnica, de suporte, de enfermagem, parte médica, faz o plantão andar. Isso é 
importante.  

TE 07 

Engraçado, num sei como me vejo não. Eu já tenho 13 anos de enfermagem; 
eu fico pra morrer quando alguém chega e diz: puxa, você é tão cuidadoso, 
tão carinhoso que cumprimenta todo mundo, quase ninguém faz, se você 
estudasse mais um pouco, você poderia ser médico. Eu digo: você dá na 
minha cara, mas não me fala isso (risos) Tecnicamente eu acho que já fui 
melhor, quando me formei, antes de passar no concurso, sei lá, sem aquela 
estabilidade, tecnicamente eu era mais atualizado. Hoje eu tecnicamente eu 
não tô atualizado. Mas, eu acho que eu me diferencio um pouco dos colegas, 
no sentido do cuidar mesmo, não é do cuidar, deixa eu achar a palavra 
(silêncio) é, a gente fica nervoso e fica procurando a palavra pra encaixar. 
Mas do trato do paciente ali, é de tratar o paciente como pessoa, humano 
mesmo, como pessoa. Então, eu hoje na clínica médica eu sou o mais antigo, 
é isso é até legal. Então isso é bom, eu acho que eu me vejo hoje, apesar de 
tudo ser um sistema falho, de ser um sistema cansativo, mas eu gosto, tento 
desenvolver um bom trabalho, de sair feliz. Cansa, mas passam 2, 3, 4 dias e 
dá vontade de voltar. Eu acho que eu tento fazer bonitinho, diretinho. 

TE 08 

Eu acredito que me relaciono bem. Sabe, eu acho, assim, que cada um, tem a 
sua individualidade, e age de uma forma diferente um do outro. Então eu tento 
me adequar de acordo com cada pessoa. Tem uns que são mais agitados, 
outros mais calados (risos), assim é a minha interação com a equipe. 

TE 09 
Com a equipe? Me relaciono bem, me relaciono bem. Acho que sou um pouco 
líder, tento, tento, dividindo coisas assim: tenho uma visão, vamos fazer isso, 
isso e isso, para o trabalho poder fluir melhor.  

Tema - 
assunto livre 

Não teve nenhum assunto. 

continua... 
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...continuação 
ID Relacionamento com a equipe multiprofissional 

Diário de 
Campo e 

Observação 
Simples do 

Campo 

O plantão é colocado como sendo 03 (três) técnicos de enfermagem e 
podendo ter mais 01 (um) extra. Sempre que cheguei no campo, tinha um 
profissional cobrindo todos os outros e sempre tinha uma justificativa que 
estavam em algum lugar no hospital ou então descansando. Eu não 
perguntava nada, nem onde estavam, mas a justificativa chegava sempre  
antes de qualquer conversa. 

 

TE 01 

Não, acho que aqui tem uma equipe boa: os técnicos, os enfermeiros, têm os 
médicos da rotina da manhã, eles estão aqui todas as manhãs de todos os 
dias, então está completa, então é só assim, às vezes algum está de 
atestado, a falta de funcionários. Não ter um pra fazer extra no lugar, sabe, é 
só quando faltam mesmo, porque aí sobrecarrega os que estão. 

TE 02 

Eu me relaciono bem, é uma equipe, cada um tem sua função dentro do 
processo do cuidar, eu realizo o meu, e respeitando o cuidar do outro, porque 
uma equipe multidisciplinar cada um tem a sua função, e essa equipe só tem 
uma expectativa: a melhora do cliente, visa isso: o restabelecimento do 
cliente, naquele período, oferecer o que há de melhor, qualidade de vida, o 
que a gente tenta levar pra eles. Esse é o meu pensamento de técnica. 

TE 03 

Bem, (silêncio). Eu me vejo, assim, como uma peça fundamental, como eles 
também. É preciso do técnico, é preciso do enfermeiro, é preciso de um 
médico, precisa de uma nutricionista, de um fisioterapeuta, precisa também de 
uma faxineira. Então, quer dizer, uma equipe. Uma equipe trabalhando em 
conjunto pra que a coisa dê certo.  

TE 04 

Eu me dou bem com todo mundo, desde as faxineiras até com os médicos. Se 
trabalhamos todos juntos no mesmo dia, somos uma equipe, um dependendo 
do outro. Nós técnicos dependemos dos médicos, os médicos dependem da 
gente. Nós dependemos dos serviços gerais, eles dependem da gente, as 
recepcionistas, somos todos iguais, com funções diferentes.  

TE 05 

Bem, além da enfermagem, graças a Deus, eu, particularmente, não tenho 
problemas com ninguém. Com os meninos maqueiros, com o pessoal da 
limpeza, às vezes, eu pego um pouquinho porque eu sou meio chata, às 
vezes, eles me olham assim, meio, mas eu relevo. Por que tudo tem que 
chamar, falar, tem que pedir, eles vem, coitados, as vezes é uma sujeira 
horrorosa, aqui. Eles não gostam muito, mas tem que vir. Eu sou chata à 
beça, eu chamo todo hora. É só ter uma intercorrência, eu quero limpar. Mas 
eu me dou bem com todos, com o pessoal da limpeza, com os maqueiros, 
com todo mundo. Graças a Deus. E com os colegas técnicos também, e de 
qualquer setor do hospital. Eu me dou bem. 

TE 06 

(Silêncio). Eu me sinto bem. Me sinto bem porque além de ser profissional 
também sou amigo. E gosto de cativar, isso porque é um ambiente de 
trabalho. Você está aqui o ano inteiro com aquela equipe, com aquele 
profissional, é claro. Se você não mantiver aquele elo de profissionalismo 
juntando com a amizade, companheirismo, a coisa não flui. Por isso que eu 
falo, o nosso plantão tem cruzamento, um dando o braço pra outro, o seu 
direito termina quando começa o meu, e vice versa e aí vai.  

continua... 
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...continuação 
ID Relacionamento com a equipe multiprofissional 

TE 07 

Eu acho que não tenho nenhum problema mesmo de relacionamento com 
todas as áreas. Eu tenho uma mágoa muito grande com os médicos (risos), o 
médico podia se fazer um pouquinho mais presente na assistência, na visita, 
no feedback, de passar a visita de manhã e voltar a tarde, só um pouquinho, 
não precisa mais que isso. Por que fora isso, no final de semana é um dia a 
parte, durante a semana, as coisas acontecem de uma forma melhor, vamos 
falar assim, mas quando tem fisioterapia na clínica médica, quando tem 
psicólogo, a nutrição (sempre tem), mas quando tem esses outros colegas, a  
equipe funciona, aquela parte multidisciplinar. Você vê o serviço acontecendo, 
você faz a sua parte. Eu pelo menos tenho esse diálogo com o fisioterapeuta, 
quando vejo ele no setor peço para dar uma olhadinha nessa tráqueo; a 
nutrição quando vem, a gente se relaciona muito bem. É com o médico é que 
eu não me relacio... não me. Não tenho um relacionamento fora profissional, 
por causa disso, por essa mágoa no coração, da falta de amor que acho que 
eles têm, mas, também trato a nível profissional, trato normal, num tenho 
estresse nenhum, mas não vou além disso, por não gostar. Fora isso, eu acho 
que, as outras áreas, num tem nenhum problema de relação ou que atrapalhe 
o lado profissional.  

TE 08 

Na verdade, assim: com os médicos e os enfermeiros, eu acho que a gente 
tem uma boa interação porque o que a gente discorda, a gente conversa. A 
gente não chega assim simplesmente e fala: não vou fazer. A gente diz o 
porque a gente não vai fazer o procedimento quando é pedido pra gente fazer, 
a gente diz: não vou fazer por isso, e isso e isso, ou eu não posso fazer por 
causa disso, disso e disso. Então, eu acho que a gente tem uma boa 
interação (silêncio). 

TE 09 

É uma troca de informações. Sempre uma troca de informações, mostrando 
que pra nós seria o melhor. As palavras deles (os outros profissionais) 
acabam prevalecendo, e muita das vezes a gente vê que não é melhor para o 
paciente, porém, por conta dessa hierarquia. 

Tema - 
assunto livre 

O enfermeiro aqui, ficava 24 horas, depois passou a ficar 12 horas, depois 
ficou um tempo menos de 12 horas, agora retornou as 12, 24 horas. Então, 
assim, tem que ter uma continuidade da atenção. O técnico fica às 24 horas, 
mas os enfermeiros um período sim, um período não, e médico só fica na 
parte da manhã, não fica o tempo todo. Então, se for um paciente realmente 
de clínica médica, tudo bem, mas isso não acontece, existem pacientes aqui 
que precisam de mais atenção médica, por mais tempo no dia que estou 
falando, e isso não acontece. (TE 07). 

Diário de 
Campo e 

Observação 
Simples do 

Campo 

Só estava a enfermeira. Os técnicos de enfermagem estavam descansando 
para depois ela ir fazer o horário dela de descanso. Logo depois chegou uma 
técnica, e a enfermeira disse que ia jantar. A técnica de enfermagem disse 
que os outros colegas estavam descansando. E acrescentou: "Ninguém é de 
ferro, né?, a gente precisa descansar (risos)". Respondi que sim. E ela ainda 
disse: "Cadê que os médicos ficam aqui com a gente, quero ver (risos)". 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

No que tange à relação do técnico de enfermagem com a equipe de 

enfermagem e na equipe multidisciplinar, o que foi colocado pelos entrevistados tem 

um tom de cordialidade, em que a relação apresenta-se como sempre muito boa 

entre eles, como se verifica nas seguintes falas que se repetem:  
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É boa, gosto de todos e não tenho o que dizer de nenhum deles. Eu me 
vejo muito importante, uma peça fundamental no processo do cuidar. (TE 
01) 

Me dou bem com os meus amigos, com os colegas de trabalho. (TE 03) 

Cada um na sua função respeitando o espaço do outro. No final das contas 
dá tudo certo. Eu sou uma pessoa fácil de lidar. A gente sempre trabalha 
com muito afinco, cumpre os horários. Temos um entrosamento muito bom. 
A equipe é boa, tranquila. A gente trabalha tudo em comunhão, assim, o 
que uma fala é aquilo, um dá força o outro. Acho que sou um pouco líder. 
(TE 03)  

Observam-se falas de bem estar na equipe de enfermagem, o que de fato 

percebi, há sim um bom entrosamento. Talvez um comprometimento entre eles. 

Como esclarecido anteriormente, o plantão transcorre com a presença de 03 

(três) técnicos de enfermagem, podendo ter mais 01 (um), em plantão extra. Porém, 

em todos os momentos que cheguei à enfermaria da clínica médica, notei que 

sempre tinha um técnico de enfermagem cobrindo todos os outros. Como 

justificativa, falava-se que os demais estavam em algum lugar no hospital ou então 

descansando. Em nenhum desses momentos eu perguntei pelos outros técnicos, a 

justificativa chegava sempre antes de qualquer conversa. No início, isso me causou 

estranhamento, mas percebi que essa relação entre eles é algo resolvido, e que o 

estranhamento era meu. 

Aceitar o acompanhante transitando dentro da enfermaria tinha algo que 

beneficiava o trabalho de toda a equipe, o acompanhante tomava conta do seu 

"paciente", isso aliviava um pouco a necessidade de ter a equipe completa no 

plantão.  

Em se tratando da relação do técnico de enfermagem com a equipe 

multiprofissional, as falam mais uma vez se tornam unificadas, como se nota a partir 

da fala apresentada abaixo: 

Acho que aqui tem uma equipe boa: os técnicos, os enfermeiros, têm os 
médicos da rotina da manhã, eles estão aqui todas as manhãs de todos os 
dias. Então está completa, então é só assim, às vezes algum está de 
atestado, há falta de funcionários. Eu me relaciono bem, é uma equipe, 
cada um tem sua função dentro do processo do cuidar, eu realizo o meu, e 
respeitando o cuidar do outro, porque uma equipe multidisciplinar cada um 
tem a sua função, e essa equipe só tem uma expectativa: a melhora do 
cliente. É preciso o técnico, é preciso o enfermeiro, é preciso um médico, 
precisa de uma nutricionista, de um fisioterapeuta, precisa também de uma 
faxineira. Então, quer dizer, é uma equipe. Uma equipe trabalhando em 
conjunto pra que a coisa dê certo. Eu me dou bem com todo mundo, desde 
as faxineiras até os médicos. (TE 01) 
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Na fala do entrevistado nota-se que o “estar bem com todos” é um ato de 

rotina. Um sempre está cobrindo o outro. Porém, um dos entrevistados tem uma 

pronúncia bem diferente:  

Eu tenho uma mágoa muito grande com os médicos (risos), o médico podia 
se fazer um pouquinho mais presente na assistência, na visita, no feedback, 
de passar a visita de manhã e voltar a tarde, só um pouquinho, não precisa 
mais que isso. (TE 07) 

Esta fala faz sentido porque os profissionais médicos só se fazem presente no 

turno da manhã. Assim, passada aquela manhã, somente estarão presentes no dia 

seguinte, quando estará uma nova equipe de plantão.  

A equipe é apontada pelos entrevistados como sendo multiprofissional, 

presente todos os dias. Não obstante, os profissionais de nutrição e fisioterapia se 

ausentam nos finais de semana; e a psicologia e o serviço social só atuam quando 

há prescrições médicas.   

A equipe é entendida como multiprofissional pela diversidade de profissões no 

quadro de atendimento e não pela atuação da equipe em seu trabalho. Entre as 

entrevistas sobre a relação do técnico de enfermagem com a equipe 

multiprofissional apresentam-se duas falas de entrevistados diferentes que se 

contrapõem:  

Na verdade, assim, com os médicos e os enfermeiros, eu acho que a gente 
tem uma boa interação porque o que a gente discorda, a gente conversa. A 
gente não chega assim simplesmente e fala: ‘não vou fazer’. A gente diz o 
porque a gente não vai fazer o procedimento. (TE 08) 

As palavras deles [os outros profissionais] acabam prevalecendo, e muita 
das vezes a gente vê que não é melhor para o paciente, porém, por conta 
dessa hierarquia [...]. (TE 09) 

Talvez essa divergência seja resultante de uma equipe fragmentada porque 

os plantões são fixos e as equipes trabalham com aquele mesmo grupo, o que pode 

dificultar uma interação na construção de uma equipe profissional. Mesmo quando 

um técnico de enfermagem faz o plantão extra, este profissional já tem sua segunda 

equipe.  

Faz-se importante apresentar outro relato, por meio do qual se percebe que 

os profissionais médicos só comparecem pela manhã, fazem as visitas, prescrevem 

medicações e exames (quando é necessário), e não voltam mais. Esta é uma queixa 

que acontece na fala de poucos: 
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O enfermeiro aqui, ficava 24 horas, depois passou a ficar 12 horas, depois 
ficou um tempo menos de 12 horas, agora retornou as 12, 24 horas. Então, 
assim, tem que ter uma continuidade, da atenção. O técnico fica as 24 
horas, mas os enfermeiro um período sim, um período não, e médico só fica 
na parte da manhã, não fica o tempo todo. Então, se for um paciente 
realmente de clínica médica, tudo bem, mas isso não acontece, existe 
pacientes aqui que precisam de mais atenção médica, por mais tempo no 
dia que estou falando, e isso não acontece. (TE 07) 

Com a elaboração dos indicadores (ou marcadores), a análise de conteúdo 

vai tomando corpo, por isto, é importante ressaltar que, segundo Bardin (2011, p. 

147), "a divisão dos componentes das mensagens analisadas em rubrica ou 

categorias não é uma etapa obrigatória de toda e qualquer análise de conteúdo".  

Por tanto, a categorização, das mensagens analisadas em análise de 

conteúdo, são mais utilizadas na área da linguística (BRADIN, 2011). 

Sendo assim, a análise de conteúdo, neste trabalho, parte dos recortes em 

que se inicia a elaboração dos indicadores (ou marcadores) para se chegar aos 

núcleos de sentido. 

3.5.3 Núcleo dos sentidos 

Os núcleos de sentido compõem “a comunicação e cuja presença, ou 

frequência de aparição, podem significar alguma coisa para o objetivo analítico" 

(BARDIN; 2011, p. 135). 

Para se fazer uma análise, seja temática ou de conteúdo, se faz necessário 

descobrir "os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou 

frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado" (MINAYO; 2010, 

p. 316). 

Para análise de conteúdo, segundo Bardin (2011), os núcleos de sentido são 

o que sobressai com maior frequência mostrando nas mensagens o que faz 

conexão, sentido, com os objetivos propostos na pesquisa, a partir dos indicadores 

que são encontrados nas entrevistas semiestruturadas. 

3.5.4 Análise de conteúdo 

Os objetivos: geral e específicos nortearam as perguntas que guiaram a 

entrevistas semiestruturada, e, a partir da transcrição e da leitura exaustiva do 

material resultante das entrevistas, foram criados os seguintes índices: 1) Processo 
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de trabalho (que na entrevista ficou entendido como o dia de trabalho do técnico de 

enfermagem); 2) Ferramentas utilizadas no trabalho do técnico de enfermagem (os 

entrevistados preferiram nomear como instrumentos); 3) Cuidado (como o técnico de 

enfermagem define cuidado em suas ações no cotidiano de seu trabalho); 4) Equipe 

multiprofissional (como se dá a relação do técnico de enfermagem na equipe interna 

da enfermagem e com os outros profissionais) da enfermaria da clínica médica do 

Hospital Público de Macaé-RJ.  

Com estes quatro índices foram criados dois núcleos de sentidos: o primeiro 

núcleo de sentido foi criado pela relação que há entre os três primeiros índices: 

processo de trabalho, ferramentas (ou instrumentos) e cuidado. Estes três índices 

convergem para o modo da prática e ao mesmo tempo o produto do trabalho do 

técnico de enfermagem. O segundo núcleo foi criado centrando-se na relação do 

técnico de enfermagem com a equipe interna da enfermagem e com os demais 

profissionais que atuam na mesma enfermaria - clínica médica. Os profissionais que 

compõem a equipe multiprofissional que os sujeitos apresentam em suas falas, são 

os enfermeiros, os médicos, os maqueiros (profissionais que transitam com os 

usuários em macas), e o pessoal dos serviços gerais. Este núcleo mostra como é 

constituída a relação existente entre técnico e a equipe que os entrevistados 

nomeiam como multiprofissional. 

A criação do primeiro núcleo de sentido se faz necessário para identificarmos 

o modo mais específico da produção do trabalho do técnico de enfermagem, o que 

não o dissocia do segundo núcleo; há uma relação intrínseca entre eles. Os núcleos 

de sentido, na verdade, se atravessam porque a produção do trabalho do técnico de 

enfermagem é construída com as ferramentas e atravessada pela produção do 

cuidado e pela relação que o técnico de enfermagem constrói com a equipe interna 

da enfermagem e com os outros profissionais da enfermaria da clínica médica do 

hospital cenário desta pesquisa. 

Os demais profissionais do campo da saúde, como o psicólogo e assistente 

social, praticamente não compartilham o dia a dia do trabalho na clínica médica. 

Estes só comparecem quando há indicação médica em casos bem específicos. 

O primeiro núcleo de sentido é nominado como "produção e prática do 

cuidado"; e o segundo núcleo de sentido é nominado como "relação 

multiprofissional". Este dois núcleos de sentido são construídos com as falas das 

entrevistas, como exposto a seguir. 
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3.5.4.1 Produção e prática do cuidado 

A rotina do trabalho do técnico de enfermagem começa pelas visitas aos 

usuários em seus leitos que se localizam em biombos individuais. Pude perceber 

que o técnico de enfermagem se paramenta para entrar nos biombos porque, como 

eles mesmos relatam, é um lugar que “se tem muita infecção”, e por isto, denomina 

a enfermaria da clínica médica como semi-intensiva. As cortinas dos biombos 

continuam fechadas, mas a conversa entre o técnico de enfermagem e o usuário é 

vazada entre as cortinas, e se constituem em saber como vai o usuário, como 

passou a noite e se estar melhor. Durante as conversas, percebe-se os movimentos 

que o técnico de enfermagem faz ao atender as necessidades do usuário, tais como: 

"vou virar o senhor para lá, me ajuda virando o seu corpo. Ficou melhor assim?" O 

usuário vai conversando e com esses movimentos começa a assistência ao usuário 

na construção de um atendimento. Ao usar os instrumentos (ou ferramentas) 

começam-se a produzir os procedimentos técnicos para começar a higiene pessoal, 

depois vem a medicação prescrita pelos médicos; por vezes, a medicação antecede 

a higiene.  

Na relação que vai se constituindo entre o técnico de enfermagem e o 

usuário, entra um terceiro ator em cena que é o acompanhante. O ator 

acompanhante faz parte da rotina da enfermaria da clínica médica. Cada usuário 

tem direito a ter um acompanhante, seja familiar ou outra pessoa que a família faça 

a indicação. O ator acompanhante auxilia no que pode, como por exemplo, no banho 

de leito com os usuários acamados; e com os usuários que podem deambular, os 

acompanhantes levam para tomar o banho no banheiro dentro da mesma 

enfermaria. Ao retornar do banho, o técnico continua os procedimentos embasados 

em suas aplicabilidades sob a supervisão do (a) enfermeiro (a) como: aferir a 

pressão arterial, verificar a temperatura, entre outros fazeres que caiba a este 

profissional. Assim que possível, o acompanhante troca seu plantão, ou sai para dar 

uma volta. 

No que se refere ao dia de trabalho na clínica médica: 

Satisfatório e cansativo por serem pacientes que requerem mais atenção. 
Pacientes mais debilitados, mais cuidados, e por isso, se torna cansativo. 
(TE 01). 
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A produção do trabalho no dia a dia é reconhecida pelo técnico de 

enfermagem como cansativa, pesada, porém, gratificante. Pode-se perceber que 

mesmo cansativo há certa gratificação com o trabalho.  

Meio tumultuado, mas gratificante porque a gente acaba fazendo o que 
gosta. Eu gosto de cuidar das pessoas. Eles estão aqui doentes, precisando 
de carinho, precisando de apoio. Então é cansativo, mas é bom. (TE 03). 

O cansaço e o tumultuado são situações que aparecem associadas à 

improvisação, à falta de material, à equipe incompleta, à estrutura física inadequada. 

Este conjunto implica na dificuldade dos técnicos em atender os usuários que 

sempre chegam com o quadro de infecções no setor. Fato cada vez mais rotineiro 

na clinica médica. 

O trabalho que o técnico de enfermagem desenvolve é produzido por várias 

ferramentas, uma dela é o uso do seu próprio corpo, que ele mesmo não cita como 

uma ferramenta ou instrumento do seu próprio trabalho. Talvez seja tão comum o 

uso do seu próprio corpo no seu saber/fazer, que ele mesmo não se dá conta de que 

é uma ferramenta valiosa para o seu cotidiano, para a produção do cuidado com o 

usuário hospitalizado. 

A questão dos quadros de infecções foi relata pelos profissionais como 

decorrente da transferência de pacientes da UTI para a enfermaria da clínica 

médica, sendo, para eles, algo penoso. 

Na verdade ninguém quer ficar aqui. Aqui o trabalho é muito pesado. A 
gente chama esta enfermaria de semi–intensiva”," porque são pacientes 
que vêm da UTI, e sempre com muitas infecções. E, por isso, a 
permanência do paciente aqui sempre é longa, tem gente que está aqui há 
mais de 02 (dois) meses." (TE 04). 

Essa questão dos quadros de infecções é colocada como um problema 

porque há falta de isolamento adequado para esses casos mais graves.  

E, nesta realidade, o trabalho do técnico de enfermagem não deixa de ser 

supervisionado pelo (a) enfermeiro (a), mas que também está vinculado ao 

atendimento das prescrições médicas. De modo geral, foi possível observar, durante 

as entrevistas, a mudança de decúbito, a realização de curativos, transporte de 

usuários para fazer exames, entre outras ações de rotina do trabalho do técnico. No 

caso da higiene aos usuários, uma delas é o banho de leito que é executada pelos 

técnicos de enfermagem; no caso dos banhos para os pacientes que conseguem 
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deambular, o técnico interfere muito pouco, porque o acompanhante leva o usuário 

ao banheiro dentro da própria enfermaria. O ator acompanhante neste cenário já faz 

parte da rotina das atividades da enfermaria. 

O papel do acompanhante do usuário no ambiente hospitalar se constituiu 

com a implantação da Lei do SUS, na década de 1990 do século passado, e com a 

implantação da Política Nacional de Humanização (PNH), no ano de 2003, por meio 

das quais se tem reconhecido o acompanhante do usuário hospitalizado como um 

agente acelerador no processo de reabilitação. Com a presença do acompanhante 

pode-se manter o vínculo afetivo e social do usuário, auxiliando na dinâmica do 

cuidado. Portanto, há discussões sobre as ações do acompanhante para não haver 

invasões das atividades deste ator nos procedimentos do trabalho da equipe 

multidisciplinar. Quanto ao público de idosos, gestantes, crianças e indivíduos com 

necessidades especiais, estes não necessitam de autorizações especiais para 

possuírem acompanhantes nos hospitais. Para o usuário adulto, de modo geral, a 

concessão do acompanhante é sempre negociada para se usufruir desse benefício. 

(SANCHES; 2013). No caso da enfermaria da clínica médica como cenário desta 

investigação, esta concessão para o usuário adulto é uma prática na rotina da 

enfermaria porque cada usuário tem o seu acompanhante. 

Como execução de técnicas, os profissionais de enfermagem produzem 

também outros movimentos: 

Tem os banhos, a medicação, às vezes a gente para para ouvir o paciente, 
escuta o emocional do paciente, (como é pra você escutar o emocional do 
paciente?).Olha, ouvir esse emocional pra mim é um pouco assim, 
pesaroso, não é? A gente tenta não ter aquele envolvimento emocional, 
porque se você absorve tudo o que o paciente passa, você também 
delimita, não é?, Então a gente tenta ouvir, sem se envolver, dando a 
atenção necessária, mas procura não ter envolvimento emocional, pra se 
poupar também. (TE 04). 

O técnico de enfermagem traz durante as entrevistas que consegue parar 

para escutar o usuário porque identifica que o usuário precisa de coisas além da 

medicação, dos exames e dos curativos. O técnico de enfermagem aponta que ouvir 

ou escutar o usuário é uma atitude que está fora do seu saber/fazer, como se ele 

tivesse que deixar de fazer algo para ouvir o usuário. Entretanto, o técnico de 

enfermagem percebe que esse momento em que ele para ouvir ou escutar o 

usuário, há colaboração de algum modo para o bem estar do usuário hospitalizado. 
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Por outro lado, há uma preocupação em não se envolver com os problemas dos 

usuários. 

Pode-se perceber que este profissional traz em sua caixa de ferramentas o 

uso e o emprego de tecnologias duras, leve-duras e leves. Neste contexto da 

escuta, a tecnologia leve pode ser definida, também, como a produção entre dois 

sujeitos que se dá no ato do atendimento entre o profissional de saúde e o usuário 

(MERHY, 2007).  

Este momento é quando o técnico de enfermagem produz o seu saber/fazer, 

é o momento em que, além das aplicabilidades técnicas, este profissional produz um 

saber que é compartilhado com o usuário que está hospitalizado. O momento que 

para o técnico de enfermagem parece como algo que ele produz fora do seu fazer, 

ele produz o seu saber compartilhado com o usuário.  

Podemos neste momento trazer o conceito sobre obra que Campos (2000; p. 

134) defende: "Obra funciona como uma ponte entre a obrigatória produção de 

Valores de Uso e os Desejos e Interesses dos Trabalhadores". A construção de 

Obra pode ser de modo singular e ou coletivo. O trabalho do técnico de enfermagem 

é, também, a construção de uma obra porque no momento em que ele produz o que 

é obrigatório, também produz algo que é inerente da relação do desejo como 

trabalhador, e por mais que ele entenda este fato como algo fora do seu fazer 

obrigatório, ele dedica um tempo para produzir algo que ele não nomina 

tecnicamente, porém, produz, durante o cuidado. 

Podemos observar em uma das falas: 

A gente punciona. Aparelhos para aferir pressão, num caso, a gente verifica 
a pressão do paciente. Temperatura, cuidados que é a higiene corporal, 
mudança de decúbito, aí é muita coisinha pra fazer. (TE 05).  

Além em ter que trabalhar improvisando, se tem na produção do trabalho do 

técnico de enfermagem o trabalho repetitivo, o que o torna cansativo e desgastante. 

Durante a observação nas enfermarias, o corpo do técnico, expresso pelos 

movimentos repetitivos com as mãos, braços, o ir e vir do posto de enfermagem, o 

se debruçar a beira do leito, constitui uma das ferramentas em que este profissional 

usa no seu dia a dia de trabalho. Corpo marcado pelo cansaço, mas que guarda 

outros elementos como a satisfação que podemos observar no discurso do técnico 

quando o usuário apresenta alguma melhora ou quando consegue recuperar a 

saúde: 
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Pra mim, a cada dia, a cada melhora é satisfatória porque eu faço o que eu 
gosto, faço com amor, e eu me dedico ao meu trabalho. Então a maior 
satisfação minha é quando eu vejo um paciente retornando bem pra falar 
com a gente e a cada dia que a gente chega e que ele está melhor, a gente 
fica mais satisfeita. (TE 03). 

Como produção do cuidado, os técnicos de enfermagem definem como o uso 

das ferramentas, ou instrumentos, no seu dia a dia de trabalho, o que caracteriza o 

uso das tecnologias leve duras e duras para Merhy (2007). Talvez a produção do 

cuidado com o uso das tecnologias leves, não seja nominada, mas há a produção 

quando o profissional para ouvir, escutar o usuário. Vejamos mais uma fala: 

Cuidado é essa parte mais técnica, essa parte de alimentação, dos 
cuidados deles mesmo de higiene, se não está falando, de dieta do paciente 
com sonda, que se alimenta pela sonda, sonda enteral, prestar atenção se 
está se alimentando ou não, porque às vezes a bomba não está 
funcionando, não passa. É por aí. (TE 05). 

O conteúdo desta fala é repetida em várias entrevistas, sendo apresentada de 

outro modo, porém com as mesmas intenções de descrever o trabalho como algo 

mecânico. Para se produzir o cuidado, para este profissional, a princípio, as 

ferramentas como: luvas, máscaras, aparelhos de pressão, aparelho de HGT, touca, 

capote, lençóis, aspirador a vácuo, bomba para dietas, monitor cardíaco, 

esparadrapo, gaze, material para curativo, aparelho para nebulização, pomadas, 

soro, equipo, microgota e macrogota, são fundamentais, e de fato fazem parte sim 

da realidade da clínica média. Porém, o técnico de enfermagem tem como outros 

meios de produzir cuidado, que ele mesmo não nomina como cuidado. 

Com estas ferramentas os técnicos de enfermagem executam suas tarefas, 

aferindo pressão arterial, verificando temperatura, puncionando veias, e fazem uso 

do EPI, pois este item é de fundamental importância, no discurso e na observação, 

por se tratar de casos graves em que a infecção é uma constante. 

No que tange ao modo como se produz o cuidado, destaca-se uma fala: 

Eu uso EPI - Equipamento de Proteção Individual. Eu uso luva, máscara, 
aqui na clínica médica tem que ser isso: luva, máscara, capote porque nós 
temos alguns pacientes com alguns tipos de doenças, tem que ser usado, é 
obrigatório. Aparelho de pressão, aparelho de HGT, termômetro. (...). (TE 
03). 

O cuidado é definido pelos técnicos de enfermagem entrevistados, como: um 

todo, atenção, conforto para o usuário se sentir melhor. Entre outras falas o cuidado, 

também, é definido como: sacerdócio, doação, medicação ao usuário, higiene, 
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banho de leito, alimentação na hora certa (mesmo quando o usuário não quer se 

alimentar), amor.  

Vejamos algumas definições de cuidado:  

Cuidados que é a higiene corporal, mudança de decúbito, aí é muita 
coisinha pra fazer. (TE 05). 

Cuidado é um todo, é atenção. O cuidado do conforto do paciente. É 
cuidado do paciente pra que ele se sinta melhor. É atenção, conforto e 
tratamento. (TE 01). 

Eu defino cuidado como cuidado mesmo. (Como?), o cuidado mesmo com o 
paciente, é conversar, é vê as necessidades do paciente, do lado da 
higiene, também é muito importante. (TE 05). 

Cuidado no meu trabalho posso definir como você cuidar e você ser 
cuidado. Por que por mais que você, a gente queira fazer o bom 
atendimento, bota o seu aprendizado ali na prática, você vai ter que ter o 
retorno, o respaldo também daquilo. Você tem que ter a condição de ter, 
seu objetivo seja fluir ali naquele momento. (TE 05). 

Quanto às definições de cuidado, podemos observar o seguinte: na primeira 

fala temos que, a partir das aplicabilidades técnicas, dá-se um modo de cuidar. 

Sabemos que isto também colabora, mas não é suficiente para definir cuidado em 

sua dimensão.  

Na segunda fala em que o cuidado é trazido como um "todo", sabe-se que 

pode ser um meio de generalizar o cuidado como algo básico, incorporando ao 

conceito de tratamento e o uso de medicações. Sendo assim, para colocar o cuidado 

como tratamento, Collière (2003, p. 286) destaca que "cuidar não é tratar". Nesta 

expressão não é concebível o tratamento como definição de cuidado segundo a 

autora. Mesmo assim, não vamos destacar aqui o que é certo ou errado, não temos 

por objetivo criar dualismo, e sim, analisar os conteúdos oferecidos em cada 

entrevista.  

Quando o entrevistado traz que o cuidado é tratamento, esta colocação está 

fundamentada em um processo de formação no qual as profissões da área da saúde 

permearam por muito tempo, e em alguns lugares ainda permeia, na mistura que se 

deu com o decorrer dos tempos entre os termos cuidar e tratar que foram mesclados 

de um modo em que os profissionais de saúde se constituem. A mistura se deu 

mediante o processo saúde doença em que havia a necessidade de curar a doença. 
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Curar estava muito vinculado ao tratar com base no dualismo em que a saúde se 

opunha a doença e a doença se opunha a saúde.   

Na terceira fala em que o técnico define o cuidado “como cuidado", ou seja, o 

que é produzido pela prática. O cuidado, aqui, é fazer o que tem que fazer, utilizar o 

que tem que ser utilizado conforme as necessidades daquele usuário naquele 

momento.   

Na quarta fala sobre a definição do cuidado: "Cuidado do meu trabalho posso 

definir como: você cuidar e você ser cuidado", o técnico apresenta uma relação que 

nos reporta Merhy (200?, p. 2) quando traz que "o cuidado é um acontecimento 

produtivo intercessor", onde se dá no momento, e que "contém na sua 

constitutividade a lógica da mútua produção em ato micropolítico que supõe a 

produção de um no outro". O ato micropolítico se dá no cenário em que acontece, de 

modo singular; o movimento no sentido de agir.  

3.5.4.2 Relação multiprofissional 

O segundo núcleo de sentidos é nominado como relação multiprofissional, por 

ser composto pela relação do técnico de enfermagem com os demais profissionais 

que circulam pela enfermaria da clínica médica. 

A relação com a equipe é colocada pela maior parte dos entrevistados como 

sempre muito boa, vejamos: 

(...) acho que aqui tem uma equipe boa: os técnicos, os enfermeiros, têm os 
médicos da rotina da manhã, eles estão aqui todas as manhãs de todos os 
dias, então está completa, então é só assim, às vezes algum está de 
atestado, há falta de funcionários. Não ter um pra fazer extra no lugar, sabe, 
é só quando faltam mesmo, porque aí sobrecarrega os que estão. (TE 01). 

Bem, (silêncio). Eu me vejo assim como uma peça fundamental como eles 
também. É preciso do técnico, é preciso do enfermeiro, é preciso de um 
médico, precisa de uma nutricionista, de um fisioterapeuta, precisa também 
de uma faxineira. Então, quer dizer uma equipe. Uma equipe trabalhando 
em conjunto pra que a coisa dê certo. (TE 03). 

Eu acho que não tenho nenhum problema mesmo de relacionamento com 
todas as áreas. Eu tenho uma mágoa muito grande com os médicos (risos), 
o médico podia se fazer um pouquinho mais presente na assistência, na 
visita, no feedback, de passar a visita de manhã e voltar a tarde, só um 
pouquinho, não precisa mais que isso. (TE 07). 

Bem, além da enfermagem, graças a Deus, eu, particularmente, não tenho 
problemas com ninguém. Com os meninos maqueiros, com o pessoal da 
limpeza, às vezes, eu pego um pouquinho porque eu sou meio chata, às 
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vezes, eles me olham assim, meio, mas eu relevo. Por que tudo tem que 
chamar, falar, tem que pedir, eles vem, coitados, às vezes é uma sujeira 
horrorosa aqui. Eles não gostam muito, mas tem que vir. (TE 05). 

Os elogios no início se mostram com certa constância, porém, no decorrer 

das entrevistas pode-se observar que há outras observações como, por exemplo, 

um momento em que os enfermeiros de plantão não cumpriam 24 horas, depois 

passaram a cumprir 12 horas, e depois voltaram a cumprir 24 horas. Os médicos só 

passam pela manhã, e, portanto, não cumprem o devido plantão de 24 horas. Por 

certo tempo, a enfermaria ficava entregue aos técnicos de enfermagem porque os 

enfermeiros e os médicos não cumpriam o seu plantão na enfermaria da clínica 

médica. No caso de alguma emergência, o médico plantonista da emergência do 

hospital, era chamado para atender a ocorrência.  

Foi observado que a equipe multiprofissional é formada por técnicos de 

enfermagem, enfermeiros e médicos. O pessoal do apoio fica em outro setor do 

hospital, por isto, alguns entrevistados entendem que eles fazem parte da equipe 

multiprofissional. Outros entrevistados não os colocam como integrantes da equipe. 

Sendo assim, podemos caracterizar a equipe de saúde, nesta enfermaria da clínica 

médica, como sendo composta por: técnicos de enfermagem, enfermeiros e 

médicos.  

A ausência de outros profissionais como nutricionista, fisioterapeuta, 

psicólogo e assistente social é uma queixa dos entrevistados. Estes profissionais 

que são ausentes na equipe só aparecem quando há indicação específica dos 

médicos, caso contrário, não aparecem, não atuam diretamente na enfermaria da 

clínica médica. Esta situação, dita pelos entrevistados, sobrecarrega o trabalho dos 

mesmos. Mesmo assim, os técnicos de enfermagem colocam que trabalham com 

afinco, e que a equipe é boa. Há certa interação entre os técnicos de enfermagem, 

relatada como "um dá força para o outro". "Cada um tem a sua função e tem que 

respeitar o espaço do outro". No final dá tudo certo, a equipe é tranquila.  

Quanto à equipe multiprofissional da clínica médica, mesmo com as 

divergências relatas pela ausência de outros profissionais na enfermaria, o trabalho 

flui com certo rigor, e neste cenário da pesquisa foi possível observar o movimento 

maior de trabalho como sendo o da enfermagem.  

No tempo em que passei no campo como "observador-como-participante" 

(MINAYO, 2010) foi possível presenciar que entre os técnicos de enfermagem há 
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uma certa cumplicidade, que eles de algum modo construíram para ser possível o 

andamento de cada plantão. Esta cumplicidade é estruturada nos plantões. Quando 

um dos técnicos vai fazer o plantão extra, cada um sabe em qual equipe de qual 

plantão vai estar presente. Um arranjo que se estabelece à margem da escala feita 

pelo coordenador. 

Sendo assim, a produção do trabalho é marcada pela necessidade de 

múltiplos modos de fazer, que são conduzidos pelos profissionais que produzem tal 

atividade (ABRAHÃO; CASSAL; 2009).   

O processo de trabalho em saúde se constrói na dimensão dos pequenos 

detalhes no dia a dia dos trabalhadores de saúde, que são: cada ato, cada ação, 

cada dinâmica, o mover, o ir, cada manejo que o trabalhador de saúde produz nos 

serviços de saúde juntamente com o usuário. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em vista do que foi destacado ao longo do estudo, o trabalho do técnico de 

enfermagem no ambiente hospitalar é cercado pela rotina, que tem início com as 

visitas aos usuários em seus leitos, cercado por biombos individuais. Interessante 

reconhecer que os biombos estão sempre fechados e, mesmo assim, é possível 

ouvir as conversas entre o técnico e o usuário. Para este profissional o que é feito 

naquele momento é definido como a ação, a aplicabilidade das técnicas, o emprego 

das ferramentas como luvas, máscaras, aparelhos de pressão, aparelho de HGT, 

touca, capote, lençóis, aspirador a vácuo, bomba para dietas, monitor cardíaco, 

esparadrapo, gaze, material para curativo, aparelho para nebulização, pomadas, 

soro, equipo, microgota e macrogota. Assim, o técnico de enfermagem produz o seu 

dia na enfermaria da clínica médica. 

Na relação técnico/usuário vai se constituindo um movimento em que o 

cuidado e as técnicas se dão em momentos, nos quais ganha destaque a aferição 

da pressão arterial, verificação da temperatura, entre outros fazeres que caibam a 

este profissional. Neste mesmo espaço acontecem momentos que são construídos 

entre o técnico e o usuário e que podem ser nominados como momento singular. É 

este momento singular, estabelecido junto com as ações técnicas, que o técnico de 

enfermagem denomina como cuidado.  

O dia a dia na enfermaria da clínica médica é reconhecido como cansativo, 

pesado, porém, gratificante. O cansaço e o movimento tumultuado são situações 

que aparecem associadas à improvisação, à falta de material, à equipe incompleta, à 

estrutura física inadequada. Este conjunto implica na dificuldade em que os técnicos 

têm para atender os usuários.  

Como produção do cuidado, os técnicos de enfermagem definem o uso das 

ferramentas no seu dia a dia de trabalho, o que caracteriza o uso das tecnologias 

leve-duras e duras. Um dos modos da produção do cuidado com o uso das 

tecnologias leves é o momento em que se detém para ouvir, escutar o usuário. Este 

momento o técnico de enfermagem não coloca como um modo do cuidado, e sim, 

como um momento que ele para de fazer o seu trabalho. Não sendo, portanto, 

descrito por este profissional como trabalho ou mesmo cuidado. Há uma 

preocupação em não se envolver com os problemas dos usuários. Então, a escuta é 
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entendida como um fazer em que ele não denomina como uma tarefa do seu 

saber/fazer.  

O cuidado é definido por alguns técnicos de enfermagem como: um todo, 

atenção, conforto para o usuário se sentir melhor. Como também, por outros, como: 

sacerdócio, doação, medicação ao usuário, higiene, banho de leito, alimentação na 

hora certa, amor. O cuidado é tratamento, esta colocação está fundamentada em um 

processo de formação no qual as profissões da área da saúde permearam por muito 

tempo. 

Outra ferramenta que o técnico de enfermagem utiliza na produção do 

cuidado é o uso do seu próprio corpo, que ele mesmo não cita como uma 

ferramenta. Talvez seja tão comum o uso do seu próprio corpo no seu saber/fazer, 

que não se dá conta de que é uma ferramenta valiosa para o seu cotidiano, para a 

produção do cuidado com o usuário hospitalizado. 

Uma questão colocada pelos técnicos de enfermagem são os quadros de 

infecções dos usuários internados. Este fato é destacado em todas as entrevistas, 

tendo como motivo as transferências dos pacientes da UTI para a enfermaria da 

clínica médica, sendo, para eles, algo penoso. 

A relação multiprofissional é percebida pela maioria dos sujeitos como sempre 

muito boa. Ela é formada por técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. O 

pessoal do apoio como auxiliar de serviços gerais e maqueiros ficam em outro setor 

do hospital, por isto, alguns entrevistados reconhecem que estes profissionais fazem 

parte da equipe multiprofissional. Outros entrevistados não os colocam como 

integrantes da equipe, e sim como uma equipe próxima.  

É citado pelos técnicos de enfermagem que a ausência de outros 

profissionais como nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social é 

significativa. E quando aparece algum destes profissionais é porque houve 

prescrição médica, e sabem que a permanência do profissional é por pouco tempo. 

A falta destes outros profissionais, segundo os técnicos de enfermagem, 

sobrecarrega o trabalho na enfermaria da clínica médica. 

Entre os profissionais da enfermagem há certa cumplicidade para estruturar 

os plantões.  

O saber/fazer é produzido no momento micropolítico em que o técnico de 

enfermagem se relaciona com o usuário hospitalizado, produzindo cuidado como um 
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acontecimento intercessor onde a vida produz vida, ou seja, a autopoiese, em que a 

cada encontro, a cada cena, se ressignifica a produção do cuidado. O profissional 

técnico de enfermagem, no seu cotidiano, reconhece muito pouco os momentos de 

ressignificação de sua prática, como elemento terapêutico no cuidado com o usuário. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

1) Conte-me um dia de seu trabalho: 

2) Dentre as suas atividades, quais são as que você define como cuidado?  

3) Descreva o seu trabalho com o usuário hospitalizado na enfermaria da clínica 

médica: 

4) Descreva a sua relação com a equipe de enfermagem que atua na enfermaria 

da clínica médica:  

5) Descreva a sua relação com a equipe multiprofissional que atua na 

enfermaria da clínica médica: 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Dados de Identificação 

Título do Projeto: O Técnico de Enfermagem: Trabalho e Cuidar em Saúde. Rildo 

Santos Loureiro. tel. (22) 9942-4077. 

 

Nome do Voluntário (a): .......................................................................................... 

Idade: ..................... RG: .................................................................................... 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: O 

Técnico de Enfermagem: Trabalho e Cuidar em Saúde; de responsabilidade de Rildo Santos 

Loureiro. O objetivo desta pesquisa é: Conhecer o processo de trabalho do técnico de 

enfermagem no Hospital Público Municipal de Macaé-RJ. A pesquisa será realizada com o 

profissional de saúde: técnicos de enfermagem. Quanto aos benefícios, o estudo 

possibilitará ampliar o conhecimento sobre o fazer do técnico de enfermagem e as principais 

tecnologias empregadas durante o seu processo de cuidado. 

A presente pesquisa não constitui risco ou agravo à integralidade física e psíquica do 

(a) entrevistado (a), mas quaisquer desconfortos provenientes das questões formuladas 

poderão ser esclarecidos durante a entrevista.  

Por se tratar de uma pesquisa voluntária, o entrevistado (a) terá o direito de 

esclarecer qualquer tipo de dúvida, a qualquer momento, sendo respeitado também o direito 

de não mais querer participar ou de interromper a sua participação.  

Toda a informação registrada será confidencial e anônima.  

Não haverá despesas pessoais nem compensações financeiras relacionadas a sua 

participação. 

Não será revelado e divulgado seu nome e demais dados pessoais e não ficarão 

identificadas as informações e declarações prestadas verbalmente e/ou por escrito antes, 

durante e depois da realização da pesquisa 

As gravações estarão seguras e nos comprometemos a utilizar os dados somente 

para esta pesquisa. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados e estarão acessíveis a qualquer pessoa.  
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Acredito ter sido devidamente esclarecido a respeito das informações sobre o estudo 

acima citado que li ou que foram lidas para mim. 

Eu conversei com o pesquisador Rildo Santos Loureiro, sobre a minha decisão em 

participar desse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo e as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido.  

 

Autorização 

Eu,.......................................................................................................................... .....................

..................................................., RG no ....................................................... 

Macaé-RJ,.......de...........................de  2013. 

 

 

_______________________________               _______________________________ 

             Pesquisador Responsável            Voluntário (a) 

  



110 

 

APÊNDICE C – Transcrição das entrevistas semiestruturadas 

Observação: A transcrição foi feita na íntegra das falas dos sujeitos. 

TE 01 

1. Como é o seu dia de trabalho na Enfermaria da Clínica Médica? É, é, 

satisfatório e cansativo por serem pacientes que requerem mais atenção, né. 

Por ser de clínica médica por serem pacientes mais debilitados e requerem 

mais atenção, mais cuidados, e por isso se torna cansativo. 

 

2. Quais são os instrumentos que você utiliza nos seus cuidados? – o s 

que eu uso, os que eu uso, é o Equipamento de proteção individual, que é o 

capote, a máscara, a luva, né, de acordo com cada paciente, e com o 

diagnóstico de cada um, a gente vai usar o material adequado para cada um.  

(tem mais alguma coisa que você queira falar em relação ao cuidado?) – 

silêncio – assim, é, falei um pouco já, é  – silêncio – não é que às vezes em 

relação ao cuidado, é, quando tem menos funcionários fica algo que a gente 

queriam melhorar e não conegue devida a falta de funcionário, número de 

paciente maior, mais grave e tem muito mais coisas que a gente queria fazer 

e não consegue, né, a gente quer fazer bem feito, mas às vezes não sai bem 

feito pela falta de tempo, porque se a gente levar muito tempo com um falta 

tempo pro outro. 

 

3. Como você define cuidado – cuidado é um todo, é..., é a atenção é o 

cuidado do conforto do paciente. É, é o cuidado do paciente pra que ele se 

sinta melhor. É atenção, conforto e tratamento. 

 

4. Como é a sua relação com a enfermagem? É boa, boa, gosto de todos e não 

tenho o que dizer de nenhum deles. A gente se dá bem. (a tramitação do 

trabalho, como funciona mesmo) é, é tudo, geralmente, é assim, eu não 

costumo ficar esperando pelos outros, pego e faço, chamo pra fazer e a gente 

tem um bom entrosamento.  

 

5. E com o outros profissionais além da enfermagem (como que funciona isso, 

se tem necessidade de outros profissionais na Enfermaria da Clínica 

Médica?) necessário? Não, acho que aqui tem uma equipe boa: os técnicos, 

os enfermeiros, tem os médicos da rotina da manhã, eles estão aqui todas as 

manhãs de todos os dias, então está completa, então é só assim, às vezes 

algum está de atestado, a falta de funcionários, não ter um pra fazer extra no 

lugar, sabe, é só quando faltam mesmo porque aí sobrecarrega os que estão. 
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6.  (como você ver esse seu cuidado com o usuário hospitalizado. Como é que é 

isso, a relação sua com o usuário?) pra mim a cada dia, a cada melhora é 

satisfatória porque eu faço o que eu gosto, faço com amor, e eu me dedico ao 

meu trabalho. Então a maior satisfação minha é quando eu vejo um paciente 

retornando bem pra falar com a gente e a cada dia que a gente chega e que 

ele está melhor, a gente fica mais satisfeita. (Tem mais algum assunto que 

você queira falar?) – silêncio – não. (Então obrigado). 

TE 02  

1. Como é o seu dia de trabalho na Enfermaria da Clínica Médica? Um 

dia bastante cansativo, né. De muitas atividades.  

 

2. Quais são os instrumentos que você utiliza no seu trabalho? Em que 

aspecto? (no atendimento ao usuário hospitalizado). EPI? (EPI, outros 

instrumentos, aparelhos que você usa. O que você usa para atender) a 

gente usa o EPI no atendimento, a instituição tem o seu padrão, não é, a 

gente utiliza os padrões da instituição (quais são esses padrões, você 

pode me falar?), por exemplo, aqui na, na clínica médica, a gente com os 

pacientes, cum, cum, é, 48 horas sem dormir cansa, (hum?) é 48 horas 

sem dormir cansa (rsrs) é isolamento de contato, a gente chega, vai até o 

leito do paciente, se identifica, a gente cumprimenta, orienta o paciente 

que dia é, que dia deixou de ser, se aparamenta com o capote, luvas, 

máscaras, e começa o procedimento, a rotina com o paciente, né, tem os 

banhos, a medicação, às vezes a gente para para ouvir o paciente, né, 

escuta o emocional do paciente, né, (como é pra você ouvi o emocional do 

paciente?) olha, ouvi esse emocional pra mim é um pouco assim, 

pesaroso, não é, a gente tenta não ter aquele envolvimento emocional, 

porque se você absorve tudo o que o paciente passa, você também 

delimita, não é, então a gente tenta ouvir, sem se envolver, dando a 

atenção necessária, mas procura não ter envolvimento emocional, pra se 

poupar também, né. 

 

3. No seu trabalho, como você define cuidado com o usuário 

hospitalizado? Eu tenho o meu ofício como um sacerdócio, uma doação 

porque eu doo a minha vida para as pessoas que estão perdendo a vida. 

É uma doação. 

 

4. Você como técnica de enfermagem, como você se ver na equipe de 

enfermagem? Eu vou te ser sincera? (uhum), eu me vejo muito 

importante. Entendeu? Me vejo uma peça fundamental, entendeu?, no 

processo do cuidar (E como é esse processo do cuidar?) esse processo 

do cuidar é...é complicado, é assim, é a doação! Doação naquele que 
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você faz, eu me doo muito pro meu cliente, né, eu faço questão de me 

doar nesse momento que estou em contato com ele, é esse processo todo 

de ouvir, de atenção, do toque eu acho importante, essa questão de 

humanizar essa relação entre, entre, cliente e cuidador, entendeu? 

Estabelecer uma relação de confiança nesse tipo de comportamento do 

cliente.  

 

5. E como você se relaciona com o pessoal além do pessoal da 

enfermagem? Não entendi. Como você se relaciona com o pessoal além 

da enfermagem? Eu me relaciono bem, é uma equipe, né, cada um tem 

sua função dentro do processo do cuidar, eu realizo o meu, e, e, 

respeitando o cuidar do outro, né, porque uma equipe multidisciplinar cada 

um tem a sua função, né, e essa equipe só tem uma expectativa: melhora 

do cliente, visa isso o restabelecimento do cliente, naquele período, 

oferecer o que há de melhor, qualidade de vida, o que a gente, né, tenta 

levar pra eles. Esse é o meu pensamento de técnica.  

 

6. (Tem mais algum assunto ou tema que você queira falar?) se você 

quiser fazer uma pergunta a respeito, eu tento desenrolar porque é tanta 

coisa, né. (Então escolha uma dessas coisas, dessas tantas coisas que 

você tem aí).  Olha meu amigo, eu vou te falar uma coisa: eu, eu, eu não 

sabia, até os meus 30 anos, que eu tinha competência para cuidar de 

alguém, eu não sabia. Eu vim descobrir aos 30 anos. – silêncio – e depois 

que eu comecei a fazer o que eu faço, eu descobri que eu sou uma 

pessoa que não tem problemas, eu não tenho problema, nenhum, 

entendeu? Porque, eu descobri, eu, eu, eu, tipo assim eu fui uma pessoa 

extremamente ansiosa. Quando eu comecei a cuidar dos outros e comecei 

a olhar para os outros, acabaram os meus problemas. Não tenho 

ansiedade nenhuma. Eu saio daqui vou pra casa, tomo um banho, durmo 

u, u, u sono dus, dus, dos anjos. Entendeu? realizada, com a consciência 

tranquila porque aquilo que eu poderia realizar, fiz da melhor maneira 

possível, pra mim eu tenho esse retorno, eu sinto a minha gratificação, 

sinceramente. Entendeu? Eu sinto esse retorno, sintuuu, hoje em dia você, 

num quero mistificar a situação, mas acho que Deus, acho não 

indubitavelmente Deus, ele te recompensa, é toda uma recompensa 

espiritual. Entendeu? é isso aí.( Está bom então, obrigado). Nada. 

 

TE 03 

1. Como é o seu dia de trabalho na Enfermaria da Clínica Médica? É 

um dia assim, meio tumultuado né, mas gratificante porque a gente 
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acaba fazendo o que gosta. Eu pelo menos entrei na área porque eu 

gosto de cuidar das pessoas. Então quer dizer; eles estão aqui 

doentes, precisando de carinho, precisando de apoio. Então é 

cansativo, mas é bom. 

 

2. Quais são os instrumentos que você usa em seu trabalho? Eu uso 

EPI – Equipamento de Proteção Individual. Eu uso luva, máscara, aqui 

na Enfermaria da Clínica Médica tem que ser isso: luva, máscara, 

capote, né, porque nós temos alguns pacientes com alguns tipos de 

doenças, tem que ser usado, é obrigatório, né. (O que mais você usa 

de aparelhagem, instrumentos?) aparelho de pressão, aparelho de 

HGT, termômetro, né, pro paciente que tipo que precisa, é, bomba, 

alpicímetro. 

 

3. E como você define cuidado com o usuário hospitalizado? 

Cuidado tipo assim: eu cuido da medicação do paciente, eu cuido do 

banho de leito, né. Cuido também caso não tenha ninguém a gente dá 

alimentação ao paciente. (silêncio, faz sinal que está nervosa). 

 

4. Como você se ver na equipe de enfermagem? Como assim? (Como 

você se relaciona na equipe de enfermagem?) an, tá, me dou bem 

com os meus amigos, com os colegas de trabalho. Cada um na sua 

função respeitando o espaço do outro. No final das contas dá tudo 

certo, né. 

 

5. E com os outros profissionais, como você se relaciona? Com a 

equipe multiprofissional, com os outros colegas? Bem, (silêncio) 

(Como você se ver como técnica de enfermagem na equipe?) Eu me 

vejo assim como uma peça fundamental como eles também. 

Entendeu? É preciso do técnico, é preciso do enfermeiro, é preciso de 

um médico, precisa de uma nutricionista, de um fisioterapeuta, precisa 

também de uma faxineira. Então, quer dizer uma equipe. Uma equipe 

trabalhando em conjunto pra que a coisa dê certo. (Você quer falar 

mais alguma coisa sobre o cuidado?) (fez sinal que não). 

 

6. (Tem mais algum assunto que você queira falar?) risos, pergunta 

algum aí para vê se consigo falar (rsrsrs) (Sobre o que você quer 

falar? Sobre o que você quer falar como técnica de enfermagem na 

Enfermaria da Clínica Médica?) rsrsrs tem muita coisa, mas na cabeça 

não. O que F (TE anterior) já falou, também, Rildo, (fez sinal que 

chega – rsrsrs). Então está, obrigado.  
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TE 04 

1. Como é o seu dia de trabalho na Enfermaria da Clínica Médica? 

Desde a hora que chega? (Sim). Primeiro ver os procedimentos dos 

pacientes. Prepara os banhos. Ver os sinais vitais. Ver as medicações, 

as trocas de soros, eee medicações de durante o dia. 

 

2. Quais são os instrumentos que você usa com o usuário 

hospitalizado? A costuma usar toca, máscara, capote, luvas, têm 

pacientes com algum tipo de curativo mais, a gente usa luvas, aquelas 

né. 

 

3. Como você entende e define cuidado no seu trabalho como 

técnica de enfermagem? Pode ser numa palavra? (Pode, fica à 

vontade). Amor (silêncio). 

 

4. Como você se ver como técnica de enfermagem na equipe de 

enfermagem? Eu sou uma pessoa fácil de lidar, acho que as minhas 

amigas, né, deveriam, poderiam responder melhor do que eu. Eu sou 

uma pessoa bem facinha de lidar. A gente se entende muito bem, a 

equipe é muito boa, nossa equipe de domingo. Já tive possibilidade de 

sair domingo, mas não quis sair. A gente sempre trabalha com muito 

afinco, cumpre os horários. Os pacientes, temos assim um 

entrosamento muito bom. 

 

5. E com os outros profissionais além da enfermagem? Eu me dou bem 

com todo mundo, desde as faxineiras até com os médicos. Se 

trabalhamos todos juntos no mesmo dia, somos uma equipe, um 

dependendo do outro. Né, nós técnicos dependemos dos médicos, os 

médicos dependem da gente. Nós dependemos dos serviços gerais, né, 

eles dependem da gente, né, então, as recepcionistas, a gente somos 

todo mundos iguais, né, cum funções diferentes, né. 

 

6. (Tem algum assunto que você quer falar? Não sei. Quando você fala 

que cuidado é amor, teria outra coisa que definiria cuidado além de 

amor?) O cuidado são os procedimentos que a gente faz com, com os 

pacientes, que seriam: o banho, né, us curativus, us a própria medicação. 

É um cuidado como um todo com o paciente, né. É, aqueles que 

conversa, eles querem conversar, é o que a gente pode fazer, é o que a 

gente tem dentro do nosso tempo dentro da Clínica Médica. (Tem mais 

algum assunto que você queira falar?) não, só se você quiser saber 

(rsrsrs). (O que você quer falar pra mim) rsrsrsrsr, (mais algum tema, 
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história, ou alguma outra coisa?) Não assim, coisa não. Então estão bom, 

obrigado. Por nada. 

 

TE 05 

1. Como é o seu dia de trabalho na Enfermaria da Clínica Médica? A, o meu 

dia de trabalho na CM é tranquilo, porém, às vezes um pouco conturbado. Né, 

é, na, muita responsabilidade, muita coisa pra ficar atenta, né, ligada o dia 

inteiro. É tranquilo, num tem nada assim. 

 

2. Quais são os instrumentos que você usa no seu trabalho na Clínica 

Médica? Instrumentos? A, aparelho de aferir pressão, termômetro, bomba 

infusora, tem muitas coisas, assim na cabeça num vem, mais, me ajuda 

(rsrsr), tem tanta coisa aqui. (O que você usa no seu trabalho, no seu dia a 

dia, vamos lá, lembra o que você usa, faz no seu dia a dia, usando) aaaa, a 

gente pulsiona, é ué, os aparelhos de aferir as pressão, num caso, a gente 

verifica a pressão do paciente, né, temparatura, né, cuidados que é a higiene 

corporal, né, é tem us cuidados, mudança de decúbito, aí é muita coisinha pra 

fazer. 

 

3. Como você define cuidado no seu trabalho? Cuidado no meu trabalho? A, 

eu defino cuidado como cuidado mesmo, né, (Como?), o cuidado mesmo com 

o paciente, é conversar, é vê as necessidades do paciente, do lado do 

higiene, também, é muito importante, né, na CM principalmente, o psicológico 

também, muitas vezes também, tem que parar ouvir, conversar, é dor, é isso, 

é reclamação, é uma queixa, seja áudica ou não, mas é uma queixa, tem 

paciente diferente um do outro, com problemas diferentes um do outro, 

psicológico diferente um do outro, isso tudo a gente está aqui pra gente dá 

uma força, como técnico, como amigo. Éééé por aí, eee. Eu fechei essa 

pergunta sua? Eu vou falando, falando, rsrsrs(Você quer falar mais, pode 

falar) não é isso mesmo, né, como é, né.  

4. Como você se vê na equipe de enfermagem, como é o seu 

relacionamento na equipe de enfermagem? Ai, graças a Deus é ótimo 

(rsrsrsrs), da equipe é bom, é, é, a equipe é boa tranquila, a gente trabalha 

tudo em comunhão, assim, o que um fala é aquilo, um dá força o outro, um tá 

com dificuldade, dificuldade assim, ah! Um não conseguiu, ah! Eu não 

consegui pulsionar a veia do paciente ali, tá difícil, é gordinho, é obeso, tal, aí 

o outro colega vai, aí a gente tem que ter essa comunhão, porque se não tiver 

fica difícil, né, é. Não é tudo tão fácil assim, ah! Eu sou técnico, tem as 

dificuldades no caminho aí, os colegas têm que vim pra dá um apoio, né, tem 

a enfermeira chefe do setor, também tem que tá com a gente em qualquer 

dificuldade, né, e dificuldade tem muita né, ah! A bomba deu um defeito, não 
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quer difundir o soro, a medicação, a num quer passar a interal, a  

alimentação, a gente precisa do outro colega, por isso tem que ter a 

comunhão entre os colegas, senão tiver não dá certo. Isso aí, é claro, isso é 

certo. Então o meu relacionamento com os colegas, graças a Deus é 

tranquilo, bom. 

 

5. E como é você com os colegas da equipe, além da enfermagem? 

(Silêncio) de outros profissionais? Bem (além da enfermagem) bem 

também, graças a Deus. Eu, particularmente, não tenho problemas com 

ninguém, entendeu? Com os meninos maqueiros, com o pessoal da limpeza, 

com o pessoal da limpeza, as vezes eu pego um pouquinho porque eu sou 

meio chata – rsrsrsrs, às vezes ele me olham assim, meio, mas eu relevo 

(rsrsrsrs). Por que tudo tem que chamar, falar tem que pedi, né, eles vêm, 

coitados, às vezes é uma sujeira horrorosa, a aqui. Eles não gostam muito, 

mas tem que vir. Eu sou chata a bessa, eu chamo todo hora, entendeu? É sói 

ter uma intercorrência, eu quero limpar, tal, mais aí, eu me dou bem com 

todos, com o pessoal da limpeza, com us maqueiro, com todo mundo. Graças 

a Deus. E com os colegas técnicos também, e de qualquer setor do hospital. 

Eu me dou bem. Né.  

 

6. (Tem algum tema, assunto que você queira falar?) Hum, não, falar como? 

Em que sentido assim? (O que você quiser, é livre). Ah! Eu gostaria, num é 

um tema, nada. É eu gostaria de (um tema, assunto,) o que eu gostaria é 

(silêncio), (Um caso), é o que todos os colegas falam: a gente gostaria de ter 

mais assim, mais atenção voltada pra gente. Né, num seu se tem ou num 

tem, mas eu acho que não porque todo mundo fala a mesma coisa: a atenção 

voltada pra gente, porque a gente, à vezes trabalha em  setor de risco, com 

aqui, à vezes, tem isolamento de contato, a gente num tem , na maioria das 

vezes, é, como trabalhar,  a gente num tem aquele respaldo, né, é num é, 

bem paramentada pra trabalhar com determinado isolamento, ah, isso, é 

chato, a gente queria mais, é mais, um que indireitasse esse lado, é quem lida 

co  isolamento, só aquele colega, entendeu?, É, naquele isolamento, ter as 

coisas pra trabalhar ali, bem, sabe, ter o esteto dele, ter o termômetro dele, na 

maioria das vezes não acontece isso, aqui na Enfermaria da Clínica Médica, 

né, a gente é muito, número de colega reduzido, é isso é uma coisa que devia 

ser bem vista, dentro de todas Enfermaria da Clínica Médica. Por que em 

Enfermaria da Clínica Médica você lida com todos os tipos de doença. Num é 

só ah, tá gripado e com pneumonia, muitas vezes, a gente trabalha sem 

respaldo nenhum. É isso que a gente precisa. Entendeu?, é isso, no meu 

caso assim. Não é uma reclamação,  é pra olhar mais. É ter mais pessoas pra 

ver esse lado, entendeu? Eu acho que é só. Né. Então está bom, obrigado. 

Por nada.   
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TE 06 

1. Como é o seu dia de trabalho na Enfermaria da Clínica Médica? 

Agitado. Bastante agitado. Mas dá pra desenvolver um trabalho bom 

quando a equipe tá compreta, o ruim é quando a equipe tá incompreta, né. 

Com déficit de profissional. Com o déficit de material que aqui, às vezes é 

muito. Entendeu, falta muita coisa. Mas as coisas estão se encaminhando.  

 

2. Quais são os instrumentos que você usa para fazer seu trabalho na 

Enfermaria da Clínica Médica? (silêncio) Qual material, instrumento que 

você usa¿ o material que falo em si, é o material em todo, desde os EPIs 

que agente tem que tá fazendo desde a segurança pa gente até mesmo 

para o próximo nosso cliente, e os materiais necessários que a gente 

utilizamos na  casa, como assim, tem dia que falta coisas básicas: lençóis, 

entendeu?, hoje tá melhorando um pouquinho, mas ainda num tá aquela 

coisa sensacional como deveria ser.  

 

3. Como você define e entende cuidado em seu trabalho? Cuidado do 

meu trabalho posso definir como: você cuidar e você ser cuidado. 

Entendeu, por que por mais que você, a gente queira fazer o bom 

atendimento, bota o seu aprendizado ali na prática, você vai ter que ter o 

restorno, o respaldo também daquilo, entendeu? Você tem que ter a 

condição de ter, seu objetivo seja, frui ali naquele momento.  

 

4. Como você se vê na equipe de enfermagem como técnico? Me vejo, 

na equipe, na equipe de domingo, posso dizer na minha equipe, 

gratificado. Nós somos graças a Deus uma equipe unida, a gente trabalha 

mesmo numa equipe. Entendeu¿ Existe de vez enquanto equipe, é 

normal, nem tudo é um mar de rosa. Mas é uma equipe, graças a Deus, 

somos uma das equipe padrões daqui desse hospital HPM, somos a 

equipe de domingo. Tem uns pessoal de fora que vem fazer uns plantão 

aqui com a gente nos dumingu, voltam  porque gosta equipe, porque a 

equipe é introsada. Outros demais dias, existe , é existe, vamos dizer 

assim, é aquela picuinha. Um tá num setor, outro tá nu outru seto, quem 

tá lá não vem aqui, quem tá aqui num vai lá.  A equipe de domingo, dentro 

da parte técnica, de suporte, de enfermagem, parte médica, faz o prantão 

andar. Isso é importante.  

 

5. E como é você como técnico com outros profissionais, além da 

enfermagem? (Silêncio). Eu me sinto bem. Me sinto bem porque além de 

ser profissional também sou amigo. Entendeu? E gosto de cativar isso 
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porque é um ambiente de trabalho. Você ta aqui o ano inteiro com aquela 

equipe, com aquele profissional, é claro. Se você não manter aquele elo 

de profissionalismo juntando com a amizade, companheirismo, a coisa 

não flui. Por isso que eu falo, por isso que falei nosso prantão tem cinco 

cruzamento, um dando o braço pra outro, o seu direito termina quando 

começa o meu, e vice versa e aí vai.  

 

6. (Tem mais alguma coisa sobre cuidado que você quisesse falar?) Eu 

acho que já abordei tudo quando falei no inicio. Porque a parte do cuidado 

ótimo, sensacional. Fazer valer, fazer fluir é aquele cuidado, botar tudo 

em prática, mas de contrapartida não só o respaldo mas as condições 

adequadas pra você efetuar aquilo com prazer, direito. Por mais que a 

gente tenta, por mais que a gente tenta, a enfermagem. a gente às vezes 

trabalha em cima do improviso. Vamus tentar resolver isso daqui, 

trabalhar isso daqui, pra amenizar isso daqui. Não deveria ser, mas como 

cuidado deveria ser: preciso desse material, e ter o material pra trabalhar, 

preciso fazer esse procedimento ter o material ali.  Isso  facilita e muito. 

(Tem mais alguma coisa que você queria falar?) (Silêncio). Então a 

relação agora, ééééé, é a gente tá é reorganizando a equipe, ou seja, a, 

os diretores, o diretor, os gestores maior, entendeu? e parte da equipe, 

entendeu? Toda a equipe de segunda a domingo, botar assim: você 

precisa de X funcionário e ter X funcionário, porque uma grande déficit, 

como hoje aqui, domingo, por mais que a gente tem uma equipe 

excelente, sensacional, mas a grande déficit hoje é profissional, se tem 

seis na escala e demais que complementa são extra, e extra é aquela 

coisa que não é oficial, hoje você pode ter o extra, pode ter o profissional 

trabalhando, já amanhã possa ter que não tenha. Entendeu? Não é que 

seja uma coisa fixa. Então o ideal é que se tivesse as equipe se é dez, ter 

os dez, se é vinte ter os vinte da equipe compreta. Entendeu? Foi feito o 

concurso agora, disseram que vão chamar pessoas do concurso, mas 

falaram que vão chamar um nível muito pouco do que precisa, então já 

começa errar aí. (fez sinal para terminar). Está bom então, Obrigado. 

Nada.  

 

TE 07 

1. Como é o seu dia na Enfermaria da Clínica Médica? Faltou uma 

cadeira pra você (não, não precisa, não), bom o plantão é de 7 às 7, 7 

horas da manhã do dia seguinte. Eu sou plantonista de sábado (o dia da 

entrevista foi no domingo),  de rotina de trabalho nossa é essa. Os banho 

pela manhã, os médicos também passam pela manhã, é, hoje é na parte 

da manhã, há um tempo atrás era na parte da tarde que acabava 
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atrapalhando um pouco. Aaa, eee, o serviço vai andando conforme as 

coisas vão acontecendo. O maqueiro traz o lençol pra gente, a gente faz a 

rotina do banho, na rotina do banho se tiver alguma pendência a gente 

resolve como um acesso vencido. O médico tá passando e quer pedir 

algum exame, quer colher material aí a gente colhe. Depois do banho o 

curativo, geralmente é o enfermeiro que faz. Quando não tem o enfermeiro 

a gente acaba fazendo. A fisioterapia não tem pra fazer a parte respiratória 

aqui na Enfermaria da Clínica Médica não tem, 99 % tem, vindo da terapia 

intensiva, quase todos eles têm a assistência da fisioterapia, tinha na UTI, 

vem pra cá e acaba não tendo. Pelo menos no sábado durante a semana 

num sei se tem. Eee, o paciente que tem aquela traquio ou macro, alguma 

coisa, você tem que manipular aquilo né,   tem que limpar, trocar. Aí por 

volta de 1 hora da tarde a gente consegue terminar essa rotina do início do 

plantão. Eeeee, diiiiiiiii, orquestrar, de organizar o setor, aaa os pacientes. 

De 1 até o final do plantão é a manutenção de acordo com a prescrição 

que tem de de por paciente, de medicação de 6 em 6, de 4 em 4, mas ou 

menos, vira, segue aquele padrão, né, até 1 hora da tarde a gente tá 

organizando o setor, ou o paciente dentro de cada um ali, né, depois disso 

a gente cai naquela rotina até o final do plantão, de, conforme o andar de 

cada um, né. É padrão de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas. 

 

2. Quais são os instrumentos, ferramentas que você usa em seu 

trabalho? Que a gente tem hoje (rsrsrs) aaaaa, o aparelho de pressão e o 

esteto que até semana passada não tinha (rsrsrsrs) o aparelho de pressão 

e o esteto, ooo, aquela bomba de infusão pra dieta, acho que quase todos 

têm, aaa, um tempo atrás, não, não, a gente não manipulava, hoje, é 

comum, já, já tem. Hoje, também, todos os pacientes estão em isolamento 

de contato, aqui na Clínica Médica, aqui em especial, todos os pacientes 

vindo da CTI. Todos os pacientes que vêm do STI, no mínimo vem com a 

precaução de contato. Sendo precaução de contato, ooo, aaa, tem todo 

um cuidado. Uuuu, o capote a gente usa, o capote estéril que vem do 

Centro Cirúrgico pra gente, e é descartável. E agora, hoje, todos eles são 

de isolamento de contato. Um com isolamento respiratório, ou isolamento 

de contato mesmo. Então o uso do capote também, a bomba de dieta todo 

mundo também já está usando. Até um tempo atrás não era comum um 

paciente usar dieta interal ou por sonda ou por gastro. Mas, acho que 

quase padronizou o paciente com alta do CTI, e é um paciente mais 

complexo. O aspirador a gente usa de vaco. O2 de ar úmido. Aaa, de 

macro, não todos, mas sempre tem uns 3 que usam. Aaaa, de 

equipamento, o HGT também todos têm. Aaa, os equipamentos acho que 

são só esses, né. Os de sinais vitais que nesta semana nós recebemos, 

tava um bom tempo sem. O bomba que todo mundo usa, de de, pra dieta. 

Muito raro ooo, usa a bomba pra medicação, tem a bomba pra medicação 
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e a de dieta. Todo mundo usa a de dieta, de vem enquanto aparece 

também pessoas que passa medicação em bomba. E o aspirador e o O2. 

E fora isso os EPIs de rotina: a luva, a toca, eeee, mas de equipamentos 

são esses. O monitor cardíaco não usa, até porque vai vai pra cada um, 

esses são os equipamentos, né.  

 

3. O que você, então, define como cuidado na sua atuação como 

técnico?  Cuidado? (hum), é... (silêncio), então vamos lá, como técnico 

hum... é de manhã é essa rotina do banho, eu entendo como cuidado, é 

hoje a gente tem enfermeiro e pega essa parte de curativo, de sonda, todo 

paciente é sondado de alguma forma, isso quem faz é o enfermeiro, mas 

até um tempo atrás a gente também fazia isso. Depois dessa rotina dali do 

banho, reconhecer o paciente, a gente fala assim: depois de uma da tarde 

acabou o plantão, acabou o plantão, oh, acabou essa parte da manhã 

(rsrsrs) o cuidado entra é oooo, por exemplo, o paciente que é totalmente 

dependente, né, a alimentação dele, a, é, tem que prestar atenção, é, 

junto com a cozinha, a alimentação, ééé, se tá ingerindo água, os nossos 

aqui soa todos acamados, é, olhar fralda pra vê a parte de higiene. Ah! 

Isso cuidado fora daquilo que digo que, é, já é rotulado como medicação 

de 6 em 6, nebulização de 4 em 4, cuidar que eu vejo além disso, é, como 

enfermagem, como técnico, é essa parte, né, mudança de decúbito, pega 

paciente que não tem acompanhante, e que não consegue e mobilizar e 

fica esperando pra se virado. Cuidado fora essa parte mais técnica essa 

parte de alimentação, dos cuidados deles mesmo de, de, de, higiene, de 

não está falando, de, de, dieta, do paciente com sonda, que se alimenta 

pela sonda, sonda interal, prestar atenção se está se alimentando ou não, 

porque as vezes a bomba não está funcionando (voralidade?) num passa. 

É por aí.  

 

4. Como você se vê como técnico na equipe de enfermagem, seu 

trabalho na equipe de enfermagem? Aqui, hoje desse plantão, (Na 

Clínica Médica), é da, da, clínica médica. É (rsrsrs) engraçado, num sei 

como me vejo não (rsrsrs). Mas é eu acho, eu tento, estava até 

conversando com uma menina que tá aqui, que está começando agooora, 

eu acho que já tenho um tempo, eu falo com ela assim, um, é, eu tive um 

professor, que, Rogério, ele sempre fala que quando fosse cuidar de um 

paciente, quando chegar num plantão, assim, ooo, pensa: e se fosse a 

minha mãe? Mentaliza a sua mãe e cuida do paciente como se fosse a 

sua mãe, eu falei assim com ela: isso faz uma falta terrível, uma falta não, 

ajuda a gente pra frente, porque, ajuda, ajuda não, é a gente pega umas 

situações que, é que cansa, né, é que o sistema falha que acaba com 

você. Por exemplo, é, eu já tenho 13 anos de enfermagem, é eu fico pra 

morrer quando alguém chega e diz: puxa, você é tão cuidadoso, tão 
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carinhoso que cumprimenta todo mundo, quase ninguém faz, assim, uma 

bobeirinha, alguma coisas assim, você é tão cuidados que se você 

estudasse mais um pouco, você poderia ser médico. Eu digo: você dá na 

minha cara mais não me fala isso – rsrsrs. E é é é tecnicamente eu acho 

que já fui melhor, aaa, quando me formei, antes de passar no concurso, 

sei lá, aquela estabilidade, tecnicamente eu era mais atualizado, é hoje eu 

tecnicamente eu não to atualizado. Mas é, é eu acho que eu me diferencio 

um pouco dos colegas, é é é, eu como pessoal, nesse sentido di di do 

cuidar mesmo, não é Du cuidar, deixa eu achar a palavra (silêncio) é, a 

gente fica nervoso e fica procurando a palavra, né, pra encaixar. Mas a, do 

trato do paciente ali, é du, Du paciente além como ferramenta, acaba 

vendo o paciente como ferramenta, é de tratar o paciente como pessoa, 

humano mesmo, como pessoa. Então, eu hoje na Enfermaria da Clínica 

Médica aqui do HPM, eu sou o mais antigo, é isso é até legal, você vê, 

você  se vê como referência, as pessoas te buscarem como referência, é. 

Procura o R (entrevistado) porque ele faz isso, não, procura o R sabe 

como funciona isso  e isso, de vê você como referência, e melhor quando 

vê você como referência boa, né. Não porque eu vi o R fazer assim assim 

assim, e é legal, então é, portanto tem três anos que to pedindo para sair 

da Enfermaria da Clínica Médica, por tá cansado, física e mentalmente, 

falo com a gestão a coordenação: me tira, me bota em outro setor mais 

tranquilo, deixa eu descansar um pouco, e ele não tira, ele vai, R   se você 

fosse o coordenador você tiraria você do setor. Foi a resposta que ele me 

deu (risos) tem três anos. Então isso é bom, eu, eu, eu acho que aaaa, 

euuu, como eu me vejo hoje, fico, como apesar de tudo ser um sistema 

falho, de ser um sistema cansativo, mas eu gosto, e e e, e tento 

desenvolver um bom trabalho de sair feliz, né, cansa, mas a a a, passa 2, 

3, 4 dias e dá vontade de voltar. Eu acho que eu tento fazer bonitinho, 

diretinho. 

 

5. E como você se vê como técnico se relacionando com outros 

profissionais além da enfermagem? (Silêncio) é... é, (risos) assim, os 

outros profissionais é é é, eu acho que não tenho problema, num, não, 

não tenho nenhum problema, é como eu falo, nenhum é, nenhum 

problema mesmo de relacionamento com todas as áreas. Eu tenho uma 

mágoa muito grande com os médicos (risos), o médico podia cui, é ser 

fazer um pouquinho mais presente, um pouquinho mais presente na 

assistência, na, na, na visita, no feedback de voltar, de passar a visita de 

manhã e voltar a tarde, só um pouquinho, não precisa mais que isso. Por 

que fora isso, quando o sábado, o final de semana é um dia a parte, 

durante a semana, é, é, as coisas acontecem de uma forma melhor, 

vamos falar assim, mas quando tem fisioterapia na Enfermaria da Clínica 

Médica no sábado, quando tem psicólogo, a nutrição sempre tem, mas 
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quando tem esses outros colegas, a a a, a equipe funciona, aquela parte 

multidisciplinar, vamos falar assim, funciona, ai, ai, ai, você vê o serviço 

acontecendo, você faz a sua parte, é, é, eu pelo menos tenho esse 

diálogo com o fisioterapeuta, quando vejo ele no setor, a tem paciente 

assim , esse tá assado, eu vi isso, isso nesse paciente aqui, dá uma 

olhadinha nessa traquio, a nutrição quando vem, eu o o o, a menina, até 

esqueci o nome dela, mas aí a gente se relaciona muito bem. É com o 

médico é que eu não não me relacio... não me, não tenho um 

relacionamento a, a, a, é fora profissional, por causa disso, por essa 

mágoa no coração, da falta de amor que acho que eles têm, mas, também 

trato a nível profissional, trato normal, num tenho estresse nenhum, mas 

num, vou ale,m disso, por não gostar. Fora isso, eu acho que, as outras 

áreas, num tem nenhum problema de relação ou que atrapalhe o lado 

profissional, a não falo com a pessoa do laboratório, chama pra mim, não, 

ou ou fora profissional, porque num tem problema.  

 

6. (Tem mais algum assunto que você queira falar?) Relacionado a 

Clínica Médica? (Sim). É (silêncio) é, num sei, é, a Clínica Médica essa 

aqui é um pouco diferente, das outras Clínica Médica que eu trabalhei, 

porque não é Clínica Médica porque é, é, é uma terapia semintensiva, são 

pacientes que recebem alta do CTI e vem pra cá. Por que Clínica Médica, 

eu vejo, né, é uma pneumonia, é, um pé diabético, é uma infecção 

urinária, é uma pessoa idosa que pegou uma infecção urinária, é uma 

pessoa idosa acamada que teve uma pneumonia, é um, é um jovem, que 

tem, tá com alguma infecção, ou alguma coisa, isso, isso, tudo pra mim é 

Clínica Médica. É, a nossa, Clínica Médica é, são pacientes que recebem 

alta do CTI, então, todos os nossos pacientes, tem e estão em isolamento 

de contato, todos nossos pacientes é é são invadidos assim: pacientes 

com sonda visical, nasogástrica, interal, a aparência totalmente acabado, 

são pacientes que muitos não mais a família, muito tempo de CTI, a 

família, é, é num tá mais presente. Então não é Clínica Médica, nossa 

Clínica Médica é uma semintensiva, vamos dizer assim, então, hoje ela 

estrá meio adaptada, é, é há três anos atrás era uma observação, que 

virou uma Clínica Médica, e que gradativamente, foi, é ficando exclusiva, 

do paciente que recebeu alta do UTI. Então hoje tá adaptada, a a a a, a 

assistência ainda tá meio, é é é se encontrando ainda, isso é ruim pro 

paciente, é, quem sempre sai perdendo na qualidade é o paciente, mas tá 

melhorando, aaa, de repente a intenção é mesmo a nível de parâmetro de 

Clínica Médica, é é a nossa Clínica Médica é bem diferente. Todos os 

pacientes são pacientes de cuidados intensos mesmo. Esse pacientes 

você não passa mais do que 1 hora você vai 2 ou 3 vezes no mesmo 

paciente, acho que é só essa observação, é uma Clínica Médica especial, 
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no mínimo especial, fora isso, num, ooo sistema sofre a fragilidade de todo 

sistema público. (Tá bom então, Obrigado). 

 

TE 08 

1. Como é o seu dia de trabalho na Enfermaria da Clínica Médica? Dia 

de trabalho? Bom, primeira coisa que a gente faz: vê, visitar os boxes, 

conhecer os pacientes, depois a gente começa os banhos, banho no leito, 

encaminhar o paciente pro banho, é faz a medicação, sinais vitais, e os 

cuidados gerais durante o dia: troca de fralda, o que necessitar. 

 

2. Quais são os instrumentos que você utiliza para fazer esse cuidado? 

Os instrumentos que a gente utiliza. Bão, você tá falando em relação a 

tudo: banho no leito (isso) é, a gente utiliza: bacia, jarro, no caso dos 

sinais vitais os aparelhos: de PA de temperatura, hemoglucoteste, o que 

mais: (silêncio), que me lembro no momento agora é só isso, (além desses 

instrumentos que você utiliza tem mais alguma coisa que você faz como 

usuário hospitalizado?) a gente faz tanta coisa, lembra na hora (risos) é 

difícil (risos): ajuda V (pediu ajuda a colega que chegou na hora da 

entrevista no Posto de enfermagem) no início do trabalho o que que a 

gente faz o que a gente utiliza de material? É pra entrevista. (Além do que 

você trabalha, o que você faz com esse usuário, além de você usar esse 

monte de aparelhagem que você me falou, tem mais alguma coisa?) 

(Silêncio) O que mais a gente faz¿ a gente usa luva, é isso que você quer 

saber? Luva, ééé, utiliza jontex, ééé, esparadrapo, gaze, é apósito, utiliza 

medicação pra fazer curativo, utiliza também, os micros pra gente fazer 

nebulização, medicação, álcool, água oxigenada, que eu me lembre no 

momento é só isso.  

 

3. O que você define, então, pra você, como cuidado? Todos esses 

procedimentos. Tudo isso que eu falei, além da troca de decúbito, além da 

conversa com o paciente, que a gente conversa bastante, isso quando o 

paciente também interage, quando não interagindo a gente conversa 

mesmo assim, como se ele estivesse ouvindo a gente, e eu acredito que 

esteja ouvindo, muitas vezes ele responde com gestos, até mesmo no 

olhar dá pra gente perceber que ele está entendendo ou não, o que a 

gente tá falando, então eu acho que esse é cuidado mais importante que a 

gente faz durante o dia. É essa conversa com o paciente, é essa interação 

com o paciente, mesmo tendo acompanhante, a gente procura conversar 

com o paciente: dá um bom dia pra ele, perguntar como ele tá indo, falar 

com ele sobre o aspecto dele, se ele tá melhor ou não, a gente conversa 

com ele, e é isso.  



124 

 

 

4. Como você se relaciona na equipe de enfermagem? Eu acredito que 

me relaciono bem. Sabe, eu acho assim que cada um, é, tem a sua 

individualidade, e age de uma forma diferente um do outro. Então eu tento 

me adequar de acordo com cada pessoa. Tem uns que são mais agitados 

outros mais calados (risos) assim é a minha interação coma equipe.  

 

5. E como você tem a sua interação com outros profissionais além da 

enfermagem, com a equipe multiprofissional? Na verdade assim: com 

os médicos e os enfermeiros, eu acho que a gente tem uma boa interação 

porque o que a gente discorda, a gente conversa. A gente não chega 

assim simplesmente e fala: não vou fazer. A gente diz o porque a gente 

não vai fazer o procedimento quando é pedido pra gente fazer, a gente 

diz: não vou fazer por isso, e isso e isso, ou eu não posso fazer por causa 

disso disso e disso, entendeu? Então, eu acho que a gente tem uma boa 

interação (silêncio) tá?  

 

6. (Tem mais algum tema, alguma coisa que você queira abordar, falar 

sobre seu trabalho na Enfermaria da Clínica Médica?) Eu acho assim, 

na Clínica Médica, eu gosto de trabalha na Clínica Médica, gosto, é o que 

precisa mais da Clínica Médica, é assim saber selecionar mais os 

pacientes que vem pra Clínica Médica, que Clínica Médica é, vem 

pacientes pra cá, que eu acho que não deveria ser de Clínica Médica, mas 

quem sou eu pra tá julgando, isso, né. É isso que eu acho da Clínica 

Médica, deveriam vim pacientes realmente para a Clínica Médica, 

especificamente, (Que pacientes seriam esses para a Clínica Médica?) 

Que pacientes seriam esses: seriam pacientes menos graves, porque aqui 

existem pacientes que necessitam de mais cuidados que da Clínica 

Médica pode oferecer para o paciente, entendeu? É isso que eu penso. 

(Que cuidados a mais seriam esses?) são os assim que são 

traquicostomizados,  que precisam de mais monigtoramento, entendeu, 

precisam mais de médicos no setor, eu acredito isso. O enfermeiro aqui, 

ficava 24 horas, depois passou a ficar 12 horas, depois ficou um tempo 

menos de 12 horas, agora retornou as 12, 24 horas, então, assim, tem que 

ter uma continuidade, da atenção, o técnico fica as 24 horas, mas os 

enfermeiro um período sim, um período não, e médico só fica na parte da 

manhã, não fica o tempo todo. Então e for um paciente realmente de 

Clínica Médica, tudo bem, mas isso não acontece, existe pacientes aqui 

que precisam de mais atenção médica, por mais tempo no dia que estou 

falando, e isso não acontece. (Tem mais alguma coisa?) Não. Obrigado, 

nada.   
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TE 09 

1. Como é o seu dia de trabalho na Enfermaria da Clínica Médica? O 

meu dia, em que sentido, como começa, como? (Como você trabalha 

como técnica de enfermagem, aqui na Clínica Médica com o usuário 

hospitalizado, como é o seu dia aqui?) A gente chega pela manhã, a gente 

chega, bom eu, vejo os leitos qual que precisa de banho, os que precisam, 

os cuidados que são necessários, ééé, começando com banho, é, (num 

vai atrapalhar aí não, né) (falou isso apontando para o gravador) aí a 

gente começa com os banhos, vamos de leito em leito, os corativos, aí na 

hora que estamos fazendo os banhos a gente dá uma avaliada nos 

pacientes, vê o que está mais precisando, né, precisando de um afeto, 

ooo, converso, né, mesmo que haja um déficit neurológico, mesmo assim, 

converso com o paciente. 

 

2. Quais são os instrumentos, ferramentas que você utiliza no seu 

trabalho com o usuário hospitalizado? Em qual momento? (No seu dia 

de trabalho) Vou começar do primeiro horário, né (umhum) (Silêncio) para 

higiene pessoal: água, depois, água, o sabonete dele, o hidratante, um 

inversane pra hidratar, dependendo de alguma lesão de pele, é pomadas, 

né, material de curativo, soro, ooo, todo material de curativo dependendo 

de cada curativo que vai ser usado, é, aqui infelizmente nós não temo 

muita coisa, à vezes aparece e às vezes não, aaaaaum, saindo do 

curativo, pegar um acesso, gelco, polifixel, um equipe de micogota ou 

macrogota, bomba, bomba pra o fazer medicação, pra fazer pra passar 

dieta. Como aqui é uma Clínica Médica e a maioria dos pacientes vem do 

CTI, a grande maioria acaba sendo isolamento de contato a gente sempre 

usando capote, como pode vê (apontou para uma técnica de enfermagem 

que passava para ir a um leito), luva (Silêncio) mais o quê... (Silêncio), 

gaze,  (Silêncio).  

 

3. Como você define e entende cuidado no seu trabalho? Eu defino 

cuidado como um geral. Um apanhado geral, não só fazer aaaum, cumpri 

prescrição, ééé, fazer higiene no paciente, mas um todo porque é uma 

pessoa ali, é um todo, sentir bem, fazer com que ele se sinta bem. 

Perguntar se ele está bem isso é um cuidado. Sempre estar preocupado 

com o bem estar do paciente, sempre perguntar ou se, pedi algo, né, 

tentar atendê-lo. 

 

4. Como você se vê na equipe de enfermagem como técnica? (Silêncio) 

Como me vejo? (ela se perguntou) (Como se relaciona, né) Com a 

equipe? (uhum), me relaciono bem, me relaciono bem. Acho que sou um 
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pouco líder, tento, tento, dividindo coisas assim: tenho uma visão, vamos 

fazer isso, isso e isso, pro trabalho poder fluir melhor.  

 

5. E com os outros profissionais de saúde além da enfermagem como 

você se relaciona? Hum, me relaciono bem, bem também (Como é o seu 

trabalho com esse pessoal aí da saúde?) É uma troca de informações, né, 

sempre uma troca de informações, mostrando que pra nós seria o melhor, 

às vezes como os deles como seria, as palavras deles acabam 

prevalecendo, e muita das vezes a gente vê que não é melhor pro 

paciente, porém, por conta dessa hierarquia, né, isso.  

6. (Tem mais algum tema ou assunto que você queira falar sobre o seu 

trabalho na Clínica Médica?) Clínica Médica? Daqui do setor, ou dum 

geral, ou daqui do setor, (Daqui do setor da Clínica Médica) Eu acho que 

aqui, por se tratar de um hospital público de Macaé, uma Prefeitura, entre 

aspas, rica, né, poderia ser melhor, poderia atender melhor os pacientes, 

ter melhores condições tanto pro acompanhante quanto pro paciente, 

como pro profissional trabalhar. Como você pode vê, é tem muita coisa 

assim que pode ser melhorada: cortina remendada, camas quebradas, 

aaaooo, (Silêncio), um sofá cama, que, an, goteira no setor, uma cama, 

um sofá cama pro paciente, o acompanhante, né, fica pra, pra 

acompanhar, que na verdade acaba sendo, o acompanhante, ele, ele, fica 

tão sensível quanto o paciente, até mais porque a vida dele pára, né, e 

não tem nenhum, tudo quebrado, num tem um, uma, um, uma equipe pra 

poder conversar com o acompanhante, pra poder, olha vamos fazer dessa 

forma, vocês têm que fazer dessa forma, não poder trazer problemas pro 

paciente, a gente tem que ficar passando, a gente além de ser técnica, a 

gente tem que ser psicólogo, a gente tem que ser enfermeira, a gente tem 

que ser tudo, entendeu? então, muita coisa tem que melhorar. (Algo 

mais?), hum, pensando, (Silêncio), não. Então, obrigado. Nada.   
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APÊNDICE D – Diário de campo 

 

Em 28∕06∕2013 recebi as considerações do CEP, e uma delas foi a 

Declaração de Aceite e Autorização do Hospital que é o cenário da pesquisa. Ao me 

dirigir ao Hospital Público de Macaé, levando todo o material, falei com a secretária 

do Diretor Presidente que me encaminhou para Enfermeira responsável pela 

Educação Continuada que ao me atender disse que o Diretor Presidente só poderia 

emitir a certidão após aprovação do Comitê de Ética porque o Hospital ainda não 

tem o seu Comitê de Ética próprio.  

Fui para orientação e levei essa questão. Eu e a minha orientadora fizemos 

a justificativa e encaminhamos ao CEP no dia 10∕07∕2013.  

No dia 31∕07∕2013, recebemos o Projeto Aprovado, juntei todo o material 

relacionado ao Projeto e me dirigi ao Hospital Público de Macaé, chegando lá mais 

uma vez fui muito bem recebido. A secretária do Senhor Diretor Presidente pediu 

para eu deixar todo o material com a Enfermeira responsável pela Educação 

Continuada. Conversei com a Enfermeira e ela pediu para eu aguardar contato. A 

declaração foi feita com a data do dia 01∕08∕2013.  

Somente no dia 08∕08∕2013, fui informado que a Declaração de Aceite e 

Autorização foi assinada pelo Senhor Diretor Presidente. Começamos neste mesmo 

dia o envio para a Plataforma Brasil-CEP.  

No dia 12∕08∕2013, no HPM, tive reunião com a Enfermeira responsável pela 

Educação Continuada, fui informado que eu teria que conversar com o Coordenador 

da Enfermaria da Clínica Médica. Perguntei como poderia falar com ele. O mesmo 

não estava neste dia Hospital, fui informado que ele faria contato comigo. Fiquei 

aguardando. O Coordenador da Enfermaria da Clínica Médica tinha todos os meus 

contatos. Falei com Enfermeira responsável pela Educação Continuada que no final 

eu levaria os resultados analisados para o Hospital. Ela disse que eu poderia levar 

sim para ela guardar. Essa atitude me chocou. Perguntei sobre a Educação 

Continuada, ela disse vai indo.   

Em 15∕08∕2013 fiz contato novamente com a Enfermeira responsável pela 

Educação Continuada, ela me passou o número do celular do Coordenador da 

Enfermaria da Clínica Médica, e pediu para que eu ligasse para ele. Fiquei um pouco 

sem graça. Aguardei mais um dia. Ele não fez contato.  
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No dia 16∕08∕2013 fiz contato, por telefone, com o Coordenador da 

Enfermaria da Clínica Médica, ele foi muito receptivo e marcou para eu ir na 

segunda feira dia (19∕08∕2013) às 10h falar com ele. Disse, se eu quisesse poderia 

levar o material para eu começar as entrevistas. Falei que preferia conversar e 

depois começar as entrevistas.  

No dia 19∕08∕2013 cheguei ao Hospital (HPM) no horário marcado. O 

Coordenador da Enfermaria Clínica Médica ainda não estava no Hospital. Sem saber 

o que fazer, procurei a Enfermeira responsável pela Educação Continuada porque 

ela se tornou uma referência para mim, ela me apresentou a uma Enfermeira que 

também faz a Coordenação da Enfermaria Clínica Médica, como diarista. Conversei 

com ela, apresentei o projeto, ela gostou muito. E me perguntou se teria como eu 

depois mostrar o resultado do trabalho. Disse que sim, e que no final eu entregarei 

uma cópia dos dados analisados no Hospital. Ela achou muito bom. Ela me 

apresentou a alguns Técnicos de Enfermagem que acharam estranho essa 

pesquisa. Falei sobre o projeto, expliquei, mas como pela manhã é um horário mais 

tumultuado por ser troca de plantão e alguns procedimentos, perguntei qual o melhor 

horário. Os Técnicos disseram que seria melhor a parte da tarde. 

A Coordenadora diarista da Enfermaria Clínica Médica me informou que são 

08 (oito) leitos e que tem 03 (três) Técnicos de Plantão todos os dias nesta 

Enfermaria. Podendo ter o quarto Técnico de Enfermagem, que é de outra 

Enfermaria, porém faz um extra nesta Enfermaria. 

Neste mesmo dia, eu vestido naturalmente sem nenhuma identificação, 

percebi que os pacientes e alguns trabalhadores olhavam querendo saber quem eu 

era naquele lugar. O acesso aos pacientes é quase impossível porque a maioria 

está em isolamento, e os que não estão ficam entre as cortinas dos biombos que 

estão sempre fechados.  Procurei a Enfermeira responsável pela Educação 

Continuada para saber se eu tinha algo a fazer para eu transitar ali sem criar 

desconfortos aos funcionários, usuários e acompanhantes, ela disse que eu já 

estava autorizado. Expliquei para ela que seria melhor eu me identificar. Ela disse 

que então ia solicitar um crachá para mim. Perguntei se precisava de mais alguma 

coisa. Ela disse se eu tivesse um jaleco branco, seria bom. Logo providenciei tudo, 

mas o crachá eu tive que aguardar uma reunião dela com o pessoal do setor de 

estudos médicos. Fiquei pensando nesses estudos médicos: O hospital é o lugar da 
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saúde (e também da doença) e não são estudos médicos, e sim, de saúde, sobre 

saúde, sobre doenças, com profissionais de saúde, para além de uma quase 

exclusividade dos médicos. Isso ficou somente no campo psíquico, não falei e nem 

questionei nada. Mas fiquei inquieto.  

No dia 20∕08∕2013, no final da tarde, fui informado por telefone que eu 

poderia fazer o crachá. No dia 21∕08∕2013, pela manhã fui ao setor de estudos 

médicos para fazer o crachá. Chegando lá, no setor havia uma placa “Estudos 

Médicos”: Medicina, Nutrição, Enfermagem. Pensei: acho que seria melhor: Estudos 

em Saúde, mas não me cabia qualquer questão naquele momento, eu estava 

chegando e sempre bem recebido, mas isso me incomodou muito.  

Comecei a ambientação no dia 26∕08∕2013. Aqui estão registradas as minhas 

observações do dia 26 ao dia 29∕08∕2013. No dia 26∕08∕2013 na parte da tarde 

conforme os Técnicos de Enfermagem acharam melhor. Chegando ao turno 

combinado, só encontrei a Enfermeira responsável pelo dia e 01 (uma) Técnica de 

Enfermagem, e durante a conversa foi falado que uns estavam descansando e 

outros estavam fazendo algum serviço pelo Hospital. Fiquei um pouco por ali.  Nos 

corredores a Enfermaria da Clínica Cirúrgica faz uma interseção com a entrada da 

Enfermaria da Clínica Médica. Os corredores das duas enfermarias se entrecruzam 

com macas da clínica cirúrgica. E faz outro cruzamento com as macas do 

politrauma, é meio confuso, só quem está ali no dia a dia que consegue identificar 

quem pertence a qual enfermaria. Mais próximo da Enfermaria da Clínica Médica 

tem um dispensador de medicamentos (acho que não está funcionando) perto de um 

bebedouro onde o pessoal do trabalho de serviços gerais e limpeza deixam suas 

ferramentas de trabalho, sacos de lixos, pá de lixo, vassouras rodos. Algo meio 

bagunçado. A Enfermaria da Clínica Médica tem uma porta, fica meio isolada, a 

porta está sempre fechada ou encostada. Achei meio estranho. Só quem circula por 

ali são os profissionais que ali trabalham e os acompanhantes. Cada usuário 

internado tem seu acompanhante. Pareceu-me uma forma de fazer companhia e ao 

mesmo tempo executar um pouco das tarefas como dar as refeições e trocar fraldas.  

Nos demais dias fui variando entre manhãs, tardes e noites. Falei para eles 

que não queria atrapalhar o trabalho deles, por isso que eu estava indo em horários 

diferentes. Alguns técnicos falaram que assim seria melhor mesmo. Foi boa essa 

experiência porque pude observar como funciona, e vi que o horário que eles estão 
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por lá sempre é pela manhã, à tarde e à noite há uma grande variação, eles se 

mesclam entre as enfermarias da Clínica Médica e da Clínica Cirúrgica. 

A composição da Enfermaria da Clínica Médica é assim: 08 (oito) leitos, 

cada leito é separado por cortinas. O usuário, que eles denominam como paciente 

fica nesse espaço separado por uma cortina, ali dentro tem uma cama, o usuário 

com um acompanhante ou familiar e seus pertences. Na entrada da Enfermaria tem 

um comunicado dizendo que cada usuário-paciente tem em seu biombo um 

estetoscópio e um termômetro. Nesse mesmo comunicado, a Coordenação pede 

aos funcionários para avisar se algum desses utensílios apresentar defeito, avisar 

para ser trocado imediatamente. Conversando com uma técnica enquanto eu lia 

esse comunicado, ela me disse: “nem precisa ler, isso não funciona assim (risos)”. E 

ainda acrescentou: Os usuários ali internados são na maioria vindos do CTI – Centro 

de Terapia Intensiva – e são encaminhados para a Enfermaria da Clínica Médica.  

Continuei observando aquele espaço. As cortinas de cada biombo estão 

sempre fechadas, algumas rasgadas. Na entrada de cada biombo tem um capote. O 

capote é um jaleco grande, na cor azul escuro, em tecido grosso. Esse capote é 

para o profissional de saúde colocar quando entra em cada biombo para fazer algum 

atendimento ao usuário. Percebi que quando o técnico de enfermagem ou o (a) 

enfermeiro (a) entra no biombo, veste o capote que não é descartável, quando sai 

deixa pendurado no mesmo lugar. Ao entrar em cada biombo, a cortina é sempre 

fechada, acredito ser para melhor conforto e privacidade do usuário. Observar como 

o técnico atua diretamente com o usuário até agora ficou difícil porque o 

atendimento feito pelo técnico de enfermagem com o usuário sempre acontece com 

as cortinas fechadas, lá dentro sempre fica o técnico de enfermagem, o usuário e o 

acompanhante. O acompanhante recebe todos os dias um capote, quando tem 

descartável a enfermagem entrega um, quando não tem, entrega um de tecido que 

vem da lavanderia num plástico fechado. O acompanhante passa a ficar “quase” 

internado, está ali todos os dias junto com o usuário hospitalizado.  Tem uns que 

trocam com outro acompanhante à noite, outros ficam 24 horas. 

Dentro da Enfermaria da Clínica Médica tem um Posto Interno da 

Enfermagem. Pela manhã é o momento de grande movimentação pela troca de 

plantão de 24 horas, sempre das 07 horas da manhã às 07 horas da manhã do dia 

seguinte, e os procedimentos: banho de leito, banho comum para os usuários que 
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conseguem levantar do leito  (nesses casos quem acompanha na maioria das vezes 

é o acompanhante do usuário), medicação, visita dos médicos, troca de sondas, 

novas prescrições  de medicamentos e exames. Isso tudo acontece entre o posto 

interno da enfermagem e os biombos. O Técnico de Enfermagem vai até a entrada 

do biombo, veste o capote, volta para o posto interno da enfermagem que já está em 

uma prateleira onde ficam todas as badejas, pega uma bandeja, coloca a luva de 

procedimentos em uma mão a outra fica sendo segurada na outra mão ou coloca 

dentro da bandeja, pega a medicação prescrita, prepara e vai em direção ao leito do 

usuário. Entra e fecha a cortina. Faz o procedimento, vai ao posto de enfermagem 

deixa a bandeja, vai na entrada do biombo, deixa o capote, joga fora o que tem que 

jogar, lava a bandeja. Pega outro prontuário e repete o mesmo procedimento. Não 

entendia bem o uso do capote. Algo ali separava o real do imaginário. O Técnico de 

Enfermagem, acredito que cria uma imaginação de proteção naquele capote. 

Colocar o capote já usado, reusar, voltar, fazer, proceder, me pareceu que não havia 

possibilidade de infecções. Será algo do imaginário?  

Em 29∕08∕2013, me apresentei na Enfermaria da Clínica Médica à Enfermeira 

R, que me disse que o Coordenador da Enfermaria estava no Hospital. Levou-me 

até o mesmo, me apresentei a ele. Ele disse: “Rildo a sua monografia está na minha 

mesa, mas não tive tempo de ler”. – Pensei: não é monografia, e sim um projeto de 

pesquisa, ou seja, nem se interar do que é, ele não teve o trabalho. Foi atento ao me 

receber, me levou à Enfermaria de Clínica Médica, me apresentou aos técnicos, me 

disse como funcionava a Enfermaria com 03 (três) técnicos de enfermagem podendo 

ter mais 01 (um), um(a) Enfermeiro (a), e que atualmente está com um quadro muito 

complicado porque está tendo pacientes com isolamento e com casos graves, por 

isso, em cada leito tem um termômetro, um estetoscópio, um aparelho para aferir PA 

(Pressão Arterial), capote (minha observação: é um jaleco de tecido que todos os 

profissionais de saúde que entram em cada biombo faz uso, e não é descartável), 

máscara e todo o material de EPI (Equipamento de Proteção Individual). Falou que o 

que eu precisasse era só falar com ele, ligar, passar um rádio que ele resolveria. 

Nesta semana ainda era de ambientação. Como de fato. Sempre fui muito bem 

recebido por todos do Hospital.  A Enfermeira R não é da Enfermaria da Clínica 

Médica, e sim da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas quando o enfermeiro 

do dia não pode ir, ela sempre faz o plantão do colega, e com isso, o Coordenador 
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disse que ela já é da Enfermaria de Clínica Médica. O Coordenador ainda disse: 

“Aqui funciona assim como te falei com os 03 (três) técnicos de enfermagem 

podendo ter mais 01 (um) técnico de enfermagem; um(a) Enfermeiro (a); o médico 

passa pela manhã; tem também fisioterapia, e precisamos muito de psicólogo aqui, 

só vem em caso de indicação. Na verdade ninguém quer ficar aqui, aqui o trabalho é 

muito pesado. A gente chama esta Enfermaria de “Semi Intensiva” porque são 

pacientes que vêm do STI – Serviço de Terapia Intensiva –,  e UTI – Unidade de 

Terapia Intensiva –, e sempre com muitas infecções. E, por isso, a permanência do 

paciente aqui sempre é longa, tem gente que está aqui há mais de 02 (dois) meses.  

Nesta semana de ambientação sempre tinham técnicos de enfermagem 

diferentes. Começo a perceber que os quadro de plantão fixo é bem variante, e 

muito pouco fixo. Neste mesmo dia, conversando com a Técnica de Enfermagem (D) 

ela disse: “Aqui não é uma Clínica Médica, e sim uma DIP (perguntei o que seria 

uma DIP, ela desconversou e não definiu) porque só tem pacientes graves, como 

por exemplo, aqui de 08 (oito) leitos, 04 (quatro) são HIV positivo  (falou baixinho) e 

tem muita infecção aqui.  

Percebi que sempre que o técnico de enfermagem entra no biombo as 

cortinas continuam fechada, observar o trabalho do técnico diretamente com o 

usuário ainda não foi possível. O que tenho conseguido é ouvir as conversar porque 

os biombos são abertos em cima. As conversam são as seguintes: “Como o senhor 

vai? Já melhorou? Já pode ir embora? Uns usuários respondem bem, brincando 

dizendo que quer ir embora, mas ainda não sabem quando, outros nem responde ou 

responde bem baixinho que nem escuto. 

No dia 30∕08∕2013, quem estava de plantão era a Enfermeira (M). Esta 

Enfermeira me recebeu muito bem, e foi também um (re)encontro. Quando esta 

Enfermeira me viu, disse para Técnica de Enfermagem: eu o conheço, já trabalhei 

com ele. E de fato foi mesmo, quando fui acadêmico na emergência psiquiátrica aqui 

em Macaé. Conversamos bastante, e nessa conversa ela me pergunta o seguinte: 

“Por que você escolheu pesquisar sobre o trabalho do Técnico?”, expliquei todo o 

projeto de pesquisa. Ela disse: “Logo aonde você foi mexer – (risos)”. Eu a perguntei 

por quê? Ela me respondeu (sorrindo): “Você vai ver”. E me disse que ia me explicar 

como funcionava, atualmente, o Hospital Público de Macaé: “Desenhou uma planta 

de como era: Havia o politrauma que fica na emergência; a Enfermaria da Clínica 



133 

 

Cirúrgica eram 02 (duas): masculina e feminina; 01 (uma) Enfermaria Pediátrica; 01 

(um) berçário com Neonatal;  01 (uma) Enfermaria da Maternidade; 01 (uma) sala 

para pequenas suturas;  01 (uma) sala para higienização quando o paciente 

chegava muito sujo; STI (Serviço de Terapia Intensiva); UTI (Unidade de Terapia 

Intensiva); e 02 Enfermarias de Clínica Médica: uma masculina e outra feminina; 

entre outras. Atualmente, isso tudo mudou, com o crescimento do atendimento no 

Hospital. Como você pode ver, hoje só temos 01 (uma) Enfermaria da Clínica 

Médica, e ainda mista, temos aqui 08 (oito) leitos com mulheres e homens, aqui, na 

verdade é uma Enfermaria semi intensiva e com pacientes em isolamento com 

vários tipos de infecção. Eles todos vêm do STI ou da UTI e já vêm colonizados. 

Perguntei o que seria um paciente colonizado, ela me explicou que eles já vêm do 

STI e UTI com infecções. E o que ela vê como solução é saber como está 

acontecendo as infecções no STI e na UTI. Quando os pacientes saem um pouco do 

quadro crítico, os médicos mandam pra cá para ter vaga no STI e no CTI para 

colocar os casos mais críticos lá. E para você ver, dos 08 (oito) leitos quatro são HIV 

positivo com outras doenças, tem outros casos de infecções gravíssimas, e não 

temos estruturas aqui para isso tudo. Hoje por exemplo, teve aqui uma colega sua 

(psicóloga), veio a pedido de alguém para ver 01 (uma) paciente que está cheia de 

infecção, com problemas dermatológicos que é transmissível, e ela entrou sem usar 

o EPI e sem o capote que são obrigatórios, fui falar com ela, ela não gostou, 

conversei com ela sobre o caso, ela não sabia nem o que era um processo de 

infecção. Como pode isso, uma pessoa é concursada para trabalhar em um hospital  

e não sabe dos problemas de infecção? E tem outras coisas mais.   

Com a entrada e a saída dos Técnicos de Enfermagem na Enfermaria da 

Clínica Médica, percebi que o quadro fixo dos Técnicos não é fixo, os técnicos de 

enfermagem varia bem entre as Enfermarias de Clínica Médica e Clínica Cirúrgica, 

mas estou tendo a preocupação em saber quem quer participar das entrevistas, e 

priorizando quem de fato seja do quadro fixo da Enfermaria da Clínica Médica.  

Em 31∕08∕2013, me apresentei a enfermeira do dia, ela não quis conversar, 

disse para eu fazer o que eu tivesse que fazer, mas não sabia se os técnicos de 

plantão iriam querer participar da pesquisa. Disse a ela que tudo bem, pois não era 

obrigatório, e sim, voluntário. Ela me respondeu: “então, tudo bem” saiu da 

Enfermaria da Clínica Médica e não retornou o tempo que fiquei por lá. A técnica de 
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enfermagem P, só ela estava na enfermaria. Vale lembrar que a estrutura de cada 

plantão são 03 (três) técnicos podendo ter mais 01 (um) extra, este fato não vi 

acontecer nos dias que eu estava ali. A técnica P disse que queria saber sobre a 

pesquisa. Depois que expliquei tudo sobre a entrevista, ela disse que não poderia 

participar porque não estava com o documento de identificação e nem sabia o 

número. Perguntei se tinha outro documento, ela disse que não. Perguntei se queria 

participar e no outro plantão ela me passaria o número do documento, ela disse que 

não. Falou que no outro plantão, ela participaria. Depois voltou e disse se uma outra 

colega fizesse primeiro para ela ver como era, ela participaria. A outra técnica de 

enfermagem veio, expliquei todo o processo da entrevista, quando falei que seria 

necessário gravar, ela se recusou dizendo que isso poderia ser uma prova contra 

ela. Expliquei que não se tratava disso, que cada entrevistado não apareceria o 

nome ou qualquer meio que poderia identificá-lo, e sim, cada entrevistado seria 

codificado como TE (Técnico de Enfermagem) mais o número sequencial de cada 

entrevista. Mesmo assim, ela disse que não. Só participaria se fosse um questionário 

sem qualquer tipo de identificação. Eu disse que não seria um questionário. 

Expliquei novamente como seria a entrevista semiestruturada, usei uma linguagem 

mais adequada e mostrei o roteiro, li para ela com uma linguagem mais própria, 

mesmo assim ela se recusou. Então eu disse que tudo bem.  Ela pediu desculpas e 

saiu. Esta mesma técnica de enfermagem me indicou um colega técnico de 

enfermagem que está fazendo faculdade de enfermagem, dizendo que ele estava 

com um questionário fazendo uma pesquisa, e já que ele fazia uma pesquisa ele 

poderia participar da minha. Falei para ela que seria voluntário, só participa quem 

quer. Mesmo assim, ela foi em busca do colega que estaria de plantão, mas veio 

dizendo que ele estava de atestado naquele dia. A técnica de enfermagem P, não 

voltou para fazer a entrevista. Depois apareceu um técnico de enfermagem de 

enfermagem que quis participar da entrevista. Neste dia, algumas questões me 

rondaram: 1) Será que o trabalho do técnico de enfermagem não se destaca nas 

produções científicas porque ele não quer ou não consegue aparecer? 2) Será que o 

gravador é um inibidor na entrevista? 

 

  No dia 01∕09∕201, fui à Enfermaria da Clínica Médica, encontrei com a 

enfermeira S que se mostrou muito solícita, gostou da proposta da pesquisa e me 
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disse que iria participar da seleção do Mestrado Profissional da Escola de 

Enfermagem da UFF. Me disse que o vínculo dela no Hospital é como técnica de 

enfermagem, mas conseguiu uma gratificação e passou atuar como enfermeira na 

Enfermaria da Clínica Médica. Perguntei se ela estava ali executando sua tarefa 

como técnica de enfermagem ou como enfermeira, ela disse que a partir de sua 

nomeação, passou a ser enfermeira. Agradeci a ela, mas esta situação sairia dos 

critérios de inclusão dos sujeitos na pesquisa. Ela entendeu e disse que os técnicos 

estavam ocupados e que depois que desocupassem, eles poderiam participar. 

Perguntei a ela quantos técnicos estavam de plantão no dia de hoje. Ela disse que 

são 03 (três) podendo ter o quarto técnico, mas que naquele dia, ela estava com o 

quadro completo.  

A enfermeira S, me disse que tinham mais técnicos para participar, me 

mostrou que eles são do quadro fixo da Enfermaria da Clínica Médica, e estavam 

fazendo plantão extra na enfermaria de clínica cirúrgica, como extra, naquele tipo 

que tem 03 (três) técnicos e mais 01 (um), eles estavam fazendo o mais 01 (um) na 

outra enfermaria. Conferi com ela os técnicos do quadro efetivo porque esse é um 

dos critérios de inclusão dos sujeitos da pesquisa. O quadro efetivo tem o nome dos 

03 (três) técnicos de cada dia, o plantão é fixo na semana, sendo, então 21 (vinte e 

um) técnicos no total. No desenrolar das conversas com os 04 (quatro) técnicos de 

enfermagem que participaram das entrevistas neste dia não consegui identificar 

quem estava de plantão no seu dia certo, o quadro é mostrado, mas não explicado, 

é algo meio confuso, o que consegui ver foi a relação com os nomes dos técnicos. 

Na conversa com cada um, perguntei se queria fazer a nossa entrevista no dia da 

escala da semana, todos responderam em momentos diferentes que seria melhor 

aproveitarmos o plantão de domingo que é mais tranquilo, e também, porque eles 

não sabiam se estaria no dia do plantão porque, às vezes, é necessária a troca de 

plantão. Ficou mais confuso ainda porque entendo que se tem o plantão do dia e o 

extra é feito em dia diferente do seu plantão já que é fixo. Mas não questionei, fiquei 

só pensando.  

Hoje foi um dia bem diferente dos demais porque foram feitas 04 (quatro) 

entrevistas. Depois das entrevistas, um dos entrevistados me disse: com o gravador 

ligado, fica mais difícil falar, tem que ficar procurando palavras para não falar coisas 

erradas e nem ter erros de português”, ainda acrescentou: “Rildo, mesmo você 
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deixando a gente à vontade, a gente fica meio tímido com o gravador ligado (risos)”. 

Ele disse que gostou muito de participar. Essa posição desse entrevistado me 

responde um pouco das minhas questões que coloquei no dia anterior. Na fala 

desse entrevistado, me pareceu que o gravador pode inibir um pouco os técnicos de 

enfermagem.  

No final, entendi um pouco sobre os 04 (quatro) entrevistados: 01 (um) era 

do dia, mas os outros 03 (três) eram do quadro fixo e seus plantões eram em dias de 

semana, e no domingo eles estavam no lugar do mais 01 (um) como extra na 

enfermaria de clínica cirúrgica.  É um pouco confuso quem está fazendo o plantão 

no dia certo na enfermaria da clínica médica e quem é do plantão fixo da clínica 

cirúrgica. Porém, me atentei para quem é do quadro fixo da clínica médica, mas não 

conseguia entender quem fazia o plantão onde.  

E o trabalho do técnico de enfermagem com o usuário hospitalizado sempre 

é feito com o biombo fechado. Tenho vontade de estar ali, mas não tem sido 

possível. E, por respeito ao usuário, é melhor eu ficar aqui fora do biombo.  

Em 04∕09∕2013, retornei ao HPM, chegando à Enfermaria da Clínica Médica, 

só havia 01 (uma) técnica de enfermagem na Enfermaria, ela disse que neste dia, 

haviam 04 (quatro) técnicos de enfermagem no plantão, e ela era uma dos quatro 

plantonistas do dia. Ela e mais uma que quiseram participar da entrevista, os outros 

02 (dois) técnicos de enfermagem não compareceram e essa técnica que me 

recebeu disse que os outros 02 (dois) não queriam participar da entrevista, e 

estavam em algum lugar no hospital. O tempo que fiquei na enfermaria da Clínica 

Médica, nenhum desses 02 (dois) técnicos de enfermagem apareceu. Fui convidado 

pelas 02 (duas) técnicas de enfermagem e a enfermeira para tomar um café com 

elas dentro da própria enfermaria, conversamos um pouco sobre assuntos do dia a 

dia, deixei o papo rolar bem. Percebi que o plantão estava por conta dessas 02 

(duas) técnicas de enfermagem e a enfermeira. Este fato tem se repetido em todos 

os plantões desde que comecei a ambientação. Teve técnico de enfermagem que só 

apareceu depois da primeira semana de ambientação. Pra mim a escala dos 

plantões é difícil de entender, mas para eles é algo já resolvido, eles se entendem. A 

relação do quadro de plantão fixo existe, mas a escala é algo omitido. Acho que isso 

me causa estranhamento, mas para eles não.  
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No bate papo, as técnicas de enfermagem falaram de sua prática na 

enfermaria da clínica médica, acham que é um trabalho pesado não no sentido de 

só fazer muita força física, e sim, pelo ambiente, pelo tipo de paciente que fica ali, a 

maioria tem pelo menos 02 (dois) meses, são pacientes que a evolução do quadro é 

muito lenta e às vezes elas percebem que os pacientes perdem um pouco o 

estímulo, ficam com depressão, mas não tem o suporte da psicologia que ali não 

presta o serviço, e os médicos só passam pela manhã. Teve uma que fez o seguinte 

comentário: “Aí fica difícil, né, e quem tem que dar conta? Somos nós.”. Aproveitei 

esse momento para sondar o que elas faziam com  o usuário, perguntei assim: 

“Sendo assim como vocês falaram, como é o trabalho de vocês lá no biombo? Elas 

responderam: “É o de sempre, tem que virar o paciente, trocar de decúbito, vira pra 

lá, vira pra cá, a gente tenta deixar o paciente o mais confortável possível, mas 

mesmo assim é difícil pra ele ficar bem num lugar assim, a gente faz o que dá. Toma 

conta da medicação diretinho, ver os exames prescritos pelos médicos, vê se eles 

comeram, olha os acompanhantes para ver se estão tratando bem os pacientes, 

essas coisas assim”. 

Hoje 05-9-2013 foi mais um dia que fui ao HPM para fazer as entrevistas. 

Tenho ido no horário que os técnicos de enfermagem da Enfermaria da Clínica 

Médica preferiu, no final da tarde para o princípio da noite. Na semana passada 

quando estava fazendo a ambientação, uma das técnicas de enfermagem (D) que 

estava de plantão disse que seria interessante a pesquisa. Nesse dia eu já comecei 

a explicar o que era o projeto e como seria a pesquisa. Quando cheguei lá hoje, 

estava somente esta técnica de plantão, disse que não queria participar porque não 

gosta de dar entrevista. Fiquei conversando com ela, ela disse que adora a clínica 

médica, pra ela é o melhor lugar para trabalhar, que naquele momento ela estava 

sozinha porque os outros colegas estavam em outros lugares do hospital e que ela 

estava fazendo tudo sozinha, mas gostava de fazer. Falou que a outra colega 

técnica estava descansando, e os outros também estavam no hospital. Mas, ela não 

queria dar entrevista porque ela não gosta, fica nervosa, mas conversar não tinha 

problemas. Depois dessa conversa, perguntei mais uma vez se ela queria ser 

voluntária. Ela disse que não “essa tal de entrevista me deixa nervosa, estressada”, 

chegou a outra técnica de enfermagem que já havia dado a entrevista na semana 

passada, e falou para ela, é bom, menina. É rápido. Ela disse: “não”. Falei que tudo 



138 

 

bem, não é obrigado. E já que ela não queria participar não havia problema algum. 

Os outros técnicos de enfermagem não apareceram. A enfermeira (V) do dia foi ver 

os outros técnicos, mas disse que ninguém queria participar. Ninguém, hoje quis 

participar da entrevista.  

Fiquei conversando com a técnica de enfermagem (D) enquanto ela 

preparava a medicação de 03 (três) usuários. Desta  vez em cada medicação que 

ela preparou, ela usou as duas luvas, pegou a bandeja limpa, leu cada prescrição, 

diluiu, colocou o EPI completo, e em cada biombo, ela ia, vestia o capote, voltava ao 

posto de enfermagem e pegava a bandeja já preparada. Voltava, colocava a 

bandeja, ia na entrada do biombo, deixava o capote daquele leito, lava a bandeja, 

higienizava e fazia a segunda medicação, ia pegava o capote da entrada do outro 

biombo, volta até a pia do posto de enfermagem, pegava a bandeja já preparada, e 

ia fazer a medicação com o outro paciente, isso se repetiu com os três usuários. 

Percebi que o EPI era o mesmo, o que foi trocado nas três vezes foi o capote. O uso 

do capote é uma forma de evitar contaminação, por isso que na entrada de cada 

biombo tem um. Fiquei me perguntando: cada vez que ela vai a um biombo 

diferente, ela usa o capote daquele biombo, e com esse capote já usado ela vai do 

biombo até o posto de enfermagem e apanha a bandeja preparada. Será que no 

trajeto entre cada biombo e o posto de enfermagem não está acontecendo a 

contaminação? Qual é de fato a utilidade do capote? Será que o uso inadequado do 

capote já contaminado pode ser o motivo do aumento de tanta infecção que eles 

tanto falam nas conversas como nas entrevistas? Essas perguntas estão me 

rondando. 

Tenho percebido que a falta de técnicos de enfermagem tem sido uma 

rotina. Na escala tem sempre o nome de 03 (três) podendo ter mais 01 (um). 

Sempre encontro 02 (dois). 

Ao sair da enfermaria, encontrei com o Coordenador da Enfermaria da 

Clínica Médica que me perguntou se estava tudo certo. Eu disse que sim. Ele estava 

de plantão no hospital, mas não falou em qual enfermaria. Disse que o hospital está 

à disposição.  

Até hoje só consegui fazer entrevistas com 09 (nove) Técnicos de 

Enfermagem. No domingo, por exemplo, a escala era de 03 (três) Técnicos de 

Enfermagem com mais 01 (um) esse mais 01 (um), nunca aparece. E de repente 
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faço 05 (cinco) entrevistas com os Técnicos de Enfermagem. Os 03 (três) do dia e 

mais outros 02 (dois) que estavam em plantão em outra enfermaria, e preferiram dar 

entrevista no domingo porque é um mais tranquilo, o nome deles está na escala 

durante a semana, mas quase nunca estão todos em seus plantões. Dos fixos no 

plantão tem sempre 01 (um) no “batente” outro descansando, mas não reaparece e 

um outro sempre em algum lugar do Hospital.  

Fico por lá um tempo, volto, e não consigo falar. Quando sinto que estou 

incomodando, me despeço e vou embora. Uma outra Técnica de Enfermagem que 

estava no plantão da quinta feira da semana passada, estava fora da Enfermaria da 

Clínica Médica, quando a Enfermeira foi falar que eu estava lá, ela nem voltou, 

depois a Enfermeira disse que não tinha mais ninguém para dar entrevista.  Será 

que essas coisas, esses esconderijos, que mostram o não aparecimento do 

Trabalho do Técnico de Enfermagem? Será que é e sempre foi assim o lugar desse 

profissional? Ainda não sei, são minhas suposições.  

Fiquei uma semana sem ir ao Hospital. Quando retornei, fui a horários 

diferentes. Fui sem gravador, sem entrevistas, sem nada disso. No primeiro dia, fui 

pela manhã sempre tem muito movimento, eles quase não conversam, neste dia 

tinham três técnicos de enfermagem. Não deu para saber se um deles era do 

plantão anterior, ou se os três eram do plantão do dia. Estavam dando banho de 

leito e encaminhando outros pacientes que conseguem andar para tomar banho com 

os acompanhantes. Cada usuário tem um acompanhante ou familiar.  Fiquei por ali 

um pouco. Depois fui embora. 

No segundo dia fui entre o horário de almoço e a tarde, só tinha uma técnica 

de enfermagem escrevendo nos prontuários, disse que estava fazendo a evolução 

dos usuários. Chegou o almoço e quem ajuda o usuário a se alimentar são os 

acompanhantes ou familiares. Depois chegou uma outra técnica de enfermagem e a 

que estava foi almoçar. Fiquei um pouco por ali, esta que chegou não quis muita 

conversa. Ficou revendo os prontuários.  

No terceiro dia fui a tarde, estavam a enfermeira e uma técnica de 

enfermagem. Essa técnica do dia me perguntou se a minha pesquisa já tinha 

acabado, falei que ainda não. Me perguntou se eu já havia acabado de fazer as 

entrevistas, eu disse que estava aberto se aparecesse algum voluntário. Ela disse: 

“Acho que ninguém mais vai querer participar, as pessoas aqui têm vergonha. Eu 
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participei e gostei, mas tem gente que não gosta (risos)”. Falei para ela que eu 

queria estar ali para eu ver a rotina do trabalho dos técnicos para a hora que eu 

apresentasse os dados da pesquisa tivesse conhecimento do trabalho do técnico. 

Ela disse: “Que bom, porque alguém estava interessado em defender os técnicos, 

tem muita gente que não respeita o nosso trabalho.”. 

No quarto dia, fui à tarde. Era horário de visita, foi uma loucura. Só tinha 

familiares e pacientes, e uma enfermeira que não parava na enfermaria da clínica 

médica. Tinham familiares querendo saber sobre os usuários, me perguntavam 

achando que eu trabalhava ali. Informei que o pessoal da enfermagem estava 

voltando e poderiam dar melhores informações. A enfermeira começou a passar a 

evolução dos usuários, depois saiu e não voltou mais. Fiquei ali por mais uma hora, 

fui embora e não vi mais ninguém. Tive a percepção que esse horário de visita era 

um horário em que a enfermagem quase não ficava na enfermaria da clínica médica.  

No quinto dia, fui à noite. Só estava a enfermeira. Os técnicos de 

enfermagem estavam descansando para depois ela ir fazer o horário dela de 

descanso. Logo depois chegou uma técnica, e a enfermeira disse que ia jantar. A 

técnica de enfermagem disse que os outros colegas estavam descansando. E 

acrescentou: “Ninguém é de ferro, né, a gente precisa descansar (risos).”. Respondi 

que sim. E ela ainda disse: “Cadê que os médicos ficam aqui com a gente fica, quero 

ver (risos)”.    
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ANEXOS 

ANEXO A – Declaração de autorização da Fundação Municipal Hospitalar de 
Macaé 
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ANEXO B – Folha de rosto para pesquisa envolvendo seres humanos – 
Plataforma Brasil 
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ANEXO C – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa 
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