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RESUMO 
 

O Centro de Material e Esterilização (CME) é um setor dos serviços de saúde que 
presta cuidado indireto ao paciente. A presença maciça da equipe de enfermagem 
trabalha no processamento de todo o material desse setor, considerado um ambiente 
a requerer conhecimentos específicos sobre a diversidade de materiais e 
equipamentos para a segurança de profissionais e usuários, por favorecer a exposição 
do trabalhador a diversos fatores de riscos. Esse quadro norteou o tema: o despertar 
da equipe de enfermagem do CME sobre a aquisição de novos saberes, através da 
trajetória profissional em uma instituição pública de ensino. Como objeto de estudo: a 
trajetória do profissional de enfermagem no cenário CME. O objetivo geral foi 
conhecer a trajetória profissional da equipe de enfermagem que atua no CME de um 
hospital universitário a partir de suas narrativas de vida. Objetivos específicos: 
descrever a trajetória profissional dos trabalhadores de enfermagem que atuam no 
CME de um hospital universitário; relacionar a trajetória profissional da equipe de 
enfermagem com as atividades de enfermagem atuais exercidas no setor CME da 
instituição; analisar as narrativas de vida dos profissionais de enfermagem do CME, 
considerando a subjetividade e o contexto do trabalho. Metodologia: trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, descritiva, utilizando o método Narrativa de Vida de Daniel 
Bertaux, a partir da questão de pesquisa: “fale-me de sua vida, que tenha relação com 
a sua trajetória como profissional de enfermagem na instituição”. Foram 42 
profissionais participantes: 04 Enfermeiros, 20 Técnicos de enfermagem e 18 
Auxiliares de enfermagem do CME de um hospital universitário. As abordagens 
ocorreram entre agosto a novembro de 2017 e, para tal, utilizou-se a técnica da 
entrevista aberta e prolongada, conforme preconiza Bertaux. As discussões apoiaram-
se nas abordagens científicas de Christophe Dejours sobre a Psicodinâmica do 
trabalho, que emerge com enfoque apropriado para uma análise crítica com 
contribuições para a organização do trabalho. O desenvolvimento do estudo 
transcorreu em conformidade com os padrões éticos que envolvem as pesquisas com 
seres humanos. Resultados: a partir das narrativas emergiram as categorias e sub 
categorias analíticas:  Trajetória profissional em um hospital público geral, A exposição 
do trabalho e os reflexos à saúde do trabalhador; Narrativas e sentimentos 
vivenciados pelos trabalhadores de enfermagem do CME no exercício de sua função, 
Ser trabalhador em uma instituição pública de ensino federal; e Aspectos relacionados 
ao trabalho no CME na perspectiva dos profissionais de enfermagem, Ser trabalhador 
na unidade CME. Considerações Finais: observou-se que o trabalho corrobora com 
sofrimento e momentos de satisfação, prazer e reconhecimento do trabalhador por 
fazer parte da instituição. 
Descritores: Enfermagem. Esterilização. Educação. Educação em Serviço.  
 



 

ABSTRACT 

 

The Material and Sterilization Center (CME) is a sector of health services that provides 
indirect care to the patient. The massive presence of the nursing team works in the 
processing of all material in this sector, considered an environment that requires 
specific knowledge about the diversity of materials and equipment for the safety of 
professionals and users, as it favors the worker's exposure to various risk factors. This 
framework guided the theme: the awakening of the CME nursing team about the 
acquisition of new knowledge, through the professional trajectory in a public 
educational institution. As an object of study: the trajectory of the nursing professional 
in the CME scenario. The general objective was to learn about the professional 
trajectory of the nursing team that works at the CME of a university hospital from their 
life narratives. Specific objectives: describe the professional trajectory of nursing 
workers who work at the CME of a university hospital; relate the professional trajectory 
of the nursing team to current nursing activities in the institution's CME sector; to 
analyze the life narratives of the nursing professionals of the CME, considering the 
subjectivity and the context of the work. Methodology: this is a qualitative, descriptive 
research, using Daniel Bertaux's Narrative of Life method, based on the research 
question: “tell me about your life, which is related to your career as a nursing 
professional at the institution ”. There were 42 participating professionals: 04 nurses, 
20 nursing technicians and 18 nursing assistants at the CME of a university hospital. 
The approaches took place between August and November 2017 and, for this, the 
open and prolonged interview technique was used, as recommended by Bertaux. The 
discussions were based on the scientific approaches of Christophe Dejours on the 
Psychodynamics of work, which emerges with an appropriate focus for a critical 
analysis with contributions to the organization of work. The development of the study 
took place in accordance with the ethical standards that involve research with human 
beings. Results: from the narratives, the analytical categories and sub categories 
emerged: Professional trajectory in a general public hospital, Work exposure and 
reflections on workers' health; Narratives and feelings experienced by CME nursing 
workers in the exercise of their function, Being a worker in a public federal education 
institution; Aspects related to work at CME from the perspective of nursing 
professionals, Being a worker in the CME unit. Final Considerations: it was observed 
that the work corroborates suffering and moments of satisfaction, pleasure and 
recognition of the worker for being part of the institution. 
 
Descriptors: Nursing. Sterilization. Education. Service Education. 
 

  



 

RESUMEN 

 

El Centro de Material y Esterilización (CME) es un sector de servicios de salud que 
brinda atención indirecta al paciente. El equipo de enfermería, con presencia masiva, 
trabaja en el procesamiento de todo el material de este sector, considerado un entorno 
que requiere un conocimiento específico sobre la diversidad de materiales y equipos 
para la seguridad de los profesionales y usuarios, ya que favorece la exposición del 
trabajador a diversos factores de riesgo. Este marco guió el tema: el despertar del 
equipo de enfermería del CME sobre la adquisición de nuevos conocimientos, a través 
de la trayectoria profesional en una institución educativa pública. Como objeto de 
estudio: la trayectoria del profesional de enfermería en el escenario CME. El objetivo 
general fue conocer la trayectoria profesional del equipo de enfermería que trabaja en 
el CME de un hospital universitario a partir de sus narrativas de vida. Objetivos 
específicos: describir la trayectoria profesional de los trabajadores de enfermería que 
laboran en el CME de un hospital universitario; relacionar la trayectoria profesional del 
equipo de enfermería con las actividades actuales de enfermería en el sector CME de 
la institución; analizar las narrativas de vida de los profesionales de enfermería de la 
CME, considerando la subjetividad y el contexto del trabajo. Metodología: se trata de 
una investigación cualitativa, descriptiva, utilizando el método Narrativa de Vida de 
Daniel Bertaux, basado en la pregunta de investigación: “cuéntame de vuestra vida, 
que está relacionada con vuestra carrera como profesional de enfermería en la 
institución ”. Participaron 42 profesionales: 04 enfermeros, 20 técnicos de enfermería 
y 18 auxiliares de enfermería del CME de un hospital universitario.  
Los acercamientos se realizaron entre agosto y noviembre de 2017 y, para ello, se 
utilizó la técnica de entrevista abierta y prolongada, recomendada por Bertaux. Las 
discusiones se basaron en los enfoques científicos de Christophe Dejours sobre la 
Psicodinámica del trabajo, que surge con un enfoque apropiado para un análisis crítico 
con aportes a la organización del trabajo. El desarrollo del estudio se llevó a cabo de 
acuerdo con los estándares éticos que implican la investigación con seres humanos. 
Resultados: de las narrativas surgieron las categorías y subcategorías analíticas: 
Trayectoria profesional en un hospital público general, Exposición laboral y reflexiones 
sobre la salud de los trabajadores; Narrativas y sentimientos vividos por los 
trabajadores de enfermería de la CME en el ejercicio de su función, Ser trabajador en 
una institución de educación pública federal; y Aspectos relacionados con el trabajo 
en CME desde la perspectiva de los profesionales de enfermería; Ser trabajador de la 
unidad CME. Consideraciones finales: se observó que el trabajo corrobora sufrimiento 
y momentos de satisfacción, placer y reconocimiento del trabajador por ser parte de 
la institución. 
 
 Descriptores: Enfermería. Esterilización Educación. Educación en servicio 
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CAPÍTULO I 

1.1 Apresentação 

Ao ouvir falar da unidade Centro de Material e Esterilização (CME) e suas 

especificidades, não imaginava a complexidade e a falta de visibilidade dos gestores. 

A visão era de um espaço de armazenamento de pessoas doentes, cansadas, 

desmotivadas e com reduzidas demandas de trabalho. Deparei com a existência de 

conflitos entre a situação de vida experimentada pelos funcionários e o trabalho a ser 

desenvolvido por eles. Sem falar na inadequação arquitetônica que muito se 

distanciava dos projetos preconizados na legislação pertinente.  

Pessoas realocadas de unidades, onde desenvolviam a assistência direta e não 

conheciam o trabalho do CME, que possui especificidades diferenciadas. Passaram a 

atuar nesse setor, em que são exigidos conhecimento e habilidades específicas. 

Então, um paradoxo, um lugar em que muitos acham que os profissionais vão para lá 

para ficar isolado, descansado com promessa de que é um lugar tranquilo, surpreende 

com a sua realidade. 

A minha prática profissional em um CME de um hospital público de uma 

instituição de ensino emerge como fator preponderante para o desenvolvimento desta 

pesquisa, pois há quase três décadas, venho atuando na instituição cenário deste 

estudo como funcionária do quadro permanente. Nesse período, tenho observado 

certa cobrança da parte da coordenação e chefia, referente a habilidades relacionadas 

ao processo de trabalho, presentes em atuação de profissionais qualificados para o 

desenvolvimento das atividades.  

Diante disso, senti a necessidade e, posteriormente, tive a oportunidade de dar 

prosseguimento aos meus estudos. Desse modo, submeti-me ao concurso para 

ingresso no Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e suas interfaces com o 

Sistema Único de Saúde (SUS) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

na Universidade Federal Fluminense (MPES/EEAAC/UFF) com a finalidade de dar 

continuidade aos estudos e à busca de novos conhecimentos relacionados à 

profissão. 

Contribuir com a educação da equipe de Enfermagem do CME, a partir do 

estímulo à qualificação profissional vem sendo um grato desafio, que sobreveio em 

decorrência da experiência do Mestrado cujo objetivo geral da dissertação “Educação  
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da enfermagem” era a Educação Permanente em Saúde (EPS) como ferramenta na 

qualificação do profissional de enfermagem em um CME. 

Observei, na prática diária, o desafio dos profissionais de enfermagem no 

desempenho de suas atividades. Atividades que parecem simples, com tarefas 

repetitivas, fracionadas e de ritmo intenso. Entretanto, constatei que muitos não 

fizeram a opção por estar ali, mas foram encaminhados para esse setor, por 

apresentarem condições limitantes seja de ordem física, psíquica ou por se 

encontrarem no aguardo da aposentadoria.  

Então, pude confirmar que a unidade CME constitui assim, um espaço 

destinado ao fim do percurso profissional enquanto servidor de enfermagem do 

quadro permanente da instituição. E a gerência do serviço de enfermagem tem como 

prática escolher essa unidade para colocar servidores que sofrem algum problema de 

saúde. 

Desempenhando importante papel para a assistência prestada aos usuários, o 

trabalho desenvolvido no CME é relevante frente ao controle da infecção hospitalar 

(IH), na minimização de eventos adversos, de acordo com a Resolução de Diretoria 

Colegiada (RDC) N° 15 de março de 2012 (BRASIL, 2012). 

Todo esse caminhar pelo mestrado me trouxe satisfação e achei que poderia 

partilhar os saberes com outros funcionários. O despertar da equipe de enfermagem 

do CME, para possibilidades de novos saberes, me levou a ingressar no Curso de 

Doutorado do Programa Acadêmico de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em 

Saúde (PACCS) da EEAAC/UFF, a fim de dar continuidade à pesquisa iniciada no 

mestrado profissional com um projeto que tem o propósito de refletir sobre a trajetória 

do profissional de enfermagem do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) que 

atua no CME.  
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Figura 1 – Localização parcial externa do setor CME no HUAP que desempenha papel 
fundamental na qualidade do processo assistencial. 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, 2019. 
Imagem Google 

Durante o percurso da pesquisa, senti-me ora insegura, preocupada, ora 

confiante e, hoje, percebo que fui o próprio objeto de estudo. A realidade do método 

de trabalho presente, protocolos, o processo de aprendizagem e a ausência de EPS 

no CME contribuíram para isso. 

A investigação nesse campo de pesquisa me fez deparar com a não inclusão 

do profissional do CME na promoção para a qualificação. Comecei a refletir sobre a 

necessidade de informações que não chegam até ele. O cumprimento de vantagens 

oferecidas pela universidade e o distanciamento do hospital da própria universidade, 

intensificam essa dicotomia. Nesse contexto, entendi que compreender a relevância 

do trabalho nessa unidade, na segurança da assistência prestada ao usuário, 

mediante aparato no gerenciamento de riscos, inclusive, pode contribuir também 

como aliado na promoção da saúde do profissional da equipe de enfermagem do 

CME. 
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1.2 Introdução 

No âmbito hospitalar, que visa o tratamento, cuidados específicos, recuperação 

e reabilitação, pode acontecer que muitas intervenções técnicas e curativas aplicadas 

por especialistas não atinjam os objetivos esperados, se a recuperação do paciente 

for abalada por agravos como uma infecção, ou iatrogenias. Nesse aspecto, é 

necessário o aporte da equipe multidisciplinar - no qual se engaja a enfermagem, na 

identificação e implementação de ações de cuidados, pautadas em rigorosas técnicas, 

em respeito à ética e a humanização, em prol do paciente e da sua saúde.   

Assim, é evidente que, no universo multidisciplinar de assistência, o CME, setor 

cuja presença de equipe de enfermagem composta por Enfermeiros (as), Técnicos 

(as) e/ou Auxiliares de Enfermagem preconizada pelo Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), (1986), é um setor essencial para o funcionamento dos 

serviços de saúde. Em razão disso, torna-se de relevância social e de interesse para 

esse estudo, que, eticamente, almeja contribuir para valoração dos trabalhadores e 

de uma assistência segura à saúde do trabalho desenvolvido no campo.  

Segundo a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente 

(REBRAENSP, 2013, p. 26) “o atendimento em saúde constitui-se num processo 

composto por várias etapas, que envolvem múltiplos procedimentos de diagnóstico e 

tratamento executados por diferentes profissionais”. Essa complexidade corrobora 

com uma reflexão contraditória de que, no local onde se busca o tratamento ou a cura 

de doenças, coexiste também a possibilidade de exposição a inúmeros riscos à saúde 

já debilitada do paciente.  

Razão pela qual a equipe de enfermagem do CME trabalha com rigor no que 

tange ao processamento de todos os materiais necessários aos procedimentos 

invasivos ou não, realizando a desincrustação de resíduos (limpeza), inspeção e 

seleção, no que diz respeito à integridade e funcionalidade do material, 

acondicionamento em embalagens adequadas e a distribuição nas unidades clínicas 

conforme RDC nº15/12 (BRASIL, 2012).  

Nas inferências de Freitas (2011), afirma-se que a decisão sobre o que é seguro 

ou ameaçador é fundamental para a sobrevivência de qualquer animal, desde as 

bactérias aos peixes, desde os mamíferos ao homem. Esta assunção universal está 

implícita na história evolutiva do cérebro, pois não importa o quão inteligente se tornou 
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o homem, ameaça e segurança foi e sempre serão as questões centrais da existência 

humana. 

Florence Nightingale (1820-1910), conhecida por sua Teoria Ambientalista, 

preconizou o ambiente terapêutico aos pacientes e estabeleceu o conceito da 

preparação formal, para a prática da enfermagem e da profissão de enfermeiro como 

ocorre até os dias atuais. Em 1859 já demonstrava inquietação quanto à segurança 

do paciente, em registros que trazem a seguinte reflexão: "pode parecer talvez um 

estranho princípio enunciar como primeiro dever de um hospital não causar mal ao 

paciente" (PEDREIRA, 2009 e BRASIL, 2014 p.5).   

Diante disso, destaca-se a importância do CME no controle das IH, o que torna 

um desafio para os serviços de saúde referente à infecção de sítio cirúrgico, 

complicações causadas em pacientes que necessitam de intervenções cirúrgicas. 

Assim, o instrumental a ser utilizado no paciente deve ser processado 

adequadamente, para que não se torne uma fonte de contaminação e transmissão de 

microrganismos.  

O CME - unidade responsável pelo processamento de Produtos Para a Saúde 

(PPS) - é responsável pela limpeza, inspeção, embalagem, esterilização, 

armazenamento e distribuição destes para as unidades consumidoras (UC) no 

atendimento e segurança do paciente (SOBECC, 2013).  

A esse respeito, Silva (2010) infere que a questão envolvendo a segurança 

como questão de qualidade do cuidado nos serviços de saúde tem surgido em âmbito 

global, desde a última década do século XX, após a publicação do relatório do Institute 

of Medicine dos Estados Unidos da América (EUA) que mapeou resultados de vários 

estudos, revelando que de 33,6 milhões de internações, 44.000 a 98.000 pacientes, 

aproximadamente, morreram em consequência de eventos adversos (KOHN, 

CORRIGNAN, DONALDSON, 2001).  

Ressalta-se que os eventos adversos podem decorrer em consequência de 

intervenções ou de cuidados, o que denota a crítica situação de assistência à saúde 

daquele país. Contudo, de forma cosmopolita o conceito de segurança vem sendo 

estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Brasil (2002), quando 

destaca “a Segurança do Paciente” como um princípio básico e um requisito para a 

qualidade do cuidado.  
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Endossado pela OMS, no Brasil, o tema vem sendo desenvolvido 

sistematicamente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), desde 

2005, através das RDCs 36/2013 e 53/2013 que integram o elenco de medidas do 

Programa de Segurança do Paciente, ao apresentar como princípios norteadores a 

melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde, a 

disseminação sistemática da cultura de segurança, a articulação e a integração dos 

processos de gestão de risco e a garantia das boas práticas de funcionamento do 

serviço de saúde (BRASIL, 2013). 

Segundo a (REBRAENSP, 2013), posteriormente, a OMS (2009) postulou que, 

nas questões concernentes à segurança do paciente, deve-se buscar a redução de 

risco e de danos desnecessários, associados à atenção à saúde até a um mínimo 

aceitável, considerando-se a complexidade dos procedimentos e de tratamentos.  

Referente à complexidade dos procedimentos e tratamentos na minimização 

de riscos e danos à saúde dos pacientes, a ANVISA lançou recentemente o Programa 

Nacional de Prevenção e Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde 

(PNPCIRAS), definindo seu objetivo geral e objetivos específicos para o período de 

2016 a 2020.  

Isso, em virtude da OMS, desde 2001, vir destacando a crescente resistência 

bacteriana frente aos antimicrobianos, associando-os especialmente aos cuidados à 

saúde, como problema de saúde pública de projeção mundial (BRASIL, 2016). O 

problema é decorrente, dentre outros fatores, da mutação de microrganismos, 

presença de material genético transferível, além do uso indiscriminado e inadequado 

dos antimicrobianos, não só na saúde humana, mas também, na saúde animal e em 

setores com fins econômicos e comerciais (BRASIL, 2017). 

Relembrando, ainda em 2001, uma Estratégia Global para o controle da 

resistência antimicrobiana foi lançada como desafio para os diversos serviços de 

saúde do mundo, haja vista as inúmeras publicações científicas sobre essa questão. 

Despertou assim, a atenção para o crescente aumento de infecções por bactérias 

resistentes a variados antimicrobianos. E, em 2015, um Plano de Ação Global em 

Resistência Microbiana é aprovado pela Assembleia Mundial de Saúde cujo objetivo 

geral é garantir a continuidade da capacidade de tratar e prevenir infecções no uso de 

medicamentos efetivos, seguros, de qualidade, de forma consciente e de fácil acesso 

(BRASIL, 2016).  
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Nesse sentido, o Brasil como os países signatários apresentou os planos 

nacionais como medida de enfrentamento da resistência aos antimicrobianos na 70ª 

Assembleia Mundial da Saúde (BRASIL, 2017).  

Como de fato, o controle dos dados epidemiológicos relacionados à ocorrência 

de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS), microrganismos 

multirresistentes e o monitoramento a novos mecanismos de resistência constitui 

ponto crítico na condução de estratégias de prevenção e controle, na participação 

eficaz das intervenções de saúde pública e detecção de novos padrões e aspectos, 

no fortalecimento e qualificação dos laboratórios de microbiologia, visando melhoria 

da qualidade e segurança dos serviços de saúde no país (BRASIL, 2016).  

Diante do exposto, concebendo o fato de que a realização de diversos 

procedimentos e tratamentos passa pela qualidade do ensino e pelo treinamento 

prático de execução do profissional, o presente estudo tem como tema o despertar da 

equipe de enfermagem do CME para possibilidades de novos saberes através da 

trajetória profissional na instituição. Nesse sentido, as boas práticas de funcionamento 

dos serviços de saúde perpassam pelo trabalho desenvolvido no CME para a 

segurança do paciente com o processamento do material. Demonstrado na Figura 2, 

a seguir. 
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Figura 2 – A segurança do paciente e o cuidado desenvolvido no CME. 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, Rio de Janeiro, 2019 
Imagem Google 
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 Motivada pelo desejo de melhoria dos acontecimentos que nos surpreendem 

na prática diária, advindos de um trabalho desenvolvido por e para pessoas e 

apresentando interesse por uma prática profissional além da robotizada, configura-se 

a trajetória do profissional de enfermagem no cenário CME como objeto de estudo, 

dos quais almeja-se contribuições científicas que possam responder as questões 

norteadoras: Como se configura a trajetória do profissional de enfermagem que atua 

no CME? Qual a relação entre o profissional de enfermagem e as habilidades 

realizadas no CME? Como os profissionais de enfermagem interpretam o contexto do 

trabalho realizado no CME? Apresenta-se a seguir os objetivos deste estudo: 

1.3 Objetivo Geral 

✓ Conhecer a trajetória profissional da equipe de enfermagem que atua no 

CME de um hospital universitário a partir de suas narrativas de vida. 

1.4    Objetivos Específicos 

✓ Descrever a trajetória profissional dos trabalhadores de enfermagem que 

atuam no CME de um hospital universitário; 

✓ Relacionar a trajetória profissional da equipe de enfermagem com as 

atividades de enfermagem atuais exercidas no setor CME da instituição; 

✓ Analisar as narrativas de vida dos profissionais de enfermagem do CME 

considerando a subjetividade e o contexto do trabalho;  

1.5 Justificativa 

A prática profissional em um CME de um hospital público geral em uma 

instituição de ensino emerge como fator preponderante para o desenvolvimento desta 

pesquisa, pois as escolhas são norteadas por experiências. Essa prática tem me 

impulsionado a novos rumos na Academia, enquanto pesquisadora associada à 

responsabilidade como servidora de uma instituição pública de ensino. 

 Frente a isso, venho trazer novamente para a Academia a discussão acerca da 

importância do cenário CME, nos serviços de saúde, levando em consideração a 

nossa inserção na tarefa pedagógica, agora como uma tese sobre a trajetória 

profissional dos trabalhadores da equipe de enfermagem do CME. 
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Alguns autores como Lopes et al (2007) e Machado e Gelbecke (2009) 

consideram que o trabalho no CME rotineiro, repetitivo, monótono, fragmentado, com 

diversas tarefas, exige dos profissionais concentração, habilidade técnica, 

responsabilidade, compromisso, atenção e esforço físico no desempenho que se faz 

necessário, ao serem cumpridas as atividades para uma assistência de qualidade aos 

usuários dos serviços.  

Observa-se que as características do trabalho desenvolvido na unidade CME 

diferem do restante dos setores na sua forma de cuidar em que o foco do trabalho 

está na recuperação e proteção à saúde. Diante disso, as dificuldades no contexto do 

CME, na realização das atividades vão desde riscos físicos, químicos e biológicos, 

número insuficiente de profissionais para o desenvolvimento do trabalho, aliados à 

desvalorização do cuidado indireto e alocação de profissionais com algum problema 

de saúde, idade avançada, ou aguardando a aposentadoria (MACHADO; GELBCKE, 

2009; PEZZI; LEITE, 2010).  

O conhecimento e a falta de visibilidade acerca do processo de trabalho 

desenvolvido no CME, Athanázio (2015), apresentam a sua aderência na linha de 

pesquisa “O Cuidado em seu Contexto Sociocultural”, já que a unidade se constitui de 

grande relevância frente ao controle da IH na minimização de eventos adversos.  

O enfoque ao estudo do doutorado deu-se em decorrência dos produtos 

desenvolvidos por ocasião da pesquisa originada da dissertação apresentada como 

requisito obrigatório ao programa de Mestrado Profissional Ensino na Saúde e suas 

Interfaces com o SUS. 

Como produto desse estudo, foram distribuídas cartilhas com orientações sobre 

a Política de EPS junto com um kit escolar aos trabalhadores da equipe de 

enfermagem do CME, pois, mediante a pesquisa, evidenciou-se que a EPS não era 

conhecida pelos profissionais, uma vez que 61,3% não souberam responder ou não 

eram condizentes com o conceito da Política, 38,7%, a necessidade de qualificação e 

também por fazer parte do quadro permanente da instituição profissionais com o nível 

fundamental. Ainda pensando em contribuir com a visibilidade, respeito e valorização 

ao setor foi apresentado às unidades consumidoras (UC) da instituição um folder 

explicativo das atividades realizadas no CME. O terceiro produto foi um projeto de 

extensão que não foi implantado (ATHANÁZIO, 2015). 
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A EPS origina-se da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS) vigente no Brasil, desde o ano de 2003, como a política de educação dos 

trabalhadores do SUS (PEIXOTO et al, 2013).  

Para Cardoso (2012) a EPS visa à transformação das práticas técnicas e 

sociais, ocorrendo de forma contínua e constante, utilizando pedagogia centrada na 

resolução de problemas, através de oficinas de trabalho, efetuada no cenário de 

atividades, visando a mudança institucional, a apropriação ativa do saber científico e 

o fortalecimento das ações em equipe, considerado um processo inacabado que 

necessita da participação ativa das pessoas – gestores, profissionais da saúde e 

usuários para retroalimentá-lo, continuamente, em decorrência da dinâmica da 

instituição e do setor saúde. 

Posteriormente, aproveitando as rodas de conversa em que a cartilha oferecida 

como produto do MPES era manuseada e lida, aproveitei para apresentar aos 

profissionais de enfermagem o Plano Anual de Capacitação da Universidade (PAC), 

esta, responsável pela Instituição ao qual estão lotados. Muitos profissionais de 

enfermagem desconheciam o documento e alguns conheciam por ouvir falar.  

Esse documento caracteriza-se pelo planejamento das ações e projetos de 

desenvolvimento institucional, considerando a previsão orçamentária dos recursos 

para as ações de capacitação e qualificação, conforme o Decreto 5.707 de 23/02/2006 

em consonância à Lei nº 11.091 de 12/01/2005, com vistas ao desenvolvimento 

contínuo do servidor, a fim de atender às necessidades institucionais e à melhoria dos 

serviços ofertados à sociedade (BRASIL, 2015).  

Cabe lembrar que o Decreto 5.707/06 utiliza como estratégias de 

implementação, a gestão por competência, a priorização de capacitação das áreas de 

RH, bem como seu incentivo, promovidas pelas próprias instituições e ampla 

divulgação das oportunidades, dentre outros, no intuito de se agregar valor às pessoas 

e organização. 

A educação, no modelo proposto, é centrada no profissional e em suas 

necessidades e interesses, pois o aprendiz adulto decide sobre sua aprendizagem, 

de acordo com motivações internas. Ser capaz de refletir, de se apropriar do 

conhecimento e mudar a realidade. Educar não é transferir conhecimento, mas criar 

possibilidades para que o mesmo aconteça (FREIRE, 2014). 
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A preocupação de se fazer processos educativos para os RH vem sendo 

referendada desde a III Conferência Nacional de Saúde (CNS) em 1963, em que se 

propuseram atividades educacionais ao trabalhador, de forma contínua ao 

desempenho das ações no âmbito da realização do trabalho, no qual o processo 

educativo não tem um fim em si mesmo.  

As CNS constituem grande significação na conjectura da situação da saúde no 

país e de elaboração de diretrizes para políticas públicas. Amparados na garantia de 

direitos, podemos destacar a 8ª CNS, realizada em 1986, um marco na história da 

saúde no Brasil, que forneceu as bases para elaboração do capítulo sobre saúde na 

Constituição Federal de 1988 (CF/88) e criação do SUS, relacionada a possibilidades 

de capacitação e reciclagens permanentes. 

Somente a partir de 1986, que o desenvolvimento de RH para a saúde passou 

a se constituir pauta para a construção de políticas públicas durante a 8ª CNS, sendo 

levantados aspectos relacionados às condições de trabalho precarizadas e 

necessidade de uma política de RH considerando a gestão do trabalho no SUS 

(BRASIL, 1986).  

Em um desejo de prestar melhor assistência aos usuários, Cecílio e Mendes 

(2004), já apontavam a perspectiva da consolidação do SUS no nosso país, na década 

de 1990, o que trouxe muitas propostas de práticas de mudanças de modelo de gestão 

para os hospitais brasileiros.  

Em se tratando do setor público, o incentivo para tal, bastante diversificado na 

sua constituição pode ser explicado na necessidade de se fazer frente às dificuldades 

próprias da administração pública na oferta dessa assistência. Nesse processo, torna-

se fundamental o papel das instituições para o desenvolvimento das capacidades dos 

profissionais, de maneira a contribuir para essa formação. A educação no século XX 

tornou-se permanente e social e dentre as ideias universalmente difundidas, entre elas 

encontra-se a de que não há idade para se educar, de que a educação estende-se 

pela vida e ela não é neutra, mas engajada (GADOTTI, 2005: FALKENBERG et al, 

2014). 

A formação é uma instituição que produz verdades, objetos-saberes e modos 

de subjetivação. Tal compreensão implica ocupar-se da formação e entendê-la como 

uma prática passível de provocar movimentos, estabilizações e desestabilizações; ela 

incita pela sua condição problematizadora (BRASIL, 2010). 
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Pierantoni (2008) destaca que o Brasil tem avançado com iniciativas no sentido 

de produzir conhecimento para implementação e fortalecimento de ações na área da 

saúde com foco no trabalho e trabalhador. Aponta que o campo da gestão do trabalho 

e educação em saúde apresenta, na maioria dos países da região latino-americana, 

problemas análogos, ignorando assim, a promoção da saúde, a qual extrapola o 

sistema de saúde para uma abordagem mais ampla, como um fenômeno social que 

empodera indivíduos e comunidade (FALKENBERG et al, 2014). 

Nesse sentido, o PAC tem como proposta uma articulação entre iniciativas de 

capacitação e qualificação na perspectiva de formação de quadros de alto nível para 

a gestão pública universitária (BRASIL, 2015). E também contribui com um percentual 

de aumento nos vencimentos.  

Essa estratégia veio somar e tem contribuído para mudança da realidade em 

que a fragilidade do conhecimento dos conceitos de EPS levou alguns profissionais à 

reflexão de práticas com foco no desenvolvimento de uma proposta participativa e 

dialógica (ATHANÁZIO, 2016).  

 Carvalho (2009) coloca que com os avanços da globalização, o homem 

atualmente, tem consciência da exposição do mundo e, nesse escalão, a enfermagem 

desenvolve-se com uma tecnologia cada vez mais veloz, presente e real, em ritmos 

urgentes. 

Ao trazer para o foco o profissional da equipe de enfermagem do CME, levanto 

também a discussão sobre a acessibilidade social aos benefícios da qualificação, 

tanto a nível institucional quanto pessoal, oferecido pela universidade a qual a 

instituição cenário do estudo faz parte.  

Ressalta-se a necessidade dos trabalhadores se atualizarem, para estarem 

mais qualificados e poderem vir a ter acesso às promoções por titulação, por direito 

garantido em seu Plano de Cargos e Vencimentos. 

Desigualdades resultantes dessa acessibilidade têm causando até a 

segregação, pois o CME exige a assimilação de várias técnicas em razão da 

aceleração dada pela tecnologia. 

Portanto, o trabalho no CME relaciona-se à questão do resgate do trabalhador 

como sujeito no processo de trabalho como uma pessoa que traz em si uma história 

de vida relacionada ao projeto de subjetivação institucional, participante e que tem 
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diante de si uma prática que requer habilidade no preparo de materiais para a 

realização de tratamentos, de provas diagnósticas e de cuidados. 

1.6 Relevância 

Estabelecer de forma clara prioridades e políticas de pesquisa em saúde tem 

sido destaque em âmbito nacional e internacional nos últimos anos. A pesquisa em 

saúde tem como conceito, por meio da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação em Saúde (PNCTIS) “o conjunto de conhecimentos, tecnologias e inovações 

produzidos que resultam em melhoria da saúde da população”. Dessa forma, superar 

uma abordagem disciplinar e avançar numa visão setorial e interdisciplinar, 

compreendendo as atividades de pesquisa clínica, biomédica e de saúde pública, 

além das realizadas nas ciências humanas, sociais aplicadas e demais associadas se 

torna um desafio para a pesquisa em saúde (OLIVEIRA, 2014). 

Segundo Castral, Daré e Scochi (2014), a produção de conhecimento da 

Enfermagem brasileira tem avançado progressivamente, articulada ao crescimento da 

pós-graduação, com repercussão nacional e internacional, em crescente aumento em 

relação à contribuição na produção científica do Brasil, que representava 0,2% do 

conhecimento em 2005, passando a 1,9%, em 2012 equivalente a 713%, bem elevado 

em relação a outras áreas da saúde como a Medicina (6,2%) e a Odontologia (53%). 

O desenvolvimento desse estudo se constitui de forma relevante, pois atende 

a uma das exigências do Ministério da Saúde (MS) sobre a Política Nacional de 

Educação Permanente em que a EPS é compreendida como um dispositivo para a 

transformação na área de saúde (BRASIL, 2009). Está em consonância com as 

medidas do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), apresentando 

como princípios norteadores a melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso 

de tecnologias da saúde, a disseminação sistemática da cultura de segurança, a 

articulação e a integração dos processos de gestão de risco e a garantia das boas 

práticas de funcionamento do serviço de saúde como preconiza o MS.  

A abordagem da temática em discussão apresenta a sua viabilidade científica 

vinculada ao grupo de pesquisa Cuidados em Saúde, Enfermagem, Psicossomática e 

Subjetividades, na perspectiva transdisciplinar da EEAAC/UFF, com a inserção do 

tema do estudo nos debates inerentes à saúde, no intuito de demarcar o papel do 

profissional na atenção à saúde do trabalhador de enfermagem cujo foco, no processo 
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da psicodinâmica do trabalho, vem contribuindo com as relações de cuidado da 

enfermagem e equipe multiprofissional. 

Na visão transdisciplinar1, está à compreensão da complexidade2 da vida, a 

saúde relacionada à qualidade de vida, às condições de trabalho nos serviços de 

saúde. Entender o profissional de enfermagem como uma unidade psicossomática 

integrada nesse contexto sócio político dentre eles o mundo do trabalho 

contemporâneo. 

Temática relevante por despertar para a formulação do pensamento crítico, um 

alerta com foco na discussão atual para o campo da saúde, boas práticas em prol do 

usuário, sociedade, SUS e em relação à saúde dos trabalhadores e, também, por 

possibilitar práticas no processo de fortalecimento de subsídios ao enfretamento na 

criação de políticas institucionais para uma assistência de qualidade por legitimar 

estratégias de qualificação.  

Por conseguinte, trará contribuições a partir da ampliação do conhecimento na 

área da enfermagem e, em diferentes áreas do saber, assistência, ensino, pesquisa e 

extensão e aos atores envolvidos: trabalhadores, usuários, alunos, graduação, pós-

graduação e sociedade.  

Referente à área de campo da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa 

em Saúde (ANPPS) - estabelecida como primeiro exercício de definição de 

prioridades de pesquisa em saúde realizada no Brasil, considerando as necessidades 

de saúde da população e as políticas de saúde,  este estudo  está inserido no item 21: 

Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, no eixo temático transversal: Gestão do 

Trabalho e Educação em Saúde, assim como na linha de prioridades para 

Enfermagem: Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (BRASIL, 2011), 

articulando-se, assim, com a pesquisa em curso.  

 

1 De acordo com Nicolescu (2008), a transdisciplinaridade é uma nova abordagem científica, cultural, 
espiritual e social.  Diz respeito ao que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através e além de 
qualquer disciplina. Tem como objetivo a compreensão do mundo atual em que um dos imperativos é 
a unidade do conhecimento. A necessidade de transgredir fronteiras no campo do ensino, na 
descoberta da ressurreição do indivíduo e o começo de nova etapa em nossa história. 
 
2 Complexidade, pensamento que considera realidades e problemas polidisciplinares, transversais, 
multidimensionais, globais e planetários. Contrapõe ao paradigma simplificador, reducionista, 
caracterizado por separar, reduzir e fragmentar. Tem por finalidade compreender os fenômenos à luz 
de um pensamento complexus, ou seja, do que é tecido junto (MORIN, 2012). 
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Nesse sentido, acredito que os resultados desta tese possam fortalecer a 

realização de investigações e melhorias nos serviços de saúde, a discussão da 

Academia no processo educacional, no que contribui para as instituições de ensino, 

evidenciando o cuidado realizado no CME, na excelência dos processos, melhor 

satisfação profissional e abertura de novos campos para a pesquisa, pois a pesquisa 

e a produção intelectual trazem uma função social, de responsabilidade e 

comprometimento.  

Destarte, está em cena a qualidade na satisfação do trabalho e a realização de 

atividades de enfermagem no preparo de materiais para cuidado e tratamento, que 

implica na presença humana, nesse contexto, dos profissionais que preparam os 

materiais, dos que usam e das pessoas que recebem cuidados e tratamento. Escutar 

a história de vida resgata dos trabalhadores do CME o sentido humano, discursivo, 

subjetivo, envolvido na engrenagem tecnológica no nível de tratamento e recuperação 

em saúde. 

A expectativa é de que o estudo possa suscitar reflexões para o fortalecimento 

do trabalho da enfermagem no CME, por acreditar na construção de estratégias para 

valorização do trabalho em um cenário, que passa por transformações ao longo do 

tempo. 

Nessa perspectiva, com a proposta da tese e no intuito de manter a coerência 

na abordagem do tema e o levantamento de dados oriundos do profissional de 

enfermagem do CME, optou-se pelo método da Narrativa de Vida, tendo em vista a 

possibilidade de  nos permitir conhecer as histórias vivenciadas de cada profissional 

da equipe de enfermagem do CME e de aspectos relevantes em sua trajetória na 

instituição, uma vez que o autor de referência, no entendimento acerca do método, 

visa estudar um fragmento particular da realidade social-histórica, compreender como 

ele funciona e como se transforma, destacando as configurações de relações sociais, 

os mecanismos, os processos, as lógicas de ação que caracterizam (BERTAUX, 

2010).  

Para poder conhecer e sintetizar as contribuições das pesquisas produzidas 

em CME, apresentaremos a seguir o estado da arte. 
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1.7 O Estado da Arte 

Em relação ao estado da arte, a revisão da literatura emerge na primeira etapa. 

Na proposta de revisão, utilizamos os recursos da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

pelo acesso às bases indexadas: Bases de Dados de Enfermagem (BDENF), 

Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Medical Literature Analysis 

and Retrieval Sistem Online (Medline) e livros que abordam a temática de acervo 

pessoal, de pesquisa em biblioteca física e resoluções da ANVISA. Realizada também 

uma busca no Portal da Capes e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) para o levantamento de teses e dissertações. 

Os artigos obtidos pela busca bibliográfica nas bases de dados ocorreram, no 

período de março a dezembro de 2017, através dos descritores indexados: 

Enfermagem; Esterilização; Educação; Educação em Serviço.  

Para nortear a busca por artigos nas bases de dados foram estabelecidos os 

seguintes critérios de inclusão: textos completos, disponíveis on-line, nos idiomas 

português, inglês e espanhol, no espaço temporal 2006-2017.  

Informo que, no período posterior a 2017 até 2019, foi realizada nova busca 

com o intuito de atualização dos resultados de acordo com o critério de pesquisa. 

 Foram excluídos os artigos repetidos, que não abordaram a temática proposta 

para o desenvolvimento do estudo, resumos apresentados em eventos científicos, 

notas ao editor e artigos que não estiveram de acordo com a temática do estudo.    

Os termos utilizados para a busca foram pesquisados em Descritores em 

Ciência da Saúde (Decs) da BVS e Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). No tocante às bases de 

dados Medline e Cinahl, utilizamos o vocabulário Medical Subject Headings of U.S. 

National Library of Medicine (MeSH) em inglês: nursing; sterilization; education; 

service education.  

Os estudos selecionados para esta pesquisa foram obtidos mediante a 

utilização dos descritores combinados com os operadores booleanos or; and.  A busca 

nas bases de dados ocorreu da seguinte forma: Lilacs e Bdenf: enfermagem or 

esterilização and educação em serviço; Medline: enfermagem and esterilização and 

educação em serviço; Cinahl: sterilization and nursing and service education.   
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Foram incluídos artigos científicos completos originais que continham os termos 

de busca no título e/ou no resumo, na BVS e passíveis de acesso ao Portal de 

Periódicos da Capes via plataforma Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) da 

UFF. A busca com descritores associados resultou 3728 trabalhos nas quatro bases 

de dados. Ao aplicar os filtros de idioma inglês, espanhol ou português e período 2006 

a 2017 o número de trabalhos reduziu para 485, os quais passaram para a etapa de 

seleção dos estudos. Nessa etapa, realizou-se a leitura dos títulos e resumos, sendo 

selecionados 211 artigos. Desses, foram excluídos 189 trabalhos, por duplicação (35), 

fora do tema de interesse (76), por não estarem acessíveis na íntegra (25), o que 

resultou no total de 53 artigos para leitura na íntegra, porém só (8) estavam pertinentes 

ao tema para desenvolvimento do estudo, demonstrados a seguir na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Resultados da busca em bases de dados de estudos elegíveis da literatura 
científica. Rio de Janeiro, 2017 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2017. 
 

A necessidade de acompanhar mudanças no CME provenientes da ciência e 

de novas tecnologias, transformações ocorridas e, no sentido de dar visibilidade e 

valorização a esta unidade, com destaque para diferentes áreas e programas 

interessados nesse cenário, foi realizado um levantamento de teses e dissertações 

disponibilizadas no banco de teses e dissertações no portal da CAPES e BDTD, 

dispostos a seguir. Na Figura 3 a disposição do número de dissertações. 
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Figura 3 – Levantamento das dissertações disponíveis no portal da CAPES e BDTD 
apresentadas no período de 1989 a 2016. Rio de Janeiro, 2017 
 

 
 

Fonte: Portal de dissertações e teses da CAPES e BDTD de 1989-2016. Elaborado pela autora, 
2017. 

 

Na Figura 4, a disposição do número de teses no portal da CAPES e BDTD 

apresentadas no período de 1993 a 2016 por instituição. 

 

Figura 4 – Levantamento de teses disponíveis no portal CAPES e BDTD apresentadas no 
período de 1993 a 2016. Rio de Janeiro, 2017 

 
 

 

Fonte: Portal de dissertações e teses da CAPES e BDTD de 1993-2016.  
Elaborado pela autora, 2017. 

 

Em 91 estudos sobre a unidade CME entre teses e dissertações, quatorze 

foram produzidos em programas diferentes da área de enfermagem, como Engenharia 

e Tecnologia de Materiais, Engenharia Biomédica, Engenharia Elétrica, Automação e 

Controle de Processos, Saúde Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense, 

Psicologia, Toxicologia Aplicada à Vigilância Sanitária, Administração, Bioengenharia, 

Engenharia Eletrônica e Computação, Informática Industrial, Fármacos e 

Medicamentos e Engenharia Civil.  

Quanto ao local de origem dos estudos, constata-se concentração na região 

Sudeste, com 68,1% (62), seguida da região Sul, 14.3% (13), Centro Oeste, 8.8% (8), 
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Nordeste, 7,7% (7) e região Norte, com 1.1% (1). Assim, distribuídos: 47 em São 

Paulo; 11 no Rio de Janeiro; 04 em Minas Gerais; 05 em Santa Catarina; 05 no 

Paraná; 03 Rio Grande do Sul; 07 em Goiás; 01 Mato Grosso do Sul; 03 Bahia; 02 no 

Ceará; 01 Recife; 01 Paraíba e 01 no Amazonas. As pesquisas selecionadas foram 

publicadas entre 1989 e 2016, sendo que, a partir do ano de 2012, houve um aumento 

nas publicações. 

A seguir, a Figura 5, destaca as produções por regiões do Brasil, o 

levantamento realizado no portal da CAPES e BDTD das teses e dissertações 

apresentadas no período de 1989 a 2016 por mapa e graficamente. 

 

Figura 5 – Pesquisas realizadas por região no Brasil entre 1989 a 2016 disponíveis no portal 
CAPES e BDTD Rio de Janeiro, 2017 

 

Fonte: Portal de dissertações e teses CAPES e BDTD de 1989-2016.  
Elaborado pela autora, 2017. 

 

As pesquisas trouxeram aspectos relacionados à biossegurança (6), 

importância da unidade CME (7), tecnologias de materiais e equipamentos (7), 

processo de trabalho (44), formação e atuação, EPS, aprendizagem e capacitação 

(5), saúde do trabalhador (8), estrutura arquitetônica da Unidade CME (5), 

dimensionamento de pessoal (5), segurança do paciente (4). Dentre essas, observou-

se, em algumas, a questão do processo de trabalho, nesta, a direção à formação, 

ensino, aprendizagem, relevante para o cuidado prestado pelos profissionais do CME 

atrelados à segurança do paciente com a prevenção de IH. 
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A produção de pesquisas mencionadas vem corroborar na visibilidade do 

trabalho desenvolvido na unidade CME, relevante frente ao controle da IH e 

minimização de eventos adversos, como forma de credibilidade no processamento de 

material, primando pela qualidade na assistência mesmo que indireta, como requisito 

essencial para a prática efetiva da segurança do paciente. Destacando o aumento de 

pesquisas após acordo da RDC 15 de março de 2012, Brasil (2012), percebemos que 

não houve aumento de estudos relacionados à qualificação profissional no CME em 

que 48,3% trazem a questão do processo de trabalho e 5.5% à formação, ensino, 

aprendizagem. 

A seguir, apresentamos uma síntese dos resultados dos artigos com aderência 

ao tema da pesquisa. 

Paula et al (2017) realizaram um estudo que teve por objetivo relatar a 

experiência de elaboração de uma cartilha sobre o processamento de produtos para 

saúde (PPS) em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A cartilha teve o propósito de 

compartilhar conteúdos teóricos, na conscientização dos profissionais sobre a 

relevância de adesão às boas práticas de PPS. Atualmente, as UBS recebem uma 

demanda, cada vez maior, por pequenos procedimentos invasivos, pois vem 

desenvolvendo práticas assistenciais mais eficientes e efetivas.  

 Em um estudo realizado por Lucon et al, (2017) com uma amostra de 20 

enfermeiros matriculados nos programas de mestrado profissional e acadêmico de 

uma universidade, o objetivo foi compreender a formação do enfermeiro para atuar no 

CME. Independente da proposta curricular das instituições de ensino, os participantes 

tiveram dificuldades para o aprofundamento quanto ao tema, mas colaboraram com 

sugestões de transformações das práticas de ensino e aprendizagem para atuação 

dos enfermeiros no CME, onde a formação possa ser repensada mais 

adequadamente.  

Os autores ainda referem que nos últimos anos, a formação em saúde, em 

especial a de enfermeiros, passou por transformações. E que, em relação ao CME, 

tem havido um distanciamento entre a formação e a prática profissional e várias 

mudanças ocorreram relacionadas aos procedimentos, dentre elas, legislação, 

recomendações à segurança e à qualidade no processamento de artigos e ligadas a 

biossegurança. Advertiram, também, que consequências, por eventos adversos 
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relacionados aos procedimentos no cotidiano, podem surgir em razão do despreparo 

profissional (LUCON et al, 2017). 

Analisar o conhecimento dos profissionais de enfermagem do CC e Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) acerca das atividades desenvolvidas no CME foi o objetivo do 

estudo realizado com 55 profissionais de enfermagem do CC e UTI. Como resultado, 

considerou-se importante que as instituições de ensino reflitam sobre a abordagem 

do conteúdo de CME em seus currículos, pontuando a importância das atividades 

desenvolvidas no setor e cuidado para a garantia das IH relacionada à assistência. 

Entre os entrevistados, 18 (33%) afirmaram não se interessar em capacitação. Já para 

38 (69,10%) profissionais, o tempo de estudo dedicado ao CME durante processo de 

formação foi insuficiente (BATISTA et al, 2017).  

O estudo de Bugs et al, (2017) teve como objetivo traçar o perfil da equipe de 

enfermagem do CME de um hospital-escola, identificando os processos de educação 

continuada desenvolvidos na unidade e as percepções da equipe sobre o processo 

de trabalho. Foram entrevistados 16 profissionais entre técnicos, auxiliares e 

enfermeiros. Nos dados, foram mencionadas as seguintes categorias: 

assistência/procedimentos; controle de infecção hospitalar e segurança do paciente; 

valorização do profissional; déficit de recursos humanos e autopercepção do 

profissional do CME. Receberam treinamento ao entrar no CME (50%) e capacitados 

nos últimos dois anos (56%). Os resultados revelaram a necessidade de apoio aos 

profissionais, que reconhecem a prática como fundamental, requerendo aprendizado 

na forma de educação continuada, tendo em vista a melhoria da saúde do trabalhador.  

Psaltikidis (2016) realizou um estudo que tem como objetivo refletir sobre os 

conceitos e princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) e discutir 

exemplos de sua aplicação no contexto do Centro Cirúrgico (CC), Recuperação Pós 

Anestésica (RPA) e CME. De acordo com a autora, as tecnologias em saúde são 

essenciais no CC, na RPA e no CME. Por isso, há grande pressão para sua 

incorporação tecnológica, o que demanda alto investimento e elevados custos 

operacionais. Como resultado, a metodologia de ATS permite análise dos impactos 

clínicos, sociais e econômicos da incorporação de tecnologias, buscando melhorar a 

qualidade de atendimento e a saúde da população.  

A autora ressalta que, inevitavelmente, as tecnologias adotadas no CC refletem 

nos processos de trabalho da RPA e no CME. E, no CME, os impactos são 
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decorrentes de novos equipamentos e instrumentais, em sua maioria de conformação 

complexa, que necessitam ser processados adequadamente. A equipe de 

enfermagem tem contato intenso com as tecnologias em saúde, mesmo com aquelas 

em que a definição da assistência adotada ao paciente não parte do enfermeiro e 

deve, na tomada de decisões, apropriar-se da metodologia de ATS, para análise 

crítica do real benefício das tecnologias do bloco operatório (PSALTIKIDIS, 2016). 

Zuge et al (2012), neste estudo relatam a experiência de educação continuada, 

pautada na metodologia problematizadora, tendo como cenário o CME de um hospital 

da região sul do Brasil. A prática educativa foi realizada através de quatro encontros 

e contou com a participação de uma enfermeira, 17 técnicos em enfermagem e 8 

funcionários do setor de higienização, sendo que todos os profissionais, foram 

convidados. Teve início partindo da observação do contexto das atividades no 

trabalho, onde emergiram os pontos-chave, relacionados a riscos ambientais do 

trabalho para a teorização, realizadas por meio de roda de conversas, exposição de 

materiais instrucionais e outras dinâmicas de grupo.  

Os autores apontam que, após essa etapa, foram construídas estratégias para 

suprir as necessidades provenientes da realidade, por fim, o conhecimento (re) 

formulado foi aplicado em orientações com os pares. Verificou-se que a aplicação da 

metodologia problematizadora possibilitou um novo modo de pensar, valorizar e 

aplicar o conhecimento pessoal no cotidiano da unidade (ZUGE et al, 2012).  

Quelhas, Lopes e Ropoli (2008) realizaram um estudo em que o objetivo foi 

descrever etapas de desenvolvimento de um curso de educação à distância (EAD) 

sobre processos de esterilização de materiais com o uso da Internet, sua avaliação 

por especialistas, o perfil dos alunos e avaliadores, a participação dos alunos e opinião 

sobre o curso. O ambiente de aprendizagem escolhido foi o TelEduc. A metodologia 

empregada foi a Aprendizagem Baseada em Casos (ABC). Os participantes eram 

enfermeiros da região metropolitana de Campinas e cidades de São Paulo. Dos 58 

enfermeiros, 14 se inscreveram e 11 finalizaram o curso avaliado pelos juízes antes e 

após aplicação. Um questionário do tipo Likert foi utilizado para avaliar a opinião dos 

alunos. A metodologia favoreceu a participação dos alunos e o curso foi avaliado 

positivamente. 

 Taube e Meier (2007) realizaram uma pesquisa que teve por objetivo descrever 

a percepção grupal de enfermeiras acerca dos elementos do seu processo de 
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trabalho, no CME, participaram quinze enfermeiras de instituições de saúde e ensino 

de Curitiba. Foram definidos os elementos do processo de trabalho na percepção do 

grupo focal: os objetos: a equipe e o processamento de materiais; os instrumentos: 

planejamento, comunicação/relacionamento interpessoal e conhecimento; as 

finalidades: garantir a qualidade do serviço e equipe, cuidado indireto, busca, 

aprimoramento e aplicação de tecnologias. Perceber e refletir os elementos do 

processo de trabalho permite a enfermeira do CME compreender a sua prática, 

desenvolver ações condizentes às necessidades e qualificar o seu saber-fazer.  

Por fim, em relação a sua constituição, esta tese está sendo organizada em 

seis capítulos, a saber. No primeiro, apresentação; introdução com a síntese dos 

objetivos; justificativa e os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa.  

O segundo capítulo apresenta o referencial conceitual, elaborado a partir de 

elementos encontrados no levantamento da literatura pertinente da temática que 

embasa o estudo. Constitui-se dos seguintes tópicos: Um pouco da história do Centro 

de Material e Esterilização; O Centro de Material e Esterilização; Como se organiza o 

trabalho no CME; O trabalho de Enfermagem do CME e as suas categorias.  

Para o referencial teórico, no terceiro capítulo utilizou-se a abordagem da 

Psicodinâmica do Trabalho por Christophe Dejours: breve histórico de Christophe 

Dejours e a abordagem da Psicodinâmica do Trabalho.  

No quarto capítulo a metodologia, tipo, abordagem e método de estudo; 

participantes da pesquisa; cenário; aspectos éticos e instrumento para coleta de 

dados. 

A apresentação dos resultados, no quinto capítulo, mostra a caracterização dos 

dados biográficos; discussão dos resultados dos dados sociodemográficos; o 

historiograma e análise das narrativas. 

O sexto capítulo trouxe a apresentação e discussão dos resultados das 

seguintes categorias analíticas: Trajetória profissional em um hospital público geral,  

A exposição do trabalho e os reflexos à saúde do trabalhador de enfermagem; 

Narrativas e sentimentos vivenciados pelos trabalhadores de enfermagem do CME no 

exercício de sua função, Ser trabalhador em uma instituição pública de ensino federal; 

Aspectos relacionados ao trabalho no CME na perspectiva dos profissionais de 

enfermagem, Ser trabalhador na unidade CME.  Na sequência, as considerações 

finais; referências; apêndices e Anexos.  
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CAPÍTULO II 

2.1    Referencial Conceitual 

Neste capítulo, apresentam-se conceitos relacionados ao objeto da pesquisa, 

a trajetória do profissional de enfermagem no cenário Centro de Material e 

Esterilização e como são contextualizados, nos seguintes subtítulos: Um pouco de 

história do Centro de Material e Esterilização; O Centro de Material e Esterilização; 

Como se organiza o trabalho no Centro de Material e Esterilização e O trabalho de 

enfermagem no Centro de Material e Esterilização e as suas categorias. 

2.2     Um pouco de história do Centro de Material e Esterilização  

Conhecer a trajetória profissional da equipe de enfermagem que atua no CME 

em um hospital universitário remete a algumas questões sobre o surgimento da 

unidade e sua evolução nos serviços de saúde.  

 Mantovani (2018) faz referência ao século XVIII, período em que surgia um 

novo objeto para o Estado que não a sua própria soberania, mas, a população. Trata-

se da emergência do biopoder citada por Foucault (2008), cuidar da população, 

observando taxas de morbimortalidade, fazendo-a crescer, pois os trabalhadores 

eram a nova riqueza das nações. Nesse ponto, a importância que a saúde pública e 

os tratados de “polícia médica” ganharam podem ser compreendidos como controle 

estatal da saúde da população (ROSEN, 1993). 

A história da criação e do desenvolvimento do CME está diretamente ligada ao 

avanço das técnicas cirúrgicas ao longo dos tempos. Os precursores na realização de 

procedimentos cirúrgicos eram os “cirurgiões barbeiros” e os curandeiros, pois as 

intervenções cirúrgicas não despertavam interesse dos praticantes da Medicina 

(DELGADO, 2000). Nas cidades em que havia cirurgiões-barbeiros, as parteiras 

tinham obrigação de chamá-los quando ocorressem complicações no momento do 

parto. Esses cirurgiões só tinham o trabalho de retirar a criança que já se encontrava 

morta e, para isso, utilizavam instrumentos cirúrgicos como ganchos e perfuradores 

(GOODNOW, 1953: VAGHETTI et al, 2015). 

  Thorwald (1876) aponta que, além dos poucos instrumentos rudimentares que 

possuíam, os cirurgiões contavam apenas com as próprias mãos. E esses 

instrumentos, utilizados nas cirurgias, eram limpos com qualquer pano ou até mesmo 
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na aba da sobrecasaca dos cirurgiões, malconservados e guardados de forma 

precária, pois não havia preocupação com a assepsia (SILVA, 2011). 

Assim, com o progresso das técnicas cirúrgicas, já não era mais possível o 

acesso aos órgãos apenas com as mãos, sendo necessária a utilização de 

instrumentais (POSSARI, 2005). 

Dessa forma, foram criados diversos tipos de instrumentais que atendiam às 

mais diversas técnicas cirúrgicas sem, contudo, receberem um tratamento adequado 

quanto a sua limpeza e conservação, já que, na época, a tecnologia era escassa. 

Além disso, o mais importante para os cirurgiões era evitar que aqueles instrumentais 

pudessem servir de fonte de contaminação para os pacientes (SILVA, 2011). 

 A história das doenças infecciosas se dá na Idade Média, período em que foram 

criados os primeiros hospitais cuja filosofia cristã era para abrigar os fracos, mendigos, 

viúvas, crianças, feridos, mas não tinha como objetivo a cura, como entendemos hoje. 

Só a partir do século XVI, já depois da Idade Média, que começa a mudar essa 

estrutura e se mistura, a partir do século XVII, com a história da microbiologia. Em 

1609, Galileu criou o primeiro microscópio e, em 1620, Bacon enfatizou a importância 

da metodologia científica.  

 Em 1683, Van Leeuwenhoek identifica as bactérias. Já Henle, insinua que os 

microorganismos podem provocar doenças. Em 1866, Pasteur sustenta a teoria de 

que os germes são causadores de doenças. Pasteur e Robert Koch, na mesma época, 

foram pioneiros na descoberta de que os microrganismos eram responsáveis pela 

transmissão de doenças aos seres humanos (SILVA e VELASCO, 2007).    

 Já o húngaro Ignaz Philipp Semmelweis, em 1844, preconizou a lavagem das 

mãos com solução antisséptica para todos os estudantes de medicina ou médicos, 

antes do exame à parturiente, contribuindo, assim, na redução do índice de 

mortalidade materna por febre puerperal. Sua doutrina foi fundamental e aceita pela 

comunidade médica. O que contribuiu para, no final do século XIX, a relevância das 

técnicas de antissepsia ser largamente aceitas (SILVA e VELASCO, 2007).  

Joseph Lister (1880) conseguiu diminuir o número de óbitos pós-cirúrgicos, ao 

usar a solução de fenol, em tratamentos dispensados aos fios de sutura e compressas 

usados nos pacientes, um impulso nas técnicas de esterilização de materiais médico-

hospitalares (GRAZIANO, SILVA e BIANCHI, 2000). 
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O processo de esterilização por calor ocorreu em 1881, com Robert Koch, 

percebida a necessidade de elevar-se a temperatura na garantia da esterilização dos 

materiais, pois alguns organismos resistiam a temperaturas superiores a 100º 

(GRAZIANO, SILVA e BIANCHI, 2000: POSSARI, 2005).  

 Nesse cenário, destaca-se a atuação da enfermeira Florence Nightingale, 

inspiração, além de objeto de pesquisa, para estudiosos em todo o mundo, ao 

desenvolver práticas para a organização do ambiente na prevenção e controle de 

doenças e IH em um ambiente terapêutico na assistência aos enfermos nas atividades 

campanhistas e na assistência – organização dos hospitais modernos (GEORGE, 

2000). 

A reforma dos hospitais referente à reorganização arquitetônica, institucional, 

técnica, instrumento terapêutico ganhou destaque, a partir do século XVIII, atrelados 

a problemas como o espaço urbano, o crescimento da população, a família e 

indivíduos diante das questões políticas e econômicas (FOUCAULT, 2011). 

Historicamente, em outubro de 1846, em Boston, ocorre a primeira intervenção 

cirúrgica com anestesia geral, onde o cirurgião John Collins Warren realizou a 

extirpação de um tumor no pescoço de um jovem.  Até então, a ausência total de 

sensibilidade durante o procedimento cirúrgico, era considerada utopia nos meios 

acadêmicos (REZENDE, 2009). 

 Rezende (2009) faz uma observação sobre a China, onde se usava a milenar 

acupuntura, os meios utilizados para amenizar a dor no ato cirúrgico se baseavam em 

extratos de plantas dotadas de ação sedativa e analgésica, além da hipnose e bebidas 

alcoólicas e não dispensavam a contenção do paciente. 

Assim, no século XX com o início da anestesia geral, houve um 

desenvolvimento das cirurgias, técnicas assépticas atreladas ao surgimento de novos 

métodos operatórios e instrumentais mais sofisticados. Em consequência das 

precárias condições em que as cirurgias eram realizadas, os índices de infecção eram 

altíssimos, tornando urgente a criação de um local próprio para preparar e processar 

os instrumentais utilizados nos diversos procedimentos (AGUIAR, SOARES e SILVA, 

2009). 

  Possari (2005) fez referência a esse espaço que tinha como objetivo 

racionalizar custos e otimizar resultados, pois os instrumentais ficavam dispersos nas 
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unidades de internação dos hospitais, sem controle e critérios adequados para 

limpeza, preparo, esterilização e acondicionamento.  

Foucault (2008) refere-se ao século XVIII, também chamado de século das 

luzes, e à revolução industrial, pelas mudanças ocorridas na configuração hospitalar, 

a instituição ocupava-se de assistência material e espiritual aos pobres e de 

isolamento dos doentes. Nesse período, houve a incorporação de uma nova visão do 

homem e da natureza, o conhecimento foi ampliado e novas medidas sanitárias 

começaram a ser implementadas, como manutenção da ordem social, corrigindo a 

pobreza, assistência espiritual, face ao perigo representado pelos doentes, se 

expandindo para os séculos XIX e XX (FOUCAULT, 2011).  

Fato também corroborado por Pitta (2003) ao colocar que, até o século XVIII, 

os hospitais tinham seus serviços mais voltados para o pobre que estava morrendo 

do que para curar doenças. Ao estabelecer relações com questões políticas e 

econômicas, ocorrem mudanças nessa configuração, a fim de atender às 

necessidades ora apresentadas. A autora ainda aponta que essa configuração de 

hospital tem uma complexidade desde os tempos do seu aparecimento, fato que 

desvelou a necessidade o surgimento de outros profissionais nesse cenário, com um 

outro modo de trabalho. Com o passar do tempo, as mudanças foram ocorrendo em 

busca de melhor atendimento, fazendo com que a sua função passasse a ser a de 

curar as doenças.  

Nesse sentido, o século XX foi caracterizado como o século da tecnologia e de 

uma mudança rápida em todas as áreas do conhecimento, principalmente, no CME.  

Destacam-se, nesse novo modelo das últimas décadas, a padronização das 

técnicas de trabalho, aprimoramento no preparo dos artigos, a utilização de materiais 

e equipamentos específicos, garantindo a qualidade do processamento dos produtos 

para a saúde, com maior segurança na assistência prestada ao paciente (SOBECC, 

2013). 

  A história do CME, no país, vem acompanhando o desenvolvimento dos 

serviços de saúde. No início da década de 40, o CME se encarregava apenas da 

esterilização dos artigos, sendo a limpeza, preparo e acondicionamento dos artigos, 

realizados pela equipe de enfermagem das próprias unidades de internação (SILVA, 

2011). 
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  O CME funcionava como extensão do CC, com atividades quase que restritas 

à esterilização dos materiais usados nas cirurgias. Com a revolução industrial, nas 

décadas de 60 e 70, e o avanço das tecnologias esse espaço passa por mudanças 

importantes, grandes transformações em suas atividades, principalmente, aos 

métodos de esterilização e materiais cirúrgicos (PSALTIKIDIS, 2011).  

  Nesse sentido, lembra-se que, no passado, o CME não era visto como um 

setor independente e com autonomia - como atualmente é - o setor responsável pelo 

processamento e distribuição de materiais para todo o hospital, inclusive o ambulatório 

era o CC (SILVA, 2011). 

 A trajetória histórica do CME evidencia que as ações desenvolvidas vêm 

acompanhando as necessidades dos procedimentos cirúrgicos, no intuito de controlar 

as IH. Avanços no conhecimento a respeito das IH e o desenvolvimento tecnológico 

levaram à separação das unidades CME e CC (TAUBE, ZAGONEL e MEIER, 2005). 

 Gil, Camelo e Laus (2013) ressaltam que o CME possui uma história que vem 

acompanhando os procedimentos cirúrgicos, a fim de desvelar-se por melhores 

condições, seja no ato operatório, procedimentos invasivos, ou nos cuidados pós-

cirúrgicos. 

 As autoras referem que um dos fatores que cooperaram de forma resolutiva 

para a implantação e consolidação dos CME nos serviços de saúde foi a 

conscientização das equipes de saúde quanto à necessidade de controle das IH, uma 

vez que essas determinam impacto direto na qualidade da assistência prestada ao 

usuário e, em muitas situações, o período de internação é aumentado assim como os 

custos dessa assistência (GIL, CAMELO e LAUS, 2013). 

 Nessa perspectiva, desempenhando importante papel na prevenção de 

infecções adquiridas nos serviços de saúde, a unidade CME visaria fornecer um 

serviço para melhorar o atendimento ao paciente e, também, colaboraria com a 

administração do hospital, protegendo os profissionais de infecções ou acidentes, 

proporcionando, assim, um ambiente seguro (ACOSTA-GNASS e STEMPLIUK, 

2008). 

  Desse modo, foi construído um espaço institucional específico, próprio, em 

separado, para a realização dessas atividades, com a instalação de equipamentos e 

designação de pessoas responsáveis pelas tarefas de limpeza, preparo e 
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acondicionamento, controle e distribuição desses materiais (CARVALHO JÚNIOR, 

2012). 

 Diante da necessidade de se introduzir modernos materiais e novas técnicas 

para tratamento, exigiu-se dos profissionais o desenvolvimento de habilidades. Para 

tanto, estabelecer novos modos de trabalho que se adequassem aos avanços 

tecnológicos na área, tornaram-se imprescindíveis (AGUIAR, SOARES e SILVA, 

2009). 

 No intuito que essas unidades não fiquem obsoletas e possam atender de 

maneira satisfatória à demanda de serviços e do próprio trabalho, os autores 

compreendem a crescente demanda por novos saberes e fazeres para o CME, 

dinâmicas mais adequadas à realidade dos serviços de saúde (AGUIAR, SOARES e 

SILVA, 2009). 

 O entendimento de que a formação dos profissionais deve perpassar por uma 

compreensão ampliada do processo de cuidar que possa contribuir e muito para a 

renovação da dinâmica administrativa dos serviços de enfermagem. A construção de 

estratégias para valorização do trabalho em um cenário, que passou por 

substanciosas transformações ao longo do tempo, promovendo o conhecimento 

específico do enfermeiro em CME e deste, como um todo, para a qualidade na 

assistência prestada. Nesse caso, relacionados ao cenário CME, seguem 

representações através das Figuras a seguir.
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Figura 6 - Breve histórico da esterilização mundial 

 

Imagens Google                                                                                                                                                                                             Continua... 

 
 



51 

 

...continuação 

 

Imagens Google                                                                                                                                                                                             Continua... 

 

  ...continuação 



52 

 

 

Imagens Google                                                                                                                                                                                             Continua... 



53 

 

 
Imagens Google                                                                                                                                                                                           

...continuação 

 



54 

 

 
Fonte: elaborados pela autora. Niterói. 2019 
Imagem Google                                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                          



55 

 

2.3     O Centro de Material e Esterilização  

O CME é uma unidade funcional destinada ao processamento de produtos para 

saúde (PPS) e ao controle de qualidade das suas fases, fornece apoio aos serviços 

de saúde e tem como responsável técnico um enfermeiro. Como missão abastece os 

serviços assistenciais e de diagnóstico com materiais processados, garantindo a 

quantidade e qualidade necessárias para uma assistência segura (SOBECC, 2013: 

BRASIL, 2015).  

Ressalta-se a importância e o papel de destaque da unidade CME para a 

assistência prestada aos usuários, com características de um ambiente de trabalho 

distintas de outras dos demais serviços de saúde, de forma privativa a todos os 

serviços de assistência e de diagnósticos, com a responsabilidade do processamento 

de materiais.  

Graziano, Silva e Psaltikidis (2011) referem-se ao fato de que a maioria dos 

hospitais brasileiros realizam o processamento de materiais em um CME e, dessa 

forma, contribui para uma melhor eficiência no trabalho, otimização dos recursos 

materiais e humanos, ao colaborar para a segurança na qualidade prestada ao 

usuário. 

 Quer seja por sua dinâmica de funcionamento ou pelas atividades realizadas 

em que a equipe de profissionais de enfermagem trabalha rotineiramente expostos 

aos fluidos orgânicos, calor e produtos químicos utilizados nos processos de limpeza, 

desinfecção e esterilização, o CME é considerado um ambiente complexo de trabalho 

(BITTENCOURT et al, 2015).  

De acordo com Machado e Gelbecke (2009), o CME é a área dos serviços de 

saúde que executa a limpeza e o processamento de artigos e instrumentais 

hospitalares, bem como a que realiza o controle, o preparo, a esterilização, 

armazenamento e distribuição dos materiais até as UC. 

Sancinetti e Gatto (2007) apontam o CME como uma unidade que tem por 

finalidades e objetivos definidos, concentrar os artigos odonto-médico-hospitalares, 

esterilizados ou não, facilitando seu controle, conservação e manutenção; no 

processamento, possibilitando e distribuindo produtos esterilizados para a saúde. 

 Lopes et al (2007) destacam que o trabalho no CME é organizado seguindo um 

fluxo contínuo, em que os artigos passam por várias etapas, distribuídos de acordo 

com as áreas específicas e tem por foco principal o processamento de artigos.  
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 Sendo assim, o CME é responsável pelo processamento de todos os materiais 

utilizados na assistência à saúde, desde a limpeza, inspeção e seleção no que diz 

respeito à integridade, à funcionalidade e ao acondicionamento em embalagens 

adequadas, até a distribuição desses produtos esterilizados às UC, certificando-se 

que a quantidade e a qualidade dos produtos darão suporte necessário para todos os 

procedimentos que serão realizados e para progressão do plano terapêutico 

(SOBECC, 2013). 

 Bartolomei e Lacerda (2006) já faziam referência aos últimos 25 anos em que 

três fatores e suas repercussões valorizaram o CME: emergência e gravidade da 

infecção hospitalar; exposição ocupacional a substâncias orgânicas e riscos de 

transmissão de doenças; revolução tecnológica dos instrumentais cirúrgicos, 

demandando novos desafios para o processamento.   E ainda mencionam que este 

conjunto de fatores determinou nova visão do CME, referente a local, instalações, 

equipamentos e metodologias de trabalho e de controle de qualidade baseados em 

conhecimento científico. 

 Desse modo, em março de 2012, a Anvisa publica a RDC 15 que estabelece 

os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços que realizam o 

processamento de PPS com foco na segurança de pacientes e trabalhadores. Envolve 

etapas sequenciais, com características próprias em cada uma: pré-limpeza, 

recepção, limpeza, secagem, avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, 

desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição para as UC (BRASIL, 

2012).  

 O processamento de PPS é uma das principais medidas de prevenção e 

controle de infecções associadas aos cuidados em saúde, reduzindo o risco de 

eventos adversos (TIPLLE et al, 2011). Os autores Freitas et al (2015) enfatizam que 

a segurança no uso de PPS processados é de inteira responsabilidade dos serviços 

de saúde e equipe, que devem assegurar os aspectos estruturais e comportamentais 

do transporte, armazenamento e manuseio, pois sem os quais, ficam susceptíveis a 

eventos adversos. Também destacado pela Association of Perioperative Registered 

Nurses (AORN) (2013), que esses indicadores, quando não controlados, ocasionam 

risco iminente aos usuários de produtos críticos. 

 De acordo com a RDC nº. 307/2002 substituída pela RDC 50/2002, as áreas 

do CME são dispostas em: recepção, descontaminação e separação de materiais; 
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lavagem de materiais; preparo; esterilização física e química; armazenamento e 

distribuição; área para armazenamento e distribuição de materiais descartáveis. Conta 

também com ambientes de apoio, constituídos por sanitários com vestiário para 

trabalhadores, depósitos de material de limpeza, sala administrativa e área para 

manutenção dos equipamentos de esterilização física (BRASIL, 2002). 

 A RDC nº. 15/2012 considera o CME como uma unidade funcional destinada 

ao processamento de PPS. Conforme essa mesma resolução, o CME é classificado 

em Classe I e Classe II. O CME Classe I é aquele que realiza o processamento de 

PPS não críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa, passíveis de 

processamento. O CME Classe II é aquele que realiza o processamento de PPS não 

críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e não complexa passíveis 

de processamento (BRASIL, 2012). 

  O CME tem relevância do ponto de vista tanto técnico administrativo quanto 

econômico, pela complexidade de suas atividades, necessitando de condições 

ambientais e estruturais adequadas para garantir a qualidade do processamento dos 

PPS (SOBECC, 2013). Além disso, é importante que esse setor esteja em 

funcionamento adequado, desenvolvendo todas as etapas com qualidade e 

segurança, com trabalhadores qualificados, pois o seu trabalho influenciará na 

prevenção e controle das IH (OURIQUES e MACHADO, 2013). 

 O CME deve ser uma unidade autônoma e independente do CC, localizada 

próximo aos serviços essenciais e ser restrita a equipe de funcionários, diminuindo 

assim a contaminação. Os autores enfatizam que o CME tem papel exclusivo no 

conhecimento da quantidade e o armazenamento dos artigos esterilizados, bem como 

a provisão e previsão, contribuindo para assistência ao paciente e equipe cirúrgica. 

(LOPES et al, 2007).  

 Nesse sentido, os artigos passam por várias etapas, distribuídos de acordo com 

as áreas específicas. Embora seja inegável para os serviços de saúde a relevância 

da unidade, ainda são observados diversos problemas. A estrutura física inadequada, 

caracterizada por cruzamento de áreas, espaços físicos reduzidos, sistemas de 

ventilação precária, bancada e cadeiras desconfortáveis, carência e insuficiência de 

recursos materiais e equipamentos (LOPES et al, 2007).  

 Todavia, para a realização das atividades dentro do CME, torna-se necessária 

uma infraestrutura que dê suporte aos trabalhadores que as desenvolvem. Sem 
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esquecer que todas as unidades que compõem os serviços de saúde utilizam 

materiais processados (SILVA e AGUIAR, 2008). Para tanto, é necessária uma área 

física adequada, com insumos, equipamentos, estabelecimento de rotinas de trabalho, 

e RH com conhecimento e habilidades específicas para trabalhar na unidade (TAUBE 

et al, 2008). 

 Mediante leis e regulamentações vigentes sobre a área física do CME, essa 

unidade, deve ter sentido unidirecional e contínuo com barreiras físicas, impedindo 

que o trabalhador mude de área, evitando o cruzamento de artigos sujos e limpos. 

Também deve contemplar um local para lanche e descanso dos trabalhadores. O 

armazenamento é a etapa final do processo, sendo necessários cuidados para evitar 

a contaminação dos produtos. No entanto, a área de armazenamento obedece a 

recomendações: a circulação de pessoas deve ser mínima, com temperatura ideal 

entre 18º e 22º C e a distância entre as prateleiras deve ser de 5 cm das paredes, 25 

cm do piso e 45 cm do teto (SOBECC, 2013). 

 Portanto, o CME é um espaço destinado ao processamento de PPS em que a 

permanente vigilância sobre sua rotina visa prevenir a ocorrência de eventos 

adversos, acidentes de trabalho, bem como a implementação de estratégias de 

educação, no sentido de promover boas práticas e o manejo consciente dos 

equipamentos e substâncias químicas. O CME passou por diferentes transformações 

e vem substituindo o imaginário - constituído ao longo do tempo e que ainda perdura 

- de ser um espaço silencioso cujos profissionais preparavam em tranquilidade 

produtos para saúde, para esterilizar. 

 Diferente do passado, o CME atualmente, é uma usina que funciona 

integralmente em função da saúde, frente à modernização do diagnóstico, a 

terapêutica e o cuidado, conforme apresentação na Figura 7:  
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Figura 7 - A importância do CME para diferentes áreas da assistência e respectivas 
implicações.  

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, Rio de Janeiro, 2019. 

2.4     Como se organiza o trabalho do Centro de Material e Esterilização 

Ao abordar o ambiente de trabalho, diversas são as considerações que podem 

ser feitas a respeito, porém, é necessário contextualizar, compartilhar e conceituar o 

destaque dado à unidade CME, onde a atividade principal é o processamento de PPS 

visando à garantia da qualidade na assistência aos usuários dos serviços de saúde.

 A palavra trabalho deriva do latim e faz alusão à tortura e o sofrimento. Vem 

de tripalium ou trepalium, que era, a princípio, um instrumento utilizado na lavoura. E, 

na Idade Média, passou a ser também o nome de um instrumento romano de tortura. 

A palavra labor em inglês e lavoro em italiano são também resquício da antiguidade, 

em que se diferenciava o trabalho do labor. Hoje, sinônimos (BONZATTO, 2011). 

Considerado, também pela Bíblia, o trabalho representa parte da maldição 

divina (Gênesis, III, 19). Ou como consequência da decisão humana, condição de 

subsistência do homem, ou seja, se manterá pelo seu esforço (Comerás o fruto da 

terra com o suor do seu rosto). Nesse mesmo sentido, Agostinho e Tomás de Aquino 

recomendavam o trabalho como preceito religioso (ABBAGNANO, 2015).  
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  Encontra-se em um dos trechos de Giordano Bruno, que a providência dispôs 

que o homem se ocupe, na ação, com as mãos e, na contemplação, com o intelecto, 

de certa forma que não contemple sem ação e não atue sem contemplação 

(ABBAGNANO, 2015). 

A evolução humana ocorrida ao longo dos séculos não se ateve somente aos 

fenômenos da natureza, porém, foi por ser parte da natureza que o homem primitivo 

precisou formar as primeiras organizações, construiu os primeiros instrumentos e 

armas para a caça e pesca no intuito de retirar da natureza o sustento e o abrigo. 

A despeito disso, Arendt (2010), atribui ao trabalho, a atividade destinada a 

utilizar as coisas naturais ou a modificar o ambiente para satisfação das necessidades 

humanas. O trabalho também se refere à dependência do homem, no que diz respeito 

a sua vida e aos seus interesses, em relação à natureza. 

Nesse transcorrer, foi pelo trabalho do homem junto à natureza que se 

construíram as cidades e, gradativamente, ocorreram os demais feitos, que 

permearam o surgimento do progresso, conforme o observado, atualmente, em nível 

mundial, a partir da revolução tecnológica.  

O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, em que o homem, por 

sua própria ação, regula e controla a transformação. A produção do trabalho como 

ação, ato produtivo e criativo do ser humano (FRIGOTTO, 2009). 

Souto (2009), refere-se ao trabalho como todo o esforço que o homem, no 

exercício de sua capacidade física e mental, concretiza para chegar aos seus 

objetivos em consonância com princípios éticos. 

Martins, Robazzi e Bobroff (2010) consideram que embora o trabalho possa ser 

fonte de sofrimento, também proporciona vivências de prazer em que o ser humano 

constrói sua vida, não somente como forma de sobrevivência, mas também, como 

realização pessoal e profissional, ao possibilitar o processo de formação do indivíduo 

em sua produtividade técnica, política, cultural, estética e artística, envolvendo a 

subjetividade. 

Corroborado por Schwartz e Clot (2011), além de sustento material, o trabalho 

assume uma função psíquica na estrutura de constituição do sujeito e rede de 

significados. Por essa razão, a relação do homem com o trabalho torna-se 

componente relevante dos processos de identidade e subjetividade. 
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 Muitas vezes, o trabalho torna-se rotineiro, monótono e fragmentado, com 

grande número de atividades a serem realizadas com urgência, rigor e 

responsabilidade, exigindo dos trabalhadores equilíbrio físico e mental no 

desenvolvimento de suas atividades laborativas (LOPES et al, 2007). 

 Silva (2011) reporta-se ao trabalho desenvolvido no CME, que, embora 

fragmentado, comparado ao de uma indústria, na forma sequencial de processamento 

de materiais e produtividade, com tarefas repetidas, monótonas, sem criatividade, ele 

é relevante para a prestação da assistência aos usuários dos serviços de saúde, 

internados ou não e deve ser ofertado em condições seguras.  

 A unidade CME é um ambiente movimentado, de alta pressão e, às vezes, 

caótico, onde os profissionais executam suas tarefas críticas, de forma a garantir que 

o equipamento de cuidados ao paciente seja descontaminado. Também é o local em 

que os instrumentos cirúrgicos são limpos e esterilizados e os suprimentos estéreis 

são devidamente armazenados e dispensados (HUBER, 2010). 

Relacionado ao trabalho no CME deve obedecer a um fluxograma unidirecional 

e contínuo, a fim de evitar o cruzamento de artigos contaminados com limpos e 

esterilizados, como também o de profissionais, evitando que o funcionário escalado 

para a área contaminada circule pelas áreas limpas e vice-versa (OURIQUES e 

MACHADO, 2013).  

O processamento de PPS nos serviços de saúde é uma atividade complexa 

que demanda compromisso e adequação aos processos, buscando prevenir IH. Para 

tal, é necessário que o profissional responsável pelas diferentes etapas no 

processamento de materiais esteja habilitado na escolha do método a utilizar nos 

diferentes produtos. 

  Ressalta-se a importância nas etapas do processamento na garantia aos PPS 

dispensados. Assim, as etapas do processamento dos produtos devem seguir o 

Procedimento Operacional Padrão (POP), que é definido pelo CME, elaborado com 

base em referencial científico atualizado e realizado por profissionais para os quais 

essas atividades estejam regulamentadas pelo conselho de classe (BRASIL, 2012).  

Nesse sentido, o CME é a unidade responsável por concentrar os PPS 

esterilizados ou não, conservando-os e mantendo-os em condições de uso. Para o 

desenvolvimento adequado de sua dinâmica de funcionamento, os artigos passam 
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por várias etapas, distribuídos de acordo com as áreas específicas conforme 

fluxograma demonstrado na Figura 8. 

Figura 8 – Fluxograma dos produtos para saúde processados no CME. 
  

 

Fonte: elaborado pela autora desta tese baseado em PSALTIKIDIS, 2011 e imagens do Google. Niterói, 
Rio de Janeiro, 2019 

 

Taube e Méier (2007) afirmam que o CME pode estar inserido ou não em um 

serviço de saúde com possibilidade de existir como empresa independente, 

prestadora de serviços de esterilização, onde se concentram equipamentos e 

materiais, com trabalho específico que contribui para a qualidade na assistência aos 

serviços prestados pelas UC. 

  O trabalho no CME vem acompanhado de dificuldades associadas ao próprio 

processo de trabalho, compreendendo a existência de riscos ocupacionais, falta de 

RH, falta de apoio mediante a demanda institucional, precariedade na comunicação 

intersetorial e profissionais atuando sem capacitação técnica para a função, refletindo 

diretamente nos profissionais da área e na qualidade da assistência prestada (PEZZI 

e LEITE, 2010). 
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 Machado e Gelbcke (2009) apontam que dentre os aspectos que comprometem 

o trabalho no CME estão à infraestrutura inadequada, a dinâmica das relações 

humanas, a qualificação dos profissionais e a pressão inerente ao serviço, decorrente 

do processo de trabalho caracterizado pelo modo sequencial das etapas operacionais 

do reprocessamento de artigos, além da necessidade de produtividade. 

Em cenários como o CME, devido ao que destaca Azambuja (2010), o trabalho 

em complexidade faz com que o trabalhador percorra o caminho da produção da 

saúde e ou da produção do desgaste próprio, por ser inerente à realidade das equipes 

de enfermagem que compõem o quadro profissional de inúmeros CME, a realização 

de atividades rotineiras e repetitivas, desenvolvidas em ambiente confinado e em meio 

à exposição a riscos físicos, químicos, biológicos e psicossociais.  

 Para garantir a segurança dos processos e a eficiência dessa unidade, 

necessita-se não somente de tecnologia em equipamentos, mas postura 

comprometida dos profissionais e eficiente trabalho em equipe (MACHADO e 

GELBECK, 2009).   

 As dificuldades do trabalho no CME refletem diretamente na qualidade da 

assistência indireta prestada, essas estão associadas à falta de capacidade técnica 

para desempenhar a função e profissionais trabalhando adoecidos (PEZZI e LEITE, 

2010).  

Uma dessas dificuldades citada por Camargo et al (2016) foi a cirurgia 

videolaparoscópica, uma inovação tecnológica. Os autores referem que essa técnica 

trouxe vantagens para o paciente, mas também desafios para o enfermeiro 

responsável pelo CME, dentre eles, o estabelecimento de diretrizes para o 

processamento seguro do instrumental e acessórios, reconhecidos como sendo de 

conformação complexa. 

 Mediante a complexidade do processo de trabalho realizado nessa unidade e 

de ocorrências envolvendo a qualidade dos produtos para a saúde, a RDC n° 15 de 

março de 2012 tem como objetivo o estabelecimento dos requisitos de boas práticas 

para o funcionamento dos serviços que realizam o processamento de PPS e, dentre 

elas, a descrição das atribuições da equipe de enfermagem.  

 Frente a esse documento, o Cofen publicou a Resolução n. 424/2012, diante 

da necessidade de regulamentar no âmbito nacional as atribuições dos membros da 
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equipe de enfermagem em CME (BRASIL, 2012), o que tem também, norteado a 

prática profissional de enfermagem dessa unidade.  

 Marques e Lima (2008) apontam que, em todo o processo de trabalho, está 

presente um quantum de dominação e controle, o que garante margens de 

negociação entre os agentes. A organização científica dos processos de trabalho com 

divisão rígida de tarefas, desvalorização dos conhecimentos e das vivências dos 

trabalhadores tem levado à alienação e a consequente desresponsabilização pelo 

atendimento. 

 Referente às condições de trabalho e ao aumento do adoecimento dos 

trabalhadores, em setembro de 1990, cria-se a Lei Federal 8.080 que dispõe sobre as 

condições de saúde e funcionamento dos serviços, abordando a saúde do trabalhador 

e suas competências, destacando as atividades que se destinam, por meio de ações 

de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção da saúde dos trabalhadores, bem 

como às medidas de recuperação e reabilitação a cargas e agravos expostos 

(BRASIL, 1990). A despeito dessa lei, acredita-se que os profissionais de enfermagem 

que cuidam de outros indivíduos e, muitas vezes, se esquecem de cuidar de si 

mesmos e do ambiente de trabalho, têm adoecido pelas condições e pelos ambientes 

desfavoráveis no desenvolvimento das atribuições (RIBEIRO et al, 2012). 

 Ribeiro e Vianna (2012) mencionam que o trabalho traz sentimentos de prazer 

e satisfação, mas também expõe os trabalhadores a riscos. Os profissionais que 

atuam na área da saúde estão expostos a uma diversidade de riscos no 

desenvolvimento de suas funções. 

 Em relação aos riscos, as autoras Machado e Gelbeck (2009) mencionam que 

existe uma invisibilidade dos microorganismos, a olho nu, que possuem potencial para 

causar agravos ao paciente, quando internado em ambiente hospitalar e, 

principalmente, aos trabalhadores do CME. Em relação ao processo de trabalho, a 

ocorrência em IH tem se constituído em importante problema de saúde pública no 

Brasil e no mundo. 

Considerando as IH, é importante relembrar que toda infecção adquirida ou 

transmitida, no ambiente hospitalar, teve sua ocorrência com origem na Idade Média, 

período em que foram criados os primeiros hospitais e práticas para o controle, na 

reorganização do hospital.  
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Na década de 1950, o termo utilizado era contaminação hospitalar, os primeiros 

registros são datados nessa década e as ações governamentais para o controle da 

IH, no Brasil, se deu, a partir da década de 80, o que possibilitou a produção e 

utilização de insumos necessários a mudanças nas práticas de higienização e 

assepsia. 

Nesse sentido, a difusão das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar - 

CCIH – se iniciam em 1972, no Hospital de Ipanema, no Rio de Janeiro, em parceria 

com a Associação Brasileira de Enfermagem, o primeiro evento relacionado ao tema 

foi o Curso de Epidemiologia e Profilaxia das Infecções Hospitalares (FERNANDES, 

2000).  

Dessa forma, os procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização dos 

materiais são fundamentais na prevenção e controle das IH. Isso reforça a relevância 

e responsabilidade do CME nos serviços de saúde, ciente de que falhas são 

determinantes para o surgimento de infecções aos usuários (BITTENCOURT et al, 

2015). 

Assim, os profissionais de enfermagem do CME, inseridos nos serviços de 

saúde devem ser organizados, ter agilidade, resistência física, ser observadores, se 

ajustar quanto ao uso contínuo de equipamentos de proteção individual (EPI) e ter 

facilidade para se adequar às mudanças exigidas por novos protocolos estabelecidos 

(GRAZIANO, SILVA e PSALTKIDIS, 2011). 

Padoveze e Graziano (2010) mencionam que, ao enfermeiro, cabe assegurar 

a manutenção técnica dos equipamentos de acordo com os padrões nacionais e 

recomendações do fabricante, comunicar falhas relacionadas ao processo de 

esterilização à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e a guarda em 

arquivo apropriado dos registros dos ciclos do autoclave, realizar o dimensionamento 

de RH, assim como, atividades de capacitação, coordenação do trabalho, 

comunicação com as UC e equipes multidisciplinares.  

Logo, os enfermeiros que atuam no CME têm fundamental participação, por 

serem os responsáveis técnicos pela unidade devido a sua formação acadêmica, por 

isso, gerenciam a qualidade da assistência, ofertada aos usuários e profissionais no 

âmbito do trabalho. 
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2.5  O Trabalho de Enfermagem no Centro de Material e Esterilização  

e as suas categorias 

Ao abordar o trabalho da enfermagem do CME, diversas considerações podem 

ser aplicadas mediante às atividades realizadas. Uma delas é oferecer aporte 

necessário através de ações de cuidado indireto, para que o produto processado para 

a saúde seja usado, da melhor forma, em condições seguras na assistência prestada 

ao usuário.  

 O ato de cuidar tomou a dianteira no cenário educativo. “Cuidar” advém do 

latim, significa “cura” (coera, ação que revela atitude de desvelo e de preocupação, 

no foco ao outro, sujeito de atenções (ZOBOLI, 2004). Na área da saúde, 

especificamente na enfermagem, o cuidar parte da mesma gênese, pois coloca-

a como parceira da sociedade, que, respeitando a dignidade e a individualidade do 

usuário, investe na promoção e/ou recuperação do estado de equilíbrio físico, mental 

e social (SANTOS et al, 2013).  

A prática de cuidados é a mais antiga prática da história do mundo. Dessa 

forma, o cuidar, refletindo a sua essência, mantém, promove e desenvolve tudo o que 

existe ou todo o potencial de vida que os seres humanos conservam. “Ser cuidado, 

cuidar-se e cuidar sucedem-se, sobrepondo-se” (COLLIÈRE, 2003, p.178). 

Nesse entendimento de perceber, cuidar/cuidado é pautado numa visão 

fragmentada do ser humano, com a finalidade de otimizar a qualidade de uma 

assistência, considerando o singular e o plural, ou seja, a parte e o todo que este 

representa (MORIN, 2012). 

Waldow (2008) afirma que o cuidado requer o zelo além do momento da 

realização de uma técnica ou procedimento e, nessa relação, envolve o cuidado 

pessoal, que inclui o conhecimento de si, potencialidades, necessidades e limitações. 

Compreende também o cuidar da saúde, do espírito, do intelecto, de seu tempo e do 

lazer. 

Dessa forma, nessa visão relacional, o homem precisa cuidar do outro para 

desenvolver sua humanidade, como aponta Boff (2012), mas também necessita ser 

cuidado por outros no sentido de atenuar as dificuldades da vida. 

 Foucault, ao pensar o cuidado, estabelece um diálogo entre subjetividade e 

verdade no qual revoluciona o pensamento contemporâneo com a noção de sujeito. 

Aquele que cuida de si conhece, também, quais são os seus deveres e limites nas 
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relações que estabelece com os outros (FOUCAULT, 2011). Mediante essa 

compreensão, o cuidado de si como uma atitude ética e estética da existência constitui 

na atualidade a base filosófica para pensar o cuidado na área da saúde. 

 A enfermagem, ao longo do tempo, pelo modus operandi, pela aproximação de 

saberes práticos e teóricos, é uma atividade que vem desconstruindo e construindo a 

sua história, libertando-se de antigos paradigmas e introduzindo outros mais 

coerentes como a ideia, corpo político-social e como formadores de opiniões 

(PADILHA, BORENSTEIN e SANTOS, 2015). 

 A enfermagem consiste na prestação de cuidados que incluem ações de 

prevenção, proteção e recuperação da saúde, tendo como foco a atenção ao usuário 

dos serviços de saúde (ESPINDOLA e FONTANA, 2012). 

 Os trabalhadores da equipe de enfermagem estão inseridos no conjunto de 

profissionais da área de saúde. Dessa forma, fazem parte da equipe multiprofissional 

que se responsabiliza pela assistência prestada ao indivíduo e seus familiares, 

conforme a Figura 9 abaixo: 

Figura 9 – O Centro de Material e Esterilização e a equipe profissional. 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, Rio de Janeiro, 2019 
Imagens do Google e https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/enfermagem 
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O trabalho em Enfermagem é uma prática social e interdependente de outras 

ações de saúde, constituindo-se também uma atividade majoritária nos serviços de 

saúde. Sendo parte do processo de trabalho em saúde, a enfermagem, como qualquer 

outra profissão, se apropria dos elementos desse como objeto, instrumentos, 

finalidade e produto, adaptando-os ao seu saber-fazer (PIRES, 2013). 

 Mesmo dentro do contexto da Enfermagem, existem especificidades em 

relação aos elementos do processo de trabalho, sendo o CME um dos setores em que 

esses elementos se diferenciam sem esquecer que, no âmbito global, o objeto de 

trabalho dos profissionais de saúde é o usuário dos serviços de saúde (MACHADO, 

GELBCKE, 2009). 

 Teixeira (2005) entende que o cuidado sensível é componente do campo 

estético da profissão, ou seja, na parte arte da enfermagem, que não se separa da 

técnica. Esse cuidar envolve as relações, a percepção de si e do meio ambiente, bem 

como o entendimento da subjetividade visando à transformação. 

 O referido autor reforça que a enfermagem contemporânea não é mais a 

mesma de antes.  Atualmente, trazemos as dimensões estéticas, do desejo, que se 

ancora na ética. E à medida que somos éticos, criamos rupturas com laços do passado 

que paralisam as ações do presente e que, ao identificar os valores que nos bloqueiam 

para a transformação, já nos encontramos no início de um movimento ético 

(TEIXEIRA, 2005). 

 Identificando os valores para a ruptura dos laços do passado da enfermagem, 

um fato importante ocorrido na América Latina foi a busca pelo reconhecimento citado 

por Cruz e Soares (2003) apud Monterrosa; Lange e Chompré (1991), a criação de 

cursos universitários voltados à formação do enfermeiro com mudanças curriculares 

frequentes, para adequar-se ao mercado de trabalho, que, a princípio, exigia só a 

graduação dos profissionais, posteriormente, especialistas e, na década de 1990, já 

mestres e doutores (CRUZ e SOARES, 2003). 

 Nessa busca pelo reconhecimento, destacam-se os avanços históricos da 

evolução da Enfermagem como ciência, possibilitando um novo olhar sobre o cuidado, 

atuando em diversos planos e interfaces como a cultura, a política e a própria história, 

no aprimoramento da prática e ensino do cuidar (DIAS, DAVID e VARGENS, 2016).   

 Em um estudo multicêntrico realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 

por iniciativa do Cofen em 2015, “pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil”, concluiu-
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se que a enfermagem hoje no país é composta de 80% de técnicos e auxiliares e 20% 

de enfermeiros e que grande parte da força de trabalho encontra-se na Região 

Sudeste. Esse estudo inédito, considerado o mais amplo levantamento sobre uma 

categoria profissional já realizado na América Latina, abrangeu 1,6 milhão de 

profissionais. Compreenderam aproximadamente 50% dos municípios brasileiros em 

todos os 27 estados da Federação, incluindo desde profissionais no começo da 

carreira, como auxiliares e técnicos que iniciam com 18 anos; enfermeiros com 22 

anos e aposentados de até 80 anos (COFEN, 2015).  

 Ainda, de acordo com a pesquisa, uma nova realidade foi evidenciada, a 

formação dos profissionais de nível médio acima da exigida, em que 35,5% 

encontram-se com nível superior incompleto ou cursando uma graduação. E, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área de saúde 

compõe-se de um contingente de 3,5 milhões de trabalhadores, dos quais cerca de 

50% destes atuam na enfermagem (COFEN, 2015). 

  Trata-se de uma categoria presente em todos os municípios, fortemente 

inserida no SUS e com atuação nos setores público, privado, filantrópico e de ensino. 

Relacionado ao mercado de trabalho, 59,3% das equipes de enfermagem encontram-

se no setor público. 31,8% no privado, 14,6% no filantrópico e 8,2% nas atividades de 

ensino (BRASIL, 2015).  

 Nesse caminhar, o trabalho da Enfermagem decorre, fundamentalmente, de 

forma coletiva, associada a outros profissionais e equipe multiprofissional da saúde, 

em um saber consolidado com aporte necessário para as ações, frente a novos e 

velhos problemas no cotidiano na saúde, relacionados à profissão (PIRES, 2013).  

 Assim, Pires (2013) ressalta que os desafios são constantes para o trabalho da 

enfermagem, pois envolve seres humanos que vivem em sociedades históricas, 

dialeticamente local e globalizada, influenciando o aparecimento e propagação de 

doenças, bem como o acesso às informações sobre as condições terapêuticas, 

requerendo-se olhar para a utilidade social desse trabalho, assim como para os 

determinantes histórico-sociais de seu papel no campo multiprofissional de saúde 

relacionado aos atributos de profissão. 

 No âmbito da educação, a formação profissional compreende a qualificação, a 

requalificação, a especialização, o aperfeiçoamento e a atualização, trazendo como 

objetivos melhorar e ampliar a capacidade laboral do trabalhador, em função de suas 
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necessidades individuais, da equipe de trabalho e da instituição em que trabalha 

(BRASIL, 2005). 

 Mediante isso, Pires (2013) aponta que estão incluídos estudos sobre 

concepções pedagógicas de políticas adequadas, formação de novos profissionais e 

educação permanente como direito e dever profissional para fundamentar ações 

seguras e de qualidade.  

 Para garantir a segurança dos processos e a eficiência da unidade CME, 

necessita-se não somente de tecnologia em equipamentos, mas postura 

comprometida dos profissionais e eficiente trabalho em equipe (MACHADO e 

GELBECK, 2009). 

 Martins, et al (2011), recomenda projetos de educação continuada direcionados 

a equipes de CME, devendo considerar a importância de se desenvolver as 

dimensões relacionais e aprimoramento técnico. Esses, indispensáveis para alinhar o 

conhecimento específico dos profissionais de enfermagem, acompanhando os 

avanços na área, como forma de garantir a qualidade no processamento adequado 

dos produtos para saúde. 

 Assim sendo, o enfermeiro coordenador dos serviços de um CME, importante 

no processo de supervisão e qualificação de RH, no contexto do CME, no 

processamento de artigos, responsável pela elaboração e implementação de POPs 

sobre o manuseio de produtos odonto-médico-hospitalares nos serviços de saúde 

precisa se preparar, pois, carreia grande responsabilidade sobre a dinâmica e 

exigências de um trabalho em que devem ser consideradas as condições estruturais, 

as condições de entendimento (cognição) e aptidões dos profissionais sob seu 

comando, para o desenvolvimento de atividades que não se encerram em si.  

 Portanto, a comunicação e a colaboração da equipe apontados por Ouriques e 

Machado (2013) são relevantes para o aprimoramento de práticas seguras de 

trabalho. Nesse sentido, os profissionais devem apresentar papéis complementares, 

compartilhando saberes e responsabilidades na solução de  

problemas e tomada de decisão.  

Na sequência, a apresentação do referencial teórico, cuja construção visa 

trazer, ao contexto da pesquisa, o modo de ver de estudiosos sobre a temática 

assinalada com vistas a responder a questão norteadora e a embasar cientificamente 

os objetivos propostos.     
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Nesse contexto, o referencial contará com as perspectivas teóricas do 

estudioso Christophe Dejours, que emerge como uma abordagem apropriada para 

uma análise crítica e com contribuições para a organização do trabalho. 
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CAPÍTULO III 

3.1     Fundamentação teórica 

Neste capítulo, apresenta-se o referencial teórico no sentido de alicerçar o 

objeto de estudo: a trajetória do profissional de enfermagem, cujo cerne é o cenário 

CME de um hospital público geral. 

De acordo com o preconizado no método proposto por Bertaux (2010), o 

referencial teórico se dará a partir das narrativas de vida dos participantes. 

Nesse sentido, o referencial contará com a perspectiva teórica do estudioso 

Christophe Dejours, em virtude de suas obras abordarem o sofrimento e o prazer no 

trabalho, com foco em sua organização em relação a fatores sociais e profissionais. 

O objetivo é a compreensão de diversos contextos em que se deu o percurso 

profissional na instituição da equipe de enfermagem que atua no CME, um cenário 

que passa por transformações ao longo do tempo. Destaca-se que o autor tem 

pesquisado a vida psíquica no trabalho, há mais de 30 anos, tendo como foco o 

sofrimento psíquico, as estratégias para a superação e transformação do trabalho em 

fonte de prazer.  

Em princípio, Dejours (1992) associou o adoecimento psíquico à prática laboral, 

pautado na psicopatologia. Posteriormente, seus estudos passaram a fundamentar-

se no caráter subjetivo que as relações de trabalho produziam nos trabalhadores e 

nas estratégias desenvolvidas por eles, para lidarem com o sofrimento, resultando na 

disciplina chamada de Psicodinâmica do Trabalho. 

 3.2   Breve histórico de Christophe Dejours e a abordagem da Psicodinâmica 
do Trabalho 

Nascido em abril de 1949 em Paris, Christophe Dejours, doutor em medicina, 

especialista em medicina do trabalho e psiquiatria e também psicanalista, é professor 

do Conservaitore National des Arts et Métiers em Paris, onde dirige o Laboratório de 

Psicologia do Trabalho e da Ação. Dejours tem realizado pesquisas sobre a vida 

psíquica e as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos trabalhadores para a 

superação e transformação do trabalho em fonte de prazer (DEJOURS, 2004). Ele é 

considerado, portanto, como “pai da Psicodinâmica do Trabalho”, destacando-se 

nessa área, que é um campo de pesquisa focado na investigação da relação trabalho 
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- adoecimento, que teve início no final do século XX. A Figura 10 reforça sua 

importância para esta tese. 

 

Figura 10 – Dejours colabora cientificamente através da teoria da Psicodinâmica do Trabalho 
para desvelar o universo das relações que o trabalho tem com o sofrimento psíquico. 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, Rio de Janeiro, 2019 
Imagem: http://www.tst.jus.br/web/trabalhoinfantil/ 

 

A Psicodinâmica do Trabalho é uma abordagem científica, iniciada por Dejours 

no fim dos anos 1970, na França, sendo o foco a análise da relação entre saúde 

mental e trabalho. Deu-se também pela proximidade à teoria denominada 

psicopatologia do trabalho na época (1950). Ressalta-se que a aproximação com a 

temática parte da corrente iniciada por estudiosos como Begoin, Fernandez-Zoila, Le 

Guillant, Silvadon e Veil, da teoria da psicopatologia do trabalho, constituindo-se a 

disciplina Psicodinâmica do Trabalho, o que ocorreu em meados dos anos 1990 

(DEJOURS, 2004). 

Referente aos estudos realizados pelos pesquisadores que procuravam 

distinguir as doenças mentais relacionadas ao trabalho, pode ser citado o caso da 

neurose das telefonistas por Le Guillant e Bégoin, em 1956, e, posteriormente, em 

1987, por Dejours. Essa condição foi contestada por Dejours que analisou que não 

havia patologia mental relacionada à imposição do trabalho (DEJOURS, 2011). 



74 

 

Assim, Dejours tem pesquisado a vida psíquica no trabalho há mais de 30 anos, 

tendo como foco o sofrimento psíquico e as estratégias de enfrentamento utilizadas 

pelos trabalhadores, para a superação e transformação do trabalho em fonte de 

prazer, com inovações nos estudos dos efeitos da organização do trabalho 

(DEJOURS, ABDOUCHELI e JAYET, 2014). 

Duque e Viana (2014) apontam que foi, a partir do século XVIII, que a 

psicopatologia passou a se constituir como clínica, por médicos psiquiatras, através 

de discurso científico, empregando-se o método de observação e de organização da 

loucura em uma visão racional e de controle. Esse modelo perdurou até o século XIX. 

De acordo com Dejours (1992), para a psicopatologia do trabalho, o problema 

não é a doença mental e sim a normalidade, isto é, o que importa realmente é 

compreender as estratégias defensivas utilizadas pelos trabalhadores, seja de forma 

individual ou coletiva, com a finalidade de evitar a doença e preservar o equilíbrio 

psíquico.  

Lima (1998) refere que, a partir dessa investigação, Dejours sugere a mudança 

do nome da disciplina para "Psicodinâmica do Trabalho", demonstrando o não 

estabelecimento de uma relação causal entre alguns distúrbios psíquicos e formas de 

organização do trabalho. O autor considera esta denominação adequada na medida 

em que amplia esse campo permitindo um olhar para o sofrimento como também para 

o prazer no trabalho. Dejours não concorda que o trabalho seria causador de doenças 

mentais, mas podendo desencadeá-las sob condições específicas.  

Portanto, a teoria da Psicodinâmica do Trabalho trouxe consideráveis 

contribuições e vem crescendo na aceitação de diferentes estudiosos e áreas que 

buscam um melhor entendimento das relações do homem com o seu trabalho e de 

patologias associadas, na medida em que reforçou a questão do trabalho na 

compreensão não apenas da doença, mas da saúde e do prazer. 

Dentre as suas obras estão: “Travali: Usure Mental” (1980), lançado na França, 

apresentando um estudo em Psicopatologia do Trabalho; “Psicodinâmica do Trabalho: 

contribuições da escola dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho” 

(1994); “O fator humano” (1997); “A banalização da injustiça social” (1998) e o livro “A 

loucura do trabalho” (1992).  

 Bueno e Macedo (2012) apontam que o trabalho visto pelo olhar da 

Psicodinâmica encontra interesse particular no estudo sobre o prazer, ligado à 
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autonomia, liberdade, reconhecimento, identidade, sublimação e, principalmente, no 

processo criativo, mas também no sofrimento, ligado à falta de reconhecimento, 

sobrecarga e na patologia da solidão.  

 Dejours, (2004), então pioneiro na nova teoria, a Psicodinâmica do Trabalho, 

analisa o tema do sofrimento psíquico, resultante do enfrentamento do trabalhador e 

as condições impostas pela organização do trabalho e, também, compreende esse 

trabalhador como um sujeito histórico, ativo e participante na construção de seu 

processo de subjetivação.  

Nesse sentido, para desenvolver o novo modelo, na visão epistemológica, 

Dejours se articula com distintas áreas do conhecimento como a Sociologia, a 

Ergonomia e a Psicanálise. Freud tem forte influência na psicodinâmica, referente à 

subjetividade, em uma construção inseparável e inacabada dessa relação entre 

subjetividade e o contexto social (MENDES, 2007: DEJOURS, ABDOUCHELI e 

JAYET 2014). 

Cabe lembrar que o mundo do trabalho tem passado por transformações 

contínuas no processo de produção e, em sua organização, devido à globalização, ao 

capitalismo, desenvolvimento tecnológico e científico, exigindo que o trabalhador se 

adapte cada vez mais às novas condições. Nesse sentido, o trabalho que a equipe de 

enfermagem desempenha em seu percurso profissional na instituição pode contribuir 

para situações de prazer ou de sofrimento. 

Para a Psicodinâmica do Trabalho, o trabalho pode ser lugar tanto de saúde 

como de doença, sofrimento ou prazer, sendo apresentado sempre com duplo papel: 

o trabalho pode ser estruturante, como também pode adoecer, pode promover 

dignidade como também pode debilitar e ser alienante (DEJOURS, 2011). 

Para indivíduos de qualquer idade, o trabalho tende a se apresentar como 

recurso fundamental para a conquista da sonhada autonomia financeira e aceitação 

social. Na atualidade, a complexidade do trabalho no CME traz à tona questões que, 

embora já presentes na vida dos profissionais hoje, com um novo enfoque, exige 

novos direcionamentos. 

O trabalho em sua evolução histórica sempre acompanhou o indivíduo, na 

garantia à subsistência, ao proporcionar, além do sustento material, função psíquica 

na estrutura de constituição do sujeito e sua rede de significados. Assim, o trabalho 
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surge como mediador na relação de construção e desenvolvimento da identidade e 

interação com o meio externo (SCHWARTZ, 2011 & CLOT, 2011). 

Desenvolvida por Christophe Dejours, na década de 1980, a partir de estudos 

que realizou sobre a loucura do trabalho, a Psicodinâmica do Trabalho compreende o 

trabalhador como um sujeito histórico, ativo e participante na construção de seu 

processo de subjetividade. O trabalho configura-se como elemento central na 

promoção do desenvolvimento psíquico e da constituição da identidade dos sujeitos, 

ao ser atividade social que necessita de relações interpessoais.  

Referente ao trabalho realizado, a unidade CME se articula com quase todos 

os setores dos serviços de saúde, fornecendo produtos esterilizados às UC. Difere de 

outras unidades pela característica do ambiente de trabalho possuir áreas distintas, 

com processo de trabalho fragmentado, mecanicista, sem criatividade, semelhante ao 

de uma indústria, de forma sequencial de processamento de artigos com 

produtividade e ritmo intenso. Essa situação é decorrente da Segunda Revolução 

Industrial, ocorrida no século XIX. 

Caracterizada como amplo processo de mudanças sociais, a Revolução 

Industrial, impulsionada pela mudança de métodos artesanais em sistemas industriais 

de produção, teve a sua marca em quase todos os países que aderiram ao modelo. 

Um pouco dessas mudanças aconteceu, realizada no cotidiano social, na 

subjetividade e no corpo do trabalhador, frente às várias ameaças impostas, como 

retratadas no filme Tempos Modernos de Charles Chaplin. Destacando-se, nesse 

momento histórico, o estabelecimento do ritmo, tipo de tarefas e intensificando o 

controle no trabalho (AMARAL, AZEVEDO e BRÁZ, 2014).  

Os autores lembram que vários estudos, cronometrando tempos e observando 

movimentos, iniciaram-se com a finalidade de deixar o corpo mais rápido e eficiente, 

visando a racionalizá‐lo, simplificá‐lo e codificá‐lo, otimizando a produção da mais‐

valia. Deveria haver maior rendimento do trabalho com o menor esforço, Taylor (1997), 

eliminando toda e qualquer parcela de tempo e deslocamento inútil do trabalhador. O 

corpo humano passou a ser submetido a uma forma de trabalho mecânica, 

sistematizada e repetitiva, expandindo os processos alienantes que levaram o 

trabalhador a vender sua força de trabalho, abdicar de atributos e potencialidades 

(AMARAL, AZEVEDO e BRÁZ, 2014). A força de trabalho era a única mercadoria que 

o trabalhador possuía para vender e garantir a subsistência. 
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Nesse sentido, Dejours (2011) define a organização do trabalho, a partir da 

divisão do trabalho que se refere à divisão de tarefas, andamento e ao modo prescrito, 

e a divisão dos homens que abrange as relações hierárquicas e de poder, assim como 

as responsabilidades. 

Para a Psicodinâmica do Trabalho, pensar sobre a organização requer 

considerar o trabalho prescrito e sua real disposição. Nesse direcionamento, a 

organização e suas repercussões para a saúde do trabalhador podem ser 

compreendidas, tendo em vista o quanto difícil seria antecipar todas as situações reais 

do universo do trabalho (PAI, LAUTERT e KRUG, 2011).   

Ainda segundo o autor, o enigma da saúde mental no trabalho não é mais 

pesquisado como adoecimento do trabalho, mas como sofrimento em harmonia com 

a normalidade e com a proteção do equilíbrio psíquico. Configura-se, assim, como 

vivência subjetiva. Apesar do trabalho conferir caráter construtor à vida do homem, se 

realizado em condições precárias, pode se tornar gerador de doenças. Tendo o 

trabalho como fonte de prazer e sofrimento, o trabalhador reage de forma individual 

às condições em que ele é apresentado (DEJOURS,1992). 

Nesse sentido, a Psicodinâmica do Trabalho é uma abordagem científica que 

estuda o sujeito e sua relação com a organização do trabalho, sendo essa relação 

determinante do sofrimento mental. O trabalho não só é fonte de recompensa e de 

reconhecimento, mas também de frustrações, punições e privações, e, portanto, de 

sofrimento e prazer. Essa polarização torna-se mais intensa diante do acirramento da 

globalização e da competitividade (DEJOURS, 2004). 

Glanzner et al (2017) mencionam que o referencial da Psicodinâmica do 

Trabalho tem despertado para o nexo entre ausência de reconhecimento e processos 

de sofrimento, adoecimento e despersonalização. Assim, tem como foco o estudo dos 

vínculos entre sofrimento e a organização do trabalho, analisando as dinâmicas pelas 

quais se estabelecem sistemas coletivos de defesas. 

O trabalho de enfermagem é considerado muitas vezes gratificante, como fonte 

de prazer e bem-estar. O ambiente do CME é caracterizado como unidade essencial 

nos serviços de saúde, sendo responsável por todo o processamento do material, 

entretanto, o processo de trabalho no CME acarreta sofrimento psíquico aos 

trabalhadores, expresso por sentimentos de menos valia, tristeza, e alguns 

profissionais já expressando doenças psicossomáticas e mentais.  
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De acordo com Barros e Honório (2015), o trabalho torna-se perigoso, quando 

faz aumentar os esforços para uma adaptação, ou seja, quando o profissional 

encontra-se frente à complexidade e condições de trabalho que lhe são impostas.  

Nesse contexto, Campos, David e Souza (2014) ressaltam que a saúde do 

trabalhador deve ser estudada, diante da complexidade e fragmentação das 

organizações do trabalho, permitindo compreender o trabalho como espaço de 

organização da vida social, em que os profissionais são sujeitos que pensam e agem 

sobre o trabalho, ainda que as relações capitais dificultem tais ações.  

Portanto, a percepção de que o trabalho tem consequências sobre a saúde do 

indivíduo é antiga. Assim, a Psicodinâmica do Trabalho torna-se abordagem 

apropriada na tentativa de desvelar como se deu o percurso profissional em um 

hospital universitário pela enfermagem que atua no CME, pois o trabalho envolve, 

além da carga física, as cargas psíquica e emocional, assim como o prazer e o 

sofrimento. Destaca-se, portanto, que a investigação à luz da Psicodinâmica do 

Trabalho coloca como questão central os conflitos decorrentes do encontro entre um 

indivíduo, portador de uma história singular preexistente a esse encontro e uma 

situação de trabalho, cujas características são fixadas independente de sua vontade. 
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CAPÍTULO IV 

4.1     Metodologia 

Este capítulo aborda o percurso metodológico no sentido de se alcançar os 

objetivos propostos. Ao buscar, com esta pesquisa, conhecer a trajetória profissional 

dos trabalhadores de enfermagem lotados no CME em um hospital universitário, o que 

se deu - de uma maneira singular-, a partir das percepções individuais e em relação 

aos significados do seu contexto social e de trabalho, a estratégia de narrativa de vida 

mostrou ser o método mais apropriado para este estudo. Dessa maneira, o método 

permite conhecer um pouco da história de cada profissional, através de fatos 

passados, da atualidade com liberdade, nesse percurso na instituição. 

4.2     Tipo, abordagem e método de estudo 

Trata-se de um estudo descritivo e analítico com abordagem qualitativa, 

baseado no método Narrativa de Vida, Bertaux (2010) explicada na Figura 8, que 

envolvem profissionais da equipe de enfermagem do CME de um hospital 

universitário. 

A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos sem manipulá-los. Procura descobrir, com precisão possível, a frequência 

em que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e suas 

características (CERVO, BERVIAN & SILVA, 2007). 

Lima (2011) destaca que um estudo exploratório apresenta como objetivo 

principal explicar, ao invés de simplesmente descrever, uma situação a qual são 

isolados os efeitos de variáveis específicas e o entendimento dos mecanismos de 

ação.  

Adotamos a abordagem qualitativa em função de sua adequação ao objeto 

proposto. Segundo Minayo (2011), o método qualitativo é o que se aplica ao estudo 

da história, das relações, representações, crenças, percepções e opiniões, 

interpretações que os indivíduos fazem em relação a como vivem, constroem artefatos 

significativos para si mesmos, sentimentos e pensamentos. 
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Figura 11 – Daniel Bertaux e a abordagem narrativa. 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, Rio de Janeiro, 2019. 
Imagens: Google e autora  

  

O método permite a descoberta de processos sociais pouco conhecidos, 

possibilitando o desenvolvimento de novas abordagens, além da revisão e construção 

de conceitos e categorias durante a investigação (MINAYO, 2010). 

 Gil (2010) considera que exista um vínculo indissociável entre o mundo objetivo 

e a subjetividade do sujeito, uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito e 

que não pode ser traduzido em números. 

 Esse tipo de pesquisa fundamenta-se na premissa de que os conhecimentos 

são possíveis através da experiência humana, de acordo como é vivenciada e definida 

por seus próprios atores (POLIT & BECK, 2011). 

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de 

pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho 

para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Significa muito mais 

do que apenas procurar a verdade, é encontrar respostas para questões propostas, 

utilizando métodos científicos (MARCONI & LAKATOS, 2011). 

Neste sentido, a pesquisa qualitativa foi escolhida com o intuito de captar as 

construções mentais coletivas trazendo o método Narrativa de Vida como facilitador 

na relação do pesquisador com os participantes da pesquisa. 
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 O método Narrativa de Vida foi introduzido pelo sociólogo francês Daniel 

Bertaux e considera a narrativa do participante como ponto primordial de interesse da 

pesquisa (BERTAUX, 2010). 

Conforme especialistas que se dedicaram ao tema, Bertaux, (1999) e Becker 

(1986), a metodologia da história de vida originou-se nas Ciências Sociais, durante a 

década de 1920, com estudos da Escola de Chicago. As entrevistas de caráter 

biográfico visam tratar sobre assuntos como as mudanças sociais referentes a 

processos migratórios, segundo The Polish Peasant in Europe and America, de 

Thomas e Znaniecki, considerado o pioneiro ao se tratar da utilização de dados de 

história de vida como ferramenta de pesquisa e percursos de declarados desviantes 

ou delinquentes, estudos como The Jack Roller, de Clifford Shaw – ou melhor, temas 

de pesquisa em que o pertencimento social dos indivíduos observados não é dado a 

priori (GUÉRIOS, 2011).    

Depois de inúmeros estudos da “Escola de Chicago”, a utilização desse método 

declinou. De acordo com Becker (1986), o desenvolvimento de teorias de forma pouco 

expressiva sobre condições de vida e experiência do indivíduo foi responsável pelo 

abandono no final da década de 1970. O uso do método de história de vida retornou 

de forma intensa na França, por meio de um relatório de pesquisa de Daniel Bertaux. 

Suas principais ideias foram publicadas em 1980 no artigo “L´approche biographique: 

sa validité méthodologique, ses potentialités” Bertaux (1999). No estudo de trajetórias 

de vida nas Ciências Sociais, Bertaux afirmou que um “enfoque biográfico” deveria 

utilizar relatos de vida, empregando a palavra inglesa story para designar a história de 

uma vida, conforme conta a pessoa que a viveu (GUÉRIOS, 2011).  

A expressão “narrativa de vida” foi produzida na França por volta de 1955 e até 

1976 o termo utilizado era “história de vida” ou lyfe history- tradução do inglês. Mas, 

esse termo não distinguia bem entre história vivida e a narrativa que o indivíduo 

poderia apresentar de sua vida. A narrativa constitui, então, uma descrição próxima 

da história realmente vivida (BERTAUX, 2010). 

Segundo o autor, o método Narrativa de Vida permite identificar, nos 

participantes, o fundamento de sua história de vida, a partir de seus relatos, pois o 

primordial é o enfoque dado pelo narrador (BERTAUX, 2010). A história de vida 

permite obter informações na essência subjetiva de uma pessoa, sua experiência e 
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perspectiva, não há melhor alternativa que obter estas informações que não seja 

através da própria pessoa (SANTOS & SANTOS, 2008). 

 Um relato de vida é um discurso narrativo que conta uma história real e se 

improvisa no marco de uma relação dialógica com o pesquisador que, orienta a 

entrevista rumo à descrição de experiências que ajudem o estudo do participante 

(BERTAUX, 2010). 

 O autor assegura que um relato de vida se refere a toda a existência de um 

indivíduo, desde o início de sua vida, incluindo suas origens. Em cada período, o 

indivíduo irá relatar apenas o que é relevante para ele (BERTAUX, 2010). 

 Santos e Santos (2008) referem-se à experiência e perspectiva de um 

indivíduo, fazendo considerações de que o melhor caminho de se obter estas 

informações é através do relato oral. O método utiliza-se das trajetórias pessoais no 

âmbito das relações humanas. Busca conhecer as informações contidas na vida 

pessoal de um ou de vários informantes, ao fornecer riqueza de detalhes sobre o tema. 

Dá-se a liberdade para dissertar livremente sobre uma experiência pessoal em relação 

ao que está sendo pesquisado.  

 Em relação às trajetórias pessoais, o passado não só vem à tona, no presente, 

pela memória, mas mistura-se com as percepções, empurra, desloca estas, ocupando 

todo o espaço da consciência. Ao mesmo tempo, como força subjetiva, a memória 

aparece profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora (BOSI, 2012). 

 De acordo com Muylaert et al (2014), a memória é seletiva, lembramos de 

alguns eventos e outros são esquecidos, seja de maneira intencional ou de forma 

inconsciente, o importante é o que o indivíduo traz de sua experiência o que é real. 

Nesse sentido, o método Narrativa de Vida é realizado através de uma 

entrevista aberta, em que os participantes ficam livres para falar sobre sua vida ou 

percurso dela, sem o estabelecimento de um roteiro. Designado por Bertaux (2010), 

constitui-se em pesquisa empírica apoiada na pesquisa de campo e nos estudos de 

caso, na perspectiva etnossociológica. A característica principal dessa técnica, 

segundo o autor, é a de constituir um movimento diacrônico do percurso de vida.  

Portanto, o método, em uma perspectiva etnossociológica, considera a 

coexistência de mundos sociais dentro de uma mesma sociedade, em que cada 

pessoa desenvolve a sua cultura particular. Aplica-se a pesquisar parte da realidade 

sócio-histórica que não se sabe muito a priori. 
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 Nesse sentido, o método busca apreender os elementos gerais contidos nas 

entrevistas dos participantes do estudo como aponta Spindola e Santos (2003), nesse 

caso, os profissionais de enfermagem do CME. Articulações entre a história individual 

e a história coletiva, uma ponte entre a trajetória individual e a trajetória social (SILVA 

et al, 2007). 

 Assim, conforme Bertaux (2010), essa diversidade de posições e de 

percepções com possibilidades de entender o mundo social dos atores que contribuirá 

para a construção progressiva de uma amostra. 

 A despeito do emprego do método, ele nos permite desenvolver uma escuta 

mais atenta. Mas, para que o sucesso seja alcançado, é necessário que o 

pesquisador, antes de utilizá-lo, despoje-se de seus próprios preconceitos. Nesse 

caso, ressalta-se a importância de aprender a respeitar os silêncios prolongados, os 

olhares que, por vezes, vagueiam na busca de uma recordação nem sempre aclarada 

(BARRETO, 2008).  

 Apontado também por Muylaert et al (2014), diversas características são 

envolvidas, como tom de voz, pausas, mudanças na entonação, silêncios e outras 

formas de expressão, estas, relevantes para se entender o não dito.   

 Bosi (2012) se refere à memória como um cabedal infinito, do qual só 

registramos um fragmento. Cabe ao pesquisador a escuta sensível para conduzir 

eventuais esclarecimentos que se façam necessário. 

  A narrativa de vida como método nos permite conhecer o relato das 

experiências vivenciadas, que o entrevistado expõe como relevantes. A entrevista é 

conduzida a partir daquilo que ele deseja falar. Configura-se, portanto, como meio de 

atingir o coletivo da qual o participante da pesquisa faz parte, nesse caso, o 

profissional da equipe de enfermagem do CME com a sua história, em seu percurso 

profissional na instituição. 

 Nesta pesquisa, o método está sendo utilizado para conhecer a trajetória 

profissional, a partir das narrativas da equipe de enfermagem que atua no CME do 

HUAP, conforme mostra a Figura 12 sobre a questão norteadora da pesquisa. 

 

 

 

 



84 

 

Figura 12 – Questão de pesquisa 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, Rio de janeiro, 2019. 

4. 3    Participantes da pesquisa 

Os participantes da pesquisa foram 42 profissionais de enfermagem que fazem 

parte do quadro efetivo da instituição e compõem a equipe de enfermagem atuantes 

no CME, constituída de (4) enfermeiros, (20) técnicos e (18) auxiliares de enfermagem 

com escalas diurnas e noturnas de 12X60 horas, 12/36 horas e de 6 horas. Também, 

no exercício de atividades de coordenação e operacionalização de material e 

equipamentos, num intervalo de tempo, alguns dispuseram a contribuir com a 

elaboração desta pesquisa. 

A unidade CME conta atualmente com 52 profissionais de enfermagem, entre 

enfermeiros com atividades privativas de planejamento, organização, coordenação, 

execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem, técnicos e 

auxiliares de enfermagem exercendo atividades em nível de complexidade 

intermediária sob supervisão, orientação e direção do enfermeiro conforme COFEN 

(1987), distribuídos em plantões, no serviço diurno e noturno. Um enfermeiro diarista 

na coordenação geral do CME, dois enfermeiros diaristas, sendo um no turno da 

manhã e um à tarde e um enfermeiro em cada plantão noturno. 
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Destacamos que os 42 profissionais de enfermagem foram orientados sobre os 

objetivos da pesquisa e expressaram o desejo de participar, a partir da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que se encontra no Apêndice A. 

Foram excluídos da pesquisa, sem qualquer ônus ou constrangimento, os 

profissionais que se encontraram em gozo de férias, licença médica, afastados por 

motivos pessoais, assim como aqueles que não expressaram vontade em participar, 

a saber, duas auxiliares de enfermagem que não estavam bem emocionalmente. 

4. 4    Cenário 

A pesquisa para a coleta de dados foi realizada no CME do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, situado na cidade de Niterói, na Região Metropolitana II 

do Rio de Janeiro. 

A Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro compreende os 

municípios de Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim, além 

de Niterói. De acordo com o IBGE 2017, a população estimada, nessas cidades, 

totaliza 2.046.591, representando, assim, 12.2% da população do estado. 

O HUAP é a maior e mais complexa unidade de saúde da região metropolitana 

e considerado pelo SUS como hospital de nível terciário e quaternário (MEC-UFF, 

2008). Tem por finalidade ofertar assistência à população e promover a educação e 

pesquisa, considerando os diferentes níveis educacionais dos RH. Ele atende toda 

área da região metropolitana II e também fora da abrangência em algumas 

especialidades. A seguir, na Figura 13, o mapa das áreas da região metropolitana II 

do município do Rio de Janeiro, conforme dados do IBGE 2010 e atualizado em 2017. 
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Figura 13 – Mapa das áreas da região Metropolitana II do Rio de Janeiro 

 

Fonte: elaborado pela autora e baseado IBGE (2010-2017). Niterói, Rio de Janeiro, 2017 

 

O hospital, atualmente, possui 178 leitos de internação - menor em relação a 

2014 - em que havia 221 leitos ativos – e desenvolve atividades assistenciais nas 

diferentes clínicas: Médica, Cirúrgica, Ginecologia, Obstetrícia, Ortopedia e Pediatria. 

Conta ainda com as áreas de atendimento de alta complexidade que incluem as 

cirurgias cardíacas, as vasculares, ortopedias, além dos transplantes renais e 

neurocirurgias. Possui leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adulto e de UTI 

neonatal. A instituição dispõe também de setor de emergência adulto e infantil, 

ambulatório de especialidades, centro cirúrgico, CME, um centro de tratamento 

dialítico, cardiologia, setor de hemodinâmica e fisioterapia cardíaca e o HUAP é 

referência também em oncologia. O setor de emergência funciona de forma 

referenciada e regulada e é aberto a todos os casos.  

Em média, são realizadas 308 cirurgias por mês, incluindo eletivas e de 

urgência, aproximadamente 800 a 1000 consultas ambulatoriais por dia atualmente, e 

atendimentos realizados nos setores de broncoscopia, endoscopia, hemodinâmica, 

banco de leite, serviços de radiologia com o setor de tomografia computadorizada e 

ressonância magnética. Portanto, trata-se de um hospital com produção grande no 

processamento de materiais. Também dá suporte na área de esterilização aos 
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hospitais da Prefeitura Municipal e Estadual em regiões que abrangem a área 

metropolitana II eventualmente. 

Recentemente, foi reinaugurado o setor de Ambulatórios que possui agora, 94 

ambientes, incluindo consultórios, salas de terapias e um centro cirúrgico composto 

de duas salas. 

 Referente ao CME cenário do estudo, foi todo projetado, segundo a RDC 

15/2012 e RDC 50. Possui local físico exclusivo que abriga as áreas de expurgo, 

preparo, esterilização, armazenamento e distribuição de material esterilizado e as 

áreas de apoio: vestiários, secretaria, sala de lanche, depósito de material de limpeza 

e almoxarifado. Não sendo contemplada a área de descanso dos trabalhadores. Cada 

uma das áreas técnicas desenvolve um processo de trabalho específico, de acordo 

com sua finalidade e respeita o fluxo unidirecional no processamento dos produtos 

para saúde, não havendo, portanto, cruzamento do material limpo com o material sujo. 

No tocante ainda ao cenário CME, para entendimento melhor do objeto de 

estudo, considerou-se assinalar a cidade de Niterói, município do Rio de Janeiro. 

Oportuno registrar um pouco da cidade, como se deu a integração do HUAP à UFF 

realizada através de doação pela Prefeitura Municipal de Niterói, no incentivo ao 

ensino e pesquisa na saúde, detalhando breve histórico, através dos fatos, da 

construção, até os dias atuais. 

4.4.1   Um pouco da história da cidade de Niterói e da UFF 

A cidade de Niterói está inserida no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Hoje, com 

uma população estimada em torno de 497.883 habitantes e uma área de 133,919 km², 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dividida em 

cinquenta e dois bairros, é o sexto município mais populoso e de maior Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), classificada, como população mais rica do país em 

estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em junho de 2011 (BRASIL, 

2016). 

 O termo Niterói é de origem da língua tupi e significa água que se esconde, ou 

ainda, porto sinuoso. Atualmente, apelidada de Cidade-sorriso e Niquiti. A região era 

muito evitada pelos portugueses por causa da resistência dos nativos locais. Assim, a 

Corte Francesa manteve uma colônia permanente, de onde a França poderia tentar o 

controle de comércio com as Índias (BRASIL, 2010). 
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 O controle intenso se estendia desde o atual Rio de Janeiro até o litoral de 

Niterói, ocupando algumas ilhas e praias. A dominação francesa é considerada o início 

da história de Niterói.  Então, o governador geral do Brasil, Mem de Sá, invadiu a 

Guanabara e tomou posse da região, no ano de 1560, tendo havido uma expulsão 

quase que total dos franceses. Assim, Estácio de Sá, seu sobrinho, recorreu à ajuda 

do cacique de uma tribo Tupi, o Araribóia – o mesmo que cobra feroz. Araribóia havia 

sido expulso pelos franceses de sua terra natal, a ilha de Paranapuã, o que o fez 

aceitar o pedido, com a esperança de reconquistar a ilha (BRASIL, 2010). 

 Com o fim da guerra, em 1567, Araribóia recebeu o nome cristão de Martim 

Afonso. É convencido pelo governador a permanecer, a fim de manter a segurança 

na Baía de Guanabara. O cacique, então, faz a escolha pela região de águas 

escondidas que em tupi guarani é Niterói. Funda, através de posse solene em 1573, 

o primeiro núcleo de povoamento, a aldeia recebe a denominação de São Lourenço 

dos Índios (IBGE, 2010). Esse início da história tem sua representação na Figura 14. 

 

Figura 14 – Um pouco de História da cidade de Niterói e da UFF 

  

Fonte: Elaborado pela autora. Niterói, Rio de Janeiro, 2019.                                             
Imagens Google 
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Em 1587, com a morte de Araribóia, se inicia o processo de declínio do 

aldeamento, justamente por localizar-se distante do Rio de Janeiro e não oferecer 

condições para sua expansão (IBGE/ BRASIL, 2010). 

 A chegada da Corte de D. João VI à colônia brasileira, em 1808, foi 

determinante para o apogeu e progresso das freguesias do recôncavo e, 

principalmente, a de São João de Icaraí, além de estabelecer São Domingos para 

localização de seu sítio para lazer (BRASIL, 2010). 

No início, as atividades navais foram as maiores responsáveis pelo progresso 

da região, que se desenvolveu e adquiriu importância até tornar-se a Vila Real da 

Praia Grande, em 1819. Tornou-se em 1834, a capital da província do Rio de Janeiro 

(BRASIL, 2010). 

No ano de 1835, a cidade passou a se chamar Nictheroy. A condição de capital 

trouxe desenvolvimentos urbanos, como a barca a vapor, efetuada pela Cantareira e 

Viação Fluminense, iluminação pública a óleo de baleia em 1837, os primeiros 

lampiões a gás 1847, abastecimento de água em 1861, o surgimento da Companhia 

de Navegação de Nictheroy em 1862, o bonde de tração animal da Companhia de 

Ferro-Carril Nictheroyense, em 1871, estrada de ferro de Niterói, ligando a cidade com 

localidades do interior do estado em 1872, os bondes elétricos em 1883, e novos 

meios de transporte para ligar a cidade ao interior da província (IBGE/BRASIL, 2010). 

 Então, em 1841 o imperador Dom Pedro II concede o título de Cidade Imperial. 

Essa nomeação é dada às cidades importantes, conferindo-lhes certa autonomia e 

poder regional. Dessa forma, a cidade foi se reestruturando. Ainda no mesmo ano é 

idealizado o Plano da Cidade Nova, abrangendo o bairro de Icaraí e parte de Santa 

Rosa, constituindo-se num plano de arruamento - vias destinadas à circulação pública 

- elevação da cidade a condição de capital (IBGE, 2010). 

 A Revolta da Armada3 em 1893, destruiu vários prédios na zona urbana e 

bairros litorâneos, prejudicou as atividades produtivas e forçou a transferência da sede 

da capital para Petrópolis. Essa condição permaneceu por quase 10 anos, 

possibilitando sua entrada no século XX com o projeto de reedificação da capital. A 

parte seguinte é representada na Figura 15. 

 

__________________________ 
3 Movimento de rebelião decorrido entre 1893 -1895 coordenado por unidades da Marinha Brasileira 
contra o governo do presidente Floriano Peixoto (1891-94), através de esquadrilha armada na baía de 
Guanabara onde o alvo era a cidade do Rio de Janeiro (XAVIER, 2017). 
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Figura 15 – Um pouco de História da cidade de Niterói e da UFF 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, Rio de Janeiro, 2019. 
Imagens Google 

 

Em 1903, segundo IBGE (2010), Niterói volta a ser a capital do estado 

fluminense, o que ocasiona novo impulso de modernização na cidade, com construção 

de praças, deques, parques, estação hidroviária e rede de esgotos, além de 

alargamentos das ruas e avenidas principais. 

 No final da década de 60, inicia-se a construção da Ponte Presidente Costa e 

Silva. Neste mesmo período, a cidade sofreu outro impacto em sua estrutura 

econômica: a lei complementar n.º 20 de 1974 efetivaria a fusão dos estados da 

Guanabara e Rio de Janeiro, retirando de Niterói a condição de capital. A implantação 

do novo Estado do Rio de Janeiro ocorreu em 1975. A fusão trouxe o esvaziamento 

econômico da cidade, situação que se modificou com a conclusão da Ponte Rio-

Niterói, intensificando a produção imobiliária nas áreas centrais e bairros litorâneos da 

Zona Sul, como Icaraí e Santa Rosa, além da ocupação para áreas em expansão da 

cidade, como as regiões Oceânica e Pendotiba (BRASIL, 2010). O que é demonstrado 

na Figura 16. 
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Figura 16 – Um pouco de história da cidade de Niterói e da UFF 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Niterói, Rio de janeiro, 2019. 
Imagens Google 

 

Em relação à economia, a cidade é um dos principais centros financeiros, 

comerciais e industriais do Rio de Janeiro, acompanhando alto índice de 

investimentos como imobiliário e o comércio. Esse desenvolvimento trouxe também 

certos problemas, como a favelização, resultado da ausência de planejamento urbano. 

Ainda assim, a cidade é a que possui a maior renda per capita domiciliar do país, com 

média de 2.031 reais (IBGE/BRASIL, 2010). 

No tocante ao turismo, Niterói é a terceira cidade que mais recebe turistas no 

Estado do Rio de Janeiro, atrás apenas da capital e da cidade de Búzios. A atração 

se dá pelos centros culturais e históricos e pelas lindas praias oceânicas. A rede 

hoteleira é restrita, pelo fato de que a maioria dos turistas vem à Niterói como extensão 

ao passeio pela cidade do Rio de Janeiro, ou seja, passam apenas um ou dois dias 

na cidade, mas se hospedam na capital (BRASIL, 2016). 

Entre as visitas mais frequentes, estão a Praia de Icaraí, onde se localiza o 

principal bairro de Niterói, com as pedras de Itapuca e do Índio, o Caminho Niemeyer, 

conjunto arquitetônico que contém, como centros culturais, o Museu de Arte 

Contemporânea de Niterói, a Praça JK, o Teatro Popular de Niterói, a Estação 
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Hidroviária de Charitas, a Fundação Oscar Niemeyer e o Complexo dos Fortes de 

Niterói (BRASIL, 2016).  

Fazendo parte da cidade, temos a Universidade Federal Fluminense, 

responsável pela instituição cenário da pesquisa. Criada pela Lei nº 3.848, de 18 de 

dezembro de 1960, com o nome de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

– UFERJ (BRASIL, 2010).  

A ideia da criação de uma Universidade para o Estado do Rio de Janeiro partiu 

da Associação Fluminense de Professores Católicos, em 1946. A ela incorporaram-

se as cinco faculdades federais já existentes em Niterói - Faculdade de Direito de 

Niterói, Faculdade Fluminense de Medicina, Faculdade de Farmácia e Odontologia e 

Escola Fluminense de Medicina Veterinária - e agregaram-se estabelecimentos de 

ensino estaduais - Escola de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, Escola 

Fluminense de Engenharia e Escola de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro - 

e particulares - Faculdade Fluminense de Filosofia e Faculdade de Ciências 

Econômicas de Niterói (BRASIL, 2010). A Figura 17 retrata um pouco mais a história 

da cidade. 

 

Figura 17 – Um pouco de história da cidade de Niterói e da UFF 

 
Fonte: elaborado pela autora. Niterói, Rio de janeiro, 2019. 
Imagens Google  
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Em 13 de dezembro de 1961, pela Lei nº 3.958, os estabelecimentos até então 

agregados foram-lhe incorporados e, assim, federalizados. Em 1964, o 

Hospital Municipal Antônio Pedro, atualmente, Hospital Universitário Antônio Pedro, 

foi incorporado à Universidade com vistas ao ensino e pesquisa nas áreas de saúde 

e assistência (BRASIL, 2016). 

Com a Lei nº 4.831, de cinco de novembro de 1965, a UFERJ passou 

a denominar-se Universidade Federal Fluminense, entidade federal autárquica de 

regime especial, com autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar, 

econômica e financeira, exercida na forma de seu Estatuto e da legislação pertinente 

(BRASIL, 2010). Retratados na Figura 18 e 19. 

 

Figura 18 – Um pouco de história da cidade de Niterói e da UFF 
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Fonte: elaborado pela autora. Niterói, Rio de janeiro, 2019. 
Imagens do Google. 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=15721BDC815F3F5F4D7
D606D9082CEE1.proposicoesWebExterno1?codteor=1203605&filename=Dossie+-PL+3157/1961 

 

Hoje, a UFF possui 56.355 alunos matriculados, 3.581 professores onde 75% 

são doutores e 15% mestres e 4.718 servidores técnico-administrativos; 2.259 

funcionários terceirizados, - no HUAP estão lotados 1.940 servidores. Com um total 

de 79 departamentos de ensino. São oferecidos, por ocasião do vestibular, 124 cursos 

de graduação entre Bacharel, Licenciatura e Tecnólogo. Na pós-graduação, a UFF 

tem 131 cursos ativos lato sensu e stricto sensu, incluindo os cursos de 

especialização, doutorado, mestrado e residência (BRASIL, MEC/UFF, 2015).  

Conta também, com uma editora, quatro livrarias, 29 bibliotecas, 473 

laboratórios, 9 anfiteatros, o Hospital, atualmente, com 178 leitos e a Farmácia 

Universitária. Na área cultural, apresenta um Centro de Artes, composto por Cinema, 

Teatro, Galeria de Arte e Espaço de Fotografia. Na área de Música, conta com uma 

Orquestra Sinfônica, um Conjunto de Música Antiga, um Coral e um Quarteto de 

Cordas. Tem um Colégio de Aplicação aberto à comunidade, um Núcleo Experimental, 

na cidade de Iguaba Grande, uma Fazenda Escola em Cachoeiras de Macacu, ambos 

no Rio de Janeiro, e uma Unidade Avançada em Oriximiná, no Estado do Pará 

(BRASIL, 2016). 
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A expansão das universidades públicas se caracteriza como impacto positivo, 

visto que as mesmas oferecem mão de obra qualificada para um mercado de trabalho 

cada vez mais exigente e constroem conhecimento inovador, além de ser ferramenta 

de inclusão social.  

Na Reitoria, em Icaraí, funcionam os órgãos de assessoramento ao reitor, as 

quatro pró-reitorias, órgãos auxiliares, complementares e os conselhos superiores. Os 

conselhos Universitários e de Ensino e Pesquisa regulamentam e orientam a política 

educacional do ensino, da pesquisa e da extensão na universidade. Presididos pelo 

reitor, são integrados por representantes do corpo docente e discente e da 

comunidade de Niterói. O acompanhamento, a fiscalização econômico-financeira da 

universidade são competências do Conselho de Curadores (BRASIL, 2015). 

A UFF possui, assim, diversos órgãos e unidades distribuídas em vários bairros 

da cidade de Niterói: Icaraí, Ingá, Centro, São Domingos, Gragoatá, Boa Viagem, 

Barreto, Charitas, Vital Brazil e Santa Rosa. Encontra-se estruturada em três 

grandes campis: Gragoatá, no bairro de São Domingos, Praia Vermelha, na Boa 

Viagem e Valonguinho. Todos próximos à Estação das Barcas, no Centro, e à Zona 

Sul da cidade, ocupam área privilegiada, às margens da Baía de Guanabara. Algumas 

faculdades funcionam fora dos campis, em unidades isoladas. E no Campus do 

Valonguinho, atua a PROGER - Procuradoria Geral (BRASIL, 2015), demonstrado na 

Figura 20. 

Nessa esteira, por ocasião dos 55 anos da UFF, pensando em seu futuro como 

lugar de produção de conhecimento e tecnologia, ela deve estar articulada aos 

grandes centros de saber, internacionalizando-se, integrando–se a uma rede mundial 

de produção e disseminação do conhecimento pelo mundo, com compromisso ético 

na sua reprodução, com vistas a minimizar as diferenças socioeconômicas entre os 

povos e estando a serviço da democracia e da paz (BRASIL, 2015).  

Ressalta-se, a conquista da 33ª posição, na América Latina, e a 19ª, no Brasil, 

de melhores instituições latino-americanas divulgado no hanking universitário da 

Times Highere Education (THE) em 2019. 

A universidade também transpassa as divisas ao ofertar cursos na modalidade 

de EAD e apresenta forte presença na vida dos habitantes da cidade de Niterói, em 

diversas atividades culturais, de pesquisa, ensino e extensão. Exemplo dessa 

integração é o HUAP que foi doado à universidade pela Prefeitura Municipal de Niterói 
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em 1964 - incentivando o ensino e a pesquisa, nas áreas de saúde, e mantendo seu 

caráter assistencial. Localizado no Centro do município, tem atualmente uma área 

construída de mais de 29.730 metros quadrados com sete blocos e recentemente 

inaugurado um complexo ambulatorial que abrange um CC com duas salas 

operatórias, RPA, salas de paramentação e preparo do paciente. 
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Figura 20 – Um pouco de história da cidade de Niterói e da UFF 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. Niterói, Rio de Janeiro, 2019.  
Foto disponível em: https://slideplayer.com.br/slide/3682735/ 
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Inaugurado em 15 de janeiro de 1951, o HUAP era chamado de Hospital 

Municipal Antônio Pedro. A denominação foi em homenagem ao médico Antônio 

Pedro Pimentel (1877-1930), um dos fundadores da Faculdade Fluminense de 

Medicina, que se destacou no estudo de doenças infecciosas 

(BRASIL/MEC/UFF, 2015).  

Sobrevivendo com verbas doadas pela Prefeitura de Niterói, nos primeiros anos 

de existência, o HUAP também cobrava pelos serviços médicos prestados à 

população. Essa condição, proibida pela Prefeitura em 1957, influenciou o fechamento 

do hospital em menos de um ano, ocasionado pela falta de recursos.  

 Entretanto, em dezembro de 1961, o hospital é reaberto em caráter de 

emergência, para atender as vítimas do incêndio do Gran Circus Americano. O 

ocorrido vitimou mais de 400 pessoas, a maioria crianças. Uma equipe composta por 

médicos da Prefeitura e estudantes da Faculdade de Medicina da UFF, enfermeiros e 

outros profissionais da área de saúde foram convocados para atenderem os pacientes 

e mobilizar pessoal, material e equipamentos para a tragédia (BRASIL/MEC/UFF, 

2015). 

Na época, destacaram-se participações como a do cirurgião plástico Ivo 

Pitanguy e sua equipe, o médico argentino Fortunato Benaim, especialista em 

queimados, que veio de seu país, também com a sua equipe, para prestar socorro às 

vítimas (PITANGUY, 2007). Como Niterói necessitava de um estabelecimento 

hospitalar de grande porte, houve esforço no sentido em manter o HUAP aberto 

(BRASIL/MEC/UFF, 2010). 

Buscando no acervo de um jornal de grande circulação no Rio de Janeiro que 

retrata a tragédia, a maioria das vítimas do incêndio no circo, onde hoje funciona a 

Policlínica Militar, no Centro de Niterói, foi atendida no HUAP. Muitos conseguiram 

sobreviver. Traz relatos do professor Ivo Pitanguy em autobiografia publicada em 

novembro de 2007, onde dedica um capítulo do seu livro denominado: Aprendiz do 

Tempo às vítimas do Circo.  “A experiência que marcou mais fortemente a minha vida 

foi o tratamento das vítimas do incêndio do circo. O que presenciei naquele dia 

superou os mais terríveis pesadelos. Ainda hoje soam em meu ouvido os gemidos e 

os lamentos das vítimas". 
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Ainda, segundo o informativo, mais de cem médicos inicialmente dirigiram-se 

para o HUAP, junto a estudantes e comunidade, reabrindo o hospital que havia sido 

fechado pelos pr óprios estudantes por falta de condições de atendimento. No auge 

da tragédia realizavam de 300 a 400 curativos diariamente. Ainda no auxílio às 

vítimas, a população de Niterói, assim como os médicos, mobilizou-se com doação de 

sangue e roupas. Além disso, muitos deixaram as suas casas e passaram dias e 

noites nos hospitais (O GLOBO, 2013), retratados na Figura 21. 

 

Figura 21 – Um pouco de história da cidade de Niterói e da UFF 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, 2019. 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=15721BDC815F3F5F4D7
D606D9082CEE1.proposicoesWebExterno1?codteor=1203605&filename=Dossie+-PL+3157/1961 
Imagens Google. 

 

Após o incêndio, estudantes e professores da Faculdade iniciaram intensa 

campanha junto à Prefeitura, para que o Hospital fosse doado a Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ), denominação que antecedeu a de Universidade 

Federal Fluminense.  

Em 1964, depois de três anos de abandono e como resultado de uma longa 

mobilização dos estudantes de Medicina com o apoio da Escola de Enfermagem, o 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=15721BDC815F3F5F4D7D606D9082CEE1.proposicoesWebExterno1?codteor=1203605&filename=Dossie+-PL+3157/1961
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=15721BDC815F3F5F4D7D606D9082CEE1.proposicoesWebExterno1?codteor=1203605&filename=Dossie+-PL+3157/1961
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Hospital Municipal foi cedido pela Prefeitura à UFF tornando-se, assim, Hospital 

Universitário Antônio Pedro com representação na Figura 22. 

 

Figura 22 – Um pouco de história da cidade de Niterói e da UFF 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, Rio de janeiro, 2019. 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=15721BDC815F3F5F4D7
D606D9082CEE1.proposicoesWebExterno1?codteor=1203605&filename=Dossie+-PL+3157/1961 
Imagens cedidas do Google. 

 

Atualmente, o HUAP é a unidade de saúde de alta complexidade em 

atendimento de Niterói e, portanto, considerado pelo SUS como hospital de nível 

terciário e quaternário. No entanto, tem enfrentado questões políticas envolvendo 

alunos e funcionários do hospital frente a temas polêmicos como a Empresa que foi 

contratada para gerenciar os serviços de saúde, setor de Emergência que, hoje, 

encontra-se de forma referenciada para internações e fechamento de algumas 

unidades, ocasionando a redução no número de leitos. Cabe lembrar que as 

internações no setor de emergência ocorrem através das Secretarias de Saúde dos 

municípios, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Médico de Urgência 

(SAMU), que realizam a triagem e transferência apenas dos casos de alta 

complexidade. 

No que diz respeito à administração do HUAP, a então presidente da República 

Dilma Roussef (2011-2016), após decreto do Congresso Nacional sanciona a Lei Nº 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=15721BDC815F3F5F4D7D606D9082CEE1.proposicoesWebExterno1?codteor=1203605&filename=Dossie+-PL+3157/1961
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=15721BDC815F3F5F4D7D606D9082CEE1.proposicoesWebExterno1?codteor=1203605&filename=Dossie+-PL+3157/1961
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12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizando o Poder Executivo a criar a empresa 

pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), com 

personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério 

da Educação, com prazo de duração indeterminado aprovada pelo Decreto nº 7.661, 

de 28 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011).  

A empresa EBSERH em seu artigo 3º traz por finalidade a prestação de 

serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio 

diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições 

públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, 

à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo 

da saúde pública, observada, nos termos do art. 2017 da Constituição Federal, a 

autonomia universitária (BRASIL, 2011).  

As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde estão inseridas 

integral e exclusivamente no âmbito do SUS. No desenvolvimento de suas atividades 

de assistência à saúde, a EBSERH observará as diretrizes e políticas estabelecidas 

pelo MS em que terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União 

(BRASIL, 2011). 

Cabe informar que a nomeação dos cargos de Superintendente e de Gerente 

dos Hospitais Universitários ocorre de acordo com o Regimento Interno da EBSERH, 

em que o processo é realizado por indicação da Reitoria e posterior aprovação da 

Presidência da empresa (BRASIL, 2017). 

Nesse contexto, está inserida a unidade CME, que conta com profissionais de 

enfermagem em seu quadro, como enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, 

distribuídos em plantões no serviço diurno e noturno. 

4.5     Aspectos éticos 

Ressalta-se que foram rigorosamente respeitados os aspectos éticos e legais, 

em conformidade com as determinações das Diretrizes de Normas que regulam a 

realização de pesquisas envolvendo seres humanos, conforme preconiza a Resolução 

nº 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).  

A pesquisa foi submetida à apreciação e aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas (CEP), da Faculdade de Medicina da UFF, no município do Rio de Janeiro. 
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Sob o nº CAEE: 63083916.6.0000.5243, parecer n° 1.992.251, que se encontra no 

Anexo II.  

Os participantes do estudo foram direcionados acerca da temática, garantindo-

se a eles informações pertinentes para compreender os seus depoimentos. A coleta 

de dados empíricos somente ocorreu após o aceite, autorizando o prosseguimento da 

investigação e após a assinatura pelos participantes do TCLE.  

As narrativas foram utilizadas de forma anônima e confidencial, de modo que, 

em qualquer fase do estudo, não foi divulgado o nome do participante. Sua privacidade 

foi assegurada por meio de um pseudônimo que lhe foi dado aleatoriamente. A 

participação foi voluntária, pois a qualquer momento ele poderia recusar-se a 

responder as perguntas, desistir e retirar seu consentimento, sem trazer prejuízos em 

sua relação com a pesquisadora ou com a instituição. 

Os dados foram e serão divulgados e utilizados para pesquisa, publicações de 

artigos científicos e eventos nacionais e internacionais, respeitando os participantes e 

de forma confidencial. O material foi arquivado em mídia digital (pendrive) ficará sobre 

a guarda da pesquisadora e serão armazenadas por período de cinco anos, assim 

como outros registros gerados durante a pesquisa, após serão destruídos. 

4.6     Instrumento para coleta de dados 

Visando a geração de informações empíricas, foi utilizado como instrumento de 

abordagem, o convite verbal explicando os objetivos da pesquisa e a importância dos 

participantes para o desenvolvimento do estudo, ocasião em que os mesmos foram 

convidados a participar de uma entrevista aberta, isto é, sem um roteiro pré-

determinado, gravada de forma individual, objetivando o conforto e a preservação da 

identidade, realizada em dia e horário mais conveniente. Foi oferecido um questionário 

para o levantamento dos dados sociodemográficos (Apêndice B). 

Manter os participantes à vontade para escolher o dia, horário e local, pois, o 

método exige que o trabalhador esteja disposto a contar a sua trajetória de vida e para 

isso deve-se buscar um bom relacionamento entre o pesquisador e o participante para 

que o objetivo que o método se propõe seja alcançado. Oferecido também suporte 

emocional, quando necessário, pois o método de narrativa de vida traz lembranças do 

passado, momentos em que podem vir à tona emoções, confidências e até algo oculto 
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e resgatado, no momento da entrevista, ocasionando desgastes para o profissional 

participante da pesquisa.  

Vale ressaltar, que os desgastes não foram somente para o participante, em 

vários momentos me deparei com momentos vivenciados no passado. 

Em virtude de estar lotada no cenário da pesquisa, a aproximação do campo 

para a coleta das narrativas ocorreu de forma tranquila, de acordo com a 

disponibilidade dos profissionais. As entrevistas foram realizadas em ambiente 

reservado, no próprio local de trabalho, oportunizando o conforto dos participantes, 

sem causar atrasos às atribuições cujas informações empíricas foram registradas em 

um gravador digital para posterior transcrição.  

Para Minayo (2010), a entrevista é a técnica mais usada no processo de 

trabalho de campo. Ela ressalta a importância do trabalho de campo, formado a partir 

de referenciais teóricos e de aspectos que envolvam questões conceituais.  

A participação consistiu em preencher o questionário sociodemográfico e 

responder à pergunta realizada, que foi gravada em aparelho digital, com a devida 

autorização, com posterior transcrição, inclusive dos vícios de linguagem. 

A coleta de dados ocorreu logo após o aceite do CEP, efetuada no período de 

agosto a novembro de 2017. A realização do contato inicial com o profissional, este 

escolheu o local mais apropriado dentro do cenário de estudo ou não para o início da 

entrevista. Foi explicado como ocorreria o processo que envolve a sua trajetória 

profissional na instituição. Na transcrição das narrativas, cada um dos participantes 

verificaram as informações fornecidas. 

Apresentado aos participantes o objetivo geral do estudo e o TCLE, para que 

pudessem entender o propósito da pesquisa e seus preceitos éticos, em seguida, 

assinaram o Termo e foram esclarecidos de que poderiam ficar com uma cópia do 

documento, se assim o desejassem. Um questionário de identificação foi dado aos 

participantes para caracterização e levantamento dos dados sociodemográficos 

constituído por: identificação, sexo, idade, estado civil, cor, religião, número de filhos, 

naturalidade, categoria profissional, formação, tempo de trabalho na instituição, tempo 

de atuação na unidade CME, se possui outro vínculo de trabalho, residência própria, 

se reside na cidade do local de trabalho, nível de escolaridade dos pais, renda familiar, 

se expressa alguma doença e se faz uso de algum medicamento.  
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Na sequência, foi iniciada a entrevista narrativa em que o pesquisador buscou 

aprofundar os dados, através da fala do participante. Foi solicitado ao profissional que 

contasse a sua trajetória de vida na instituição de forma ampla. As narrativas com 

autorização do participante foram gravadas em mídia digital (iphone), e 

posteriormente transcritas na íntegra.  

Dessa forma, deu-se início a entrevista com uma questão gerativa da narrativa 

em que procurei intervir o mínimo possível, mantendo uma escuta atenta, realizando 

anotações em um diário de campo, quando necessárias, para futuras perguntas e 

aprofundamentos.  

Como parte dos procedimentos do método da história de vida, o pesquisador 

deve submeter o material sobre os relatos coletados e as análises relacionadas aos 

participantes do estudo, para que possam confirmar, completar ou discordar do 

pesquisador (BERTAUX, 2010). A questão de pesquisa foi: Fale-me de sua vida, que 

tenha relação com a sua trajetória como profissional de enfermagem na instituição. O 

participante teve a liberdade de falar sobre o assunto, conforme é proposto pelo 

método de pesquisa. As entrevistas remeteram-se a lembranças do passado, de 

forma que compreender a dinâmica do percurso profissional constituiu-se em tentativa 

de expressar subjetividade por meio dos relatos orais, gestos e expressões faciais. 

Na condução das entrevistas, inicialmente, não utilizei qualquer forma de estruturação 

das questões.  

Segundo Glat (2009) o pesquisador acredita no participante, e este não é visto 

como desinteressado ao estudo, em uma associação dinâmica e dialética eles se 

completam e se modificam mutuamente. 

Ainda de acordo com a autora, ao discorrer sobre o método, afirma que o relato 

de uma vida é um estudo que consiste na história de uma vida ou acontecimento tal 

qual a pessoa que as vivenciou ou estão vivenciando, narram no ato da entrevista.  A 

partir de sua visão de mundo, de como experenciou os fatos (GLAT, 2009).  

Para Bertaux (2010), o participante não conta somente a sua vida, nesse caso, 

a sua trajetória na instituição, mas ele dá profundidade às reflexões sobre ele 

enquanto narra. Destacando-se a dimensão diacrônica das narrativas em que o 

profissional faz sua própria diacronia das situações, acontecimentos e ações que 

sinalizam esse percurso. Não segue uma sequência rígida, mas dá ênfase às 

lembranças sobre o assunto. 
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A coleta de dados é considerada completa quando se chega ao que Bertaux 

(2010) denomina de ponto de saturação: quando, a partir de certo número de 

entrevistas, o pesquisador tem a impressão de não apreender nada de novo. 

Não há duração limite para a entrevista, que varia de acordo com a disposição 

do participante, encerrando-se, quando não tem mais nada a ser narrado. Não há, 

igualmente, uma determinação rígida quanto ao número mínimo de trabalhadores a 

fazerem parte do estudo.  

Ao pesquisador cabe encontrar o ponto de saturação, em que, após 

determinado número de narrativas, não surgir mais nada de novo que possa ser 

relacionado ao objeto de estudo. De acordo com Bertaux (2010), ao perceber que não 

existem mais informações novas a respeito da questão de pesquisa, ainda assim 

devem ser realizadas mais três entrevistas para a confirmação dos achados. No 

decorrer da entrevista, o pesquisador aprenderá a administrar as pausas prolongadas, 

as lembranças que trazem emoções, confidências e até segredos, pois o desgaste 

emocional ocorre tanto para o participante como para o pesquisador.  

Embora os profissionais tenham aceitado participar da pesquisa, observei que 

em determinados momentos das narrativas em que se fazia necessário um 

aprofundamento maior, alguns silenciavam ou usavam de formas evasivas. Algumas 

narrativas não foram registradas, foram contadas em confiança ou confidências, como 

questionamentos, mágoas, ressentimentos, anseios e sonhos, após solicitação para 

desligar o gravador ou até mesmo ao término da entrevista.  

Assim, as entrevistas foram encerradas, quando os participantes não 

expressaram desejo em continuar; solicitaram desligar o gravador ou não tinham mais 

informações que contribuíssem para o estudo.  

Após a realização das entrevistas, foram transcritas imediatamente, com a 

finalidade de organizar as ideias e formular questionamentos, inclusive com os vícios 

de linguagem, totalizando 148 páginas digitalizadas. As narrativas gravadas 

totalizaram um tempo de duração de 10 horas e 35 minutos e foram arquivadas em 

mídia digital (pendrive). 

 Para apoiar as informações obtidas através das narrativas, durante as 

entrevistas dos participantes, adotamos uma ferramenta de suporte computacional 

que auxiliou na análise. O software de processamento de dados qualitativos QSR 

NVivo, versão 11. Essa ferramenta auxilia no manuseio e organização dos dados, 
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facilitando o processo de integração entre as unidades de significado, em melhor 

compreensão do pesquisador.  
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CAPÍTULO V 

5. 1    Apresentação dos resultados 

Como se encontra na introdução desta tese, o objetivo geral desta pesquisa é 

conhecer a trajetória profissional da equipe de enfermagem que atua no CME de um 

hospital público de ensino a partir de suas narrativas de vida. Por conseguinte, este 

capítulo apresenta os resultados do levantamento dos dados sociodemográficos dos 

profissionais de enfermagem do CME, posteriormente o historiograma, seguido da 

análise das narrativas. 

 5.2    Caracterização dos dados biográficos 

O perfil sociodemográfico dos profissionais de enfermagem do CME 

participantes da pesquisa foi traçado, através do levantamento dos dados, ao 

possibilitar uma interpretação de cada um, para o conhecimento de sua história.  

A caracterização dos participantes da pesquisa, segundo os dados 

sociodemográficos se deu com as variáveis: sexo, faixa etária, estado civil, cor, 

religião, número de filhos, naturalidade, categoria profissional, formação, tempo de 

trabalho na instituição, tempo de atuação no CME, outro vínculo de trabalho, se possui 

residência própria, residência na mesma cidade do local de trabalho e renda familiar. 

Foram organizados e apresentados na Tabela 2, a seguir.  

 

Tabela 2 – Perfil dos profissionais da equipe de enfermagem do CME/HUAP segundo as 
características sociodemográficas. Niterói, RJ, Brasil, 2018. (n=42) 

 

Indicadores N % 

Sexo   

Feminino 31 73,81 

Masculino 11 26,19 

Faixa Etária   

30 - 35 anos 1 2,38 

36 - 40 anos 1 2,38 

41 - 45 anos 0 0 

46 - 50 anos 4 9,52 

51 - 55 anos 11 26,19 

56 - 60 anos 8 19,04 

61 - 65 anos 11 26,19 

  
Continua... 
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...continuação 
 

Tabela 2 – Perfil dos profissionais da equipe de enfermagem do CME/HUAP, segundo as 
características sociodemográficas. Niterói, RJ, Brasil, 2018. (n=42). 

Indicadores N % 

66 - 70 anos 5 11,90 

71 - 75 anos 1 2,38 

Estado Civil   

Solteiro 13 30,95 

Casado 14 33,34 

Separado 1 2,38 

Divorciado 10 23,80 

Viúvo 2 4,76 

Outros 2 4,76 

Cor   

Branca 21 50,82 

Parda 16 38,09 

Preta 5 11,09 

Religião   

Não possui 3 7,14 

Católica 17 40,47 

Espírita 8 19,04 

Evangélica 14 33,34 

Filhos   

Não possui 8 19,04 

1 12 28,57 

2 14 33,34 

3 4 9,52 

4 3 7,14 

Acima de 4 1 2,38 

Naturalidade   

Rio de Janeiro 35 83,33 

Espírito Santo 2 4,76 

Minas Gerais 2 4,76 

Ceará 1 2,38 

Paraíba 1 2,38 

Rio Grande do Sul 1 2,38 

Categoria profissional   

Enfermeiro 04 9,52 

Técnico de Enfermagem 20 47,61 

Auxiliar de Enfermagem 18 42,85 

Formação   

Ensino Fundamental 03 7,14 

Ensino Médio 21 50,00 

  Continua... 
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Fonte: dados da pesquisa, ATHANÁZIO 2018. 
Salário mínimo = R$ 937,00 (vigente em 2017 pelo Decreto 8.948/2016). 

...continuação 
 

Tabela 2 – Perfil dos profissionais da equipe de enfermagem do CME/HUAP, segundo as 
características sociodemográficas. Niterói, RJ, Brasil, 2018. (n=42). 
Indicadores N % 

Graduação 01 2,38 

Pós-Graduação 17 40,47 

Mestrado 0 - 

Doutorado 0 - 

Tempo de trabalho na Instituição   

0 – 4 02 4,76 

5 -10 01 2,38 

11- 20 01 2,38 

21- 30 22 52,38 

31- 40 14 33,33 

Acima de 40 02 4,76 

Tempo de atuação no CME   

Menos de 1ano 04 9,52 

1- 4 10 23,80 

5- 8 10 23,80 

9-12 07 16,66 

13-16 08 19,04 

Acima de 16 anos 03 7,14 

Outro vínculo de trabalho   

Sim 22 52,36 

Não 20 47,61 

Residência própria   

Sim 38 90,47 

Não 4 9,52 

Residência na cidade do local de trabalho   

Sim 8 19,04 

Não 34 80.95 

Renda familiar   

2 - 4 salários 4 9,52 

5 - 8 salários 22 52,36 

9 - 12 salários 12 28.56 

13 - 16 salários 4 9,52 

Acima de 16 salários 0 0 

Refere presença doença   

Sim 31 73,78 

Não 11 26,19 

Faz uso medicamento   

Sim 28 66,64 

Não 14      33,33 
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Os dados sociodemográficos que estão representados na Tabela 2 e 

graficamente, compilados dos 42 profissionais de enfermagem lotados no CME do 

HUAP, participantes deste estudo, evidenciaram que: 31 (73,81%) pertencem ao 

gênero feminino e 11 (26,19%) ao sexo masculino. Com relação à idade 01 (2,38%) 

se encontra na faixa etária entre 30 e 35 anos, 01 (2,38%) entre 36 e 40 anos, 04 

(9,52%) entre 46 e 50 anos, 11 (26,19%) entre 51 e 55 anos, 08 (19,4%) entre 56 e 

60 anos, 11 (26,19%) entre 61 e 65 anos, 05 (11,90%) entre 66 e 70 anos e 01 (2,38%) 

entre 71 e 75 anos. Portanto, a média de idade foi de 57,7 anos, sendo o mais novo, 

entre 30 e 35 anos e o mais velho entre 71 e 75 anos. Demonstrados também a seguir. 

 

Figura 23 – Dados sociodemográficos dos profissionais de enfermagem do CME/HUAP 
segundo sexo e faixa etária. Niterói, Rio de Janeiro, 2017   

 

Fonte: elaborado pela autora, 2017.  

 

Quanto ao estado civil: 14 (33,34 %) responderam estar casados; 13 (30,95%) 

solteiros; 10 (23.80%) divorciados; 01 (2,38%) separado; 02 (4,76%) viúvos e 02 

(4,76%) em outra situação. Concernente à etnia, 21 (50,00%) participantes se 

autodeclararam brancos, 16 (38.09%) pardos e 05 (11,9%) negros. 
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Figura 24 – Dados sociodemográficos dos profissionais de enfermagem do CME/HUAP 
conforme estado civil e etnia. Niterói, Rio de Janeiro, 2017 

  

Fonte: elaborado pela autora, 2017.  

 

Relacionado à religião, predominou o catolicismo 17(40.47%), seguido dos 

evangélicos 14 (33,34%), espíritas 08 (19,04%) e 03 (7,14%) divulgaram não possuir 

religião. No quesito filho: 8 (19,4%) não possui; 12 (28,57%) tem 1; 14 (33,34%) tem 

02; 04 (9,52%) tem 03; 03 (7,14%) tem 04 e 01(2,38) participante possui acima de 04 

filhos. 

 

Figura 25 – Dados sociodemográficos dos profissionais de enfermagem do CME/HUAP 
segundo religião e filhos. Niterói, Rio de Janeiro, 2017 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2017.  

 

A naturalidade está assim distribuída: 35 (83,33%) do Estado do Rio de Janeiro; 

02 (4,76) Espírito Santo; 02 (4,76) Minas Gerais; 01 (2,38) Ceará; 01 (2,38) Paraíba e 

01 (2,38) Rio Grande do Sul. 

Em relação à categoria profissional do CME: 04 (9,52%) são Enfermeiros; 20 

(47,6%) Técnicos de Enfermagem e 18 (42,85%) Auxiliares de Enfermagem. No nível 
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de formação, estão assim dispostos: 17 (40,47%) referem ter pós-graduação, 01 

(2,38%) graduação; 21 (50,00%) o nível médio; e 03 (7,14%) o ensino fundamental.  

 

Figura 26 – Dados sociodemográficos dos profissionais de enfermagem do CME/HUAP 
conforme naturalidade, categoria profissional e formação. Niterói, Rio de Janeiro, 2017 

 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2017.  

 

Quanto ao tempo de atuação laboral na instituição, 02 (4,76%) compreendem 

o período entre 0 e 4 anos, 01 (2,38%) entre 05 e 10 anos, 01 (2,38%) entre 11 e 20 

anos, 22 (52,38%) entre 21 e 30 anos, 14 (33,33%) entre 31 e 40 anos e 02 (4,76%) 

referem atuar acima de 40 anos. O profissional mais antigo atua há mais de 40 anos, 

e o menor tempo de atuação na instituição foi de 0 a 4 anos.  

Referente ao tempo de exercício profissional no CME, 04 (9,52%) atuam há 

menos de 01 ano, 10 (23,8%) entre 01 a 04 anos, 10 (23,8%) entre 05 a 08 anos, 07 

(16,66%) entre 09 a 12 anos, 08 (19,04%) entre 13 a 16 anos e 03 (7,14%) acima de 

16 anos.  
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Figura 27 – Dados sociodemográficos dos profissionais de enfermagem do CME/HUAP, 
conforme atuação no CME e tempo na instituição/HUAP/UFF. Niterói, Rio de Janeiro, 2017

 
 

Fonte: elaborado pela autora, 2017.  

 

Quanto a outro vínculo de trabalho, 22 (52,39%) possuem e 20 (47,61%) não. 

De acordo com a pesquisa, 38 (90,47) participantes informaram ter residência própria 

e 04 (9,52%) não. Desses, 34 (80,95%) a localização da moradia é em outro município 

e para 8 (19,04%) na mesma cidade que trabalha. 

 

Figura 28 – Distribuição sociodemográfica dos profissionais de enfermagem do CME/HUAP, 
conforme a residência própria x residência na mesma cidade do local de trabalho. Niterói, Rio 
de Janeiro, 2017. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2017.  

 

Em relação à renda: 04 (9,52%) recebem até 04 salários; 22 (52,36%) de 5 a 

8; 12 (28,56%) de 9 a 12 e 04 (9,52%) de 13 a 16 salários mínimos vigentes no país 

como destacados na Figura 29. 
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Figura 29 – Distribuição sociodemográfica dos profissionais de enfermagem do CME/HUAP, 
segundo a renda familiar. Niterói, Rio de Janeiro, 2017 

  

Fonte: elaborado pela autora, 2017.  
Salário mínimo = R$ 937,00 (vigente em 2017 pelo Decreto 8.948/2016). 
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm  

 

Os profissionais de enfermagem, participantes da pesquisa, que informaram 

expressar alguma doença: 31 (73,78%) e 11 (26,19%) negaram. Sobre fazer uso de 

algum medicamento 28 (66,64%) e 14 (33,34%) não utilizam. 

 

Figura 30 – Dados sociodemográficos dos profissionais de enfermagem do CME/HUAP, 
conforme expressam a doença x uso de algum medicamento. Niterói, Rio de Janeiro, 2017 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2017. 

 

A seguir, o levantamento dos dados sociodemográficos, resultantes dos 42 

profissionais da equipe de enfermagem lotados, no CME do HUAP, participantes 

deste estudo, trouxe a formação dos pais demonstrados na Figura 31 a seguir:  

 

 

 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm
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Figura 31 – Dados sociodemográficos dos profissionais de enfermagem do CME/HUAP, 
conforme o nível de escolaridade do pai e nível de escolaridade da mãe. Niterói, Rio de 
Janeiro, 2017 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2017. 

 

No que se refere ao nível de escolaridade dos pais: semianalfabeto 2 (2,38%) 

pai e 1 (1,19%) mãe; analfabeto 03 (3,57%) pai e 04 (4,76%) mãe; ensino fundamental 

incompleto 16 (19,04%) pai e 15 (17,85%) mãe; fundamental 9 (10,71%) pai e 8 

(9,52%) mãe; médio ou equivalente 08 (9,52%) pai e 10 (11,90%) mãe; superior 

1(1,19%) pai e 1(1,19%) mãe; pós-graduação 01(1,19%) mãe (1,19%); não sabe 

informar 02 (1,19%) pai e 02 (2,38%) mãe, destacados na Figura 31. 

5.3     Discussão dos resultados dos dados sociodemográficos 

Os resultados sobre os dados de 42 participantes, utilizados na elaboração 

desta pesquisa, apontam uma equipe de enfermagem, predominantemente feminina, 

em que a média de idade foi de 57,7 anos sendo o mais novo, entre 30 e 35 anos e o 

mais velho entre 71 e 75 anos; referem estar casados; possuírem filhos e se auto 

declaram brancos, em sua maioria.  

Em relação ao quesito religião, predominaram os católicos e à naturalidade, Rio 

de Janeiro. No quesito força de trabalho, a categoria profissional de Técnicos de 

enfermagem prevaleceu, seguida de Auxiliares e Enfermeiros. O profissional mais 

antigo atua há mais de 40 anos, e o menor período de atuação na instituição foi de 0 

a 4 anos. No que se refere ao exercício profissional no CME, a maioria está entre 1 a 

4 anos. Grande parte dos profissionais de enfermagem afirmou possuir outro vínculo 
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de trabalho e residência própria, assim como residir fora do município do local de 

trabalho.   

A predominância do sexo feminino entre profissionais de enfermagem remete 

ao modelo histórico do trabalho, baseado na divisão sexual em que as atividades 

femininas carecem da sensibilidade humana, o cuidado com crianças, o trabalho 

doméstico, além do cuidado com o outro.  

Borges e Detoni (2017), em uma pesquisa que surgiu da experiência do 

trabalho em um serviço de saúde no Rio Grande do Sul, em que o total de 

colaboradores era de 118 e, desses, 99 eram mulheres, ou seja, 84% dos 

profissionais. Essa foi a circunstância que levou as autoras à reflexão sobre a 

feminilização e feminização nas trajetórias do trabalho em saúde, uma vez que o 

quadro de funcionários em sua maioria, é composto por mulheres – filhas, mães, 

donas de casa, trabalhadoras, portanto, cuidadoras no contexto da saúde. 

Estes dados foram comprovados em um estudo multicêntrico, realizado pela 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por iniciativa do COFEN, “pesquisa Perfil da 

Enfermagem no Brasil” onde 84,6% dos profissionais da área de enfermagem são do 

sexo feminino.  Concluiu-se também, que a enfermagem hoje no país é composta por 

um quadro de 80% de técnicos e auxiliares e 20% de enfermeiros, incluindo desde 

profissionais no começo da carreira como auxiliares e técnicos que iniciam com 18 

anos. Enfermeiros com 22 anos e aposentados de até 80 anos e grande parte da força 

de trabalho encontra-se na região Sudeste (BRASIL, 2015). Inserida nesse contexto, 

a profissão de enfermagem se destaca, tendo em vista o grande número de 

profissionais no mercado de trabalho. 

Machado e Gelbcke (2009), ao se reportarem às questões de gênero, refletem 

sobre a invisibilidade do trabalho desempenhado no CME, pois esta é uma área 

específica da Enfermagem, em que também ocorre a predominância de mulheres e 

historicamente de menor reconhecimento do trabalho feminino. Na atualidade, essa 

implicação no contexto laboral ainda perpetua.  

Ainda reforçando os dados mencionados, a média de idade composta por 

profissionais de enfermagem do CME foi de 57,7 anos, pessoas pré-idosas ou já 

idosas em que a faixa etária do mais velho compreende 70 a 75 anos. Fato que, 

também está em consonância com a pesquisa realizada por iniciativa do COFEN 

(BRASIL, 2015). Para indivíduos de qualquer idade, o trabalho tende a se apresentar 
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como recurso fundamental para a conquista da sonhada autonomia financeira e 

aceitação social. No que se refere ao vínculo empregatício dos profissionais do CME, 

todos são trabalhadores do quadro permanente. 

Rodrigues e Bretas (2015), em estudo realizado, referem-se ao trabalho como 

uma atividade que continua sendo importante durante a vida e que o ambiente e a 

forma como o trabalho está organizado interferem no processo de envelhecimento. 

Nesse sentido, a enfermagem tem por desafio elaborar propostas que demandem 

melhorias da condição dos seus trabalhadores.  

A necessidade do dimensionamento da equipe de enfermagem, em melhor 

alocação de RH, tendo em vista à qualidade da assistência ao processamento de PPS, 

o controle da sobrecarga de trabalho, considerando as limitações individuais, estão 

relacionadas à saúde do profissional, ou ainda, a sua proatividade. O trabalho 

desenvolvido é fundamental no processo saúde-doença dos profissionais de 

enfermagem no contexto CME. 

Referente ao estado civil, a maioria dos profissionais de enfermagem do CME 

informaram estar casados, seguidos dos solteiros e dos divorciados. Esse fato 

corrobora um estudo realizado em um serviço público de saúde que revelou um 

percentual de 56,1% dos profissionais também casados ou que tinham um 

companheiro, citados por Ferreira e Lucca (2015). Os autores identificaram, em 

relação à associação significativa verificada entre o estado civil e a dimensão distúrbio 

emocional, que a maioria dos profissionais com altas pontuações, nessa dimensão, 

não residiam com um companheiro. E destacaram, baseados em outros estudos, que 

ter um relacionamento afetivo estável pode influenciar como uma variável protetora 

para uma menor propensão ao burnout. E ressaltaram, ainda, que a qualidade do 

relacionamento e o fato de ter ou não filhos pode também exercer uma influência 

significativa. 

Relacionado à religião, na equipe de profissionais do CME, predominou o 

catolicismo, seguido dos evangélicos, espíritas e um número pequeno informou não 

possuir religião. 

De acordo com dados do IBGE 2010, o Brasil acolhe diversas religiões 

diferentes, e todas têm liberdade de culto, garantida pela Constituição Federal, sem 

espaço para a intolerância. Há no país seguidores da fé católica, evangélica e espírita, 
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do candomblé, umbanda, judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo e tradições 

indígenas entre outras. 

 Em conformidade com os dados relacionados ao CME, Brasil (2010) destaca 

que a religião católica tem o maior número de adeptos, 64,6% da população, enquanto 

os evangélicos vêm em segundo lugar, 22,2%. Os praticantes do espiritismo 

correspondem a 2,0% da população, da umbanda e do candomblé representam 0,3%. 

Ainda, em torno de 107 mil pessoas seguem o judaísmo; 65 mil tradições indígenas; 

35 mil o islamismo; e 5 mil o hinduísmo. Relacionado aos estados, há diferenças nos 

números de cada religião. No caso dos católicos, a maior concentração em 2010 foi 

encontrada no Piauí, 85,1%. Já em relação aos evangélicos, a maior parte está em 

Rondônia, 33,8% e a menor no Piauí, 9,7%. 

 Ainda de acordo com a pesquisa Brasil (2015), realizada com 1,6 milhão de 

profissionais de enfermagem, uma nova realidade foi evidenciada, a formação dos 

trabalhadores de nível médio acima da exigida em que 35,5% encontra-se com nível 

superior incompleto ou cursando uma graduação. Dados que corroboram com a 

pesquisa realizada no CME, 30,94% dos profissionais entre técnicos e auxiliares de 

enfermagem possuem pós-graduação. 

A seguir, a caracterização e doenças expressadas pelos profissionais de 

enfermagem do CME apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Relação de doenças expressadas pelos profissionais de enfermagem segundo 
idade, sexo, tempo de trabalho na instituição e tempo de atuação no CME. Niterói, Rio de 
Janeiro, 2018 

Identificação Idade Sexo 
Tempo de 
atuação na 
instituição 

Tempo de 
atuação no 

CME 

Doenças 
expressadas 

E1 36-40 F 0– 5 1 – 4 Não expressa 

E2 51-55 F 21 – 30 - 1 Doença auto imune 

E3 61-65 F > 40 13 - 16 Não expressa 

E4 61-65 F 31 – 40 5 – 8 Hipertensão arterial 

E5 51-55 F 21 – 30 5 – 8 Depressão 

E6 61-65 F 21 – 30 9 – 12 Depressão 

E7 46- 50 M 21- 30 1 – 4 Depressão 

E8 51 - 55 M 21 – 30 5 – 8 
Hipertensão arterial, 
Diabetes, Hepatite C 

     Continua... 
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     ...continuação 

E9 61- 65 F 11-20 1- 4 Não expressa 

E10 61 - 65 F 31- 40 9-12 Não expressa 

E11 56 - 60 M 21- 30 1-4 Não expressa 

E12 46 -50 F 21- 30 1-4 Depressão 

E13 66 - 70 F 31- 40 13-16 Hipertensão arterial 

E14 51- 55 M 31- 40 5-8 
Hérnia de disco e 

Depressão 

E15 61- 65 F 31-40 5-8 Não expressa 

E16 51-55 F 0 – 4 -1 Não expressa 

E17 30-35 F 5-10 1-4 Não expressa 

E18 51-55 M 31-40 1-4 
Hérnia de disco e 

Depressão 

E19 61-65 F 21-30 13-16 Diabetes 

E20 66-70 F 31-40 1-4 Depressão 

E21 61-65 M 31-40 13-16 Não expressa 

E22 56-60 F >40 5-8 Hipertensão arterial 

E23 61-65 F 21-30 5-8 Não expressa 

E24 61-65 F 21-30 >16 
Hipertensão arterial e 

Diabetes 

E25 51-55 F 21-30 9-12 Depressão 

E26 71-75 F 21-30 9-12 
Hipertensão arterial e 

Diabetes 

E27 56-60 M 31-40 13-16 
Hipertensão arterial e 

Hérnia de disco 

E28 51-55 M 21-30 1-4 Não expressa 

E29 51-55 F 31-40 5-8 Hipertensão arterial 

E30 56-60 M 21-30 9-12 Depressão 

E31 66-70 F 31-40 1-4 
Lúpus e Hipertensão      

arterial 

E32 51-55 M 21-30 >16 Não expressa 

E33 66-70 F 21-30 5-8 Doença dermatológica 

E34 46-50 F 21-30 -1 Hérnia de disco 

E35 56-60 F 21-30 5-8 Depressão 

E36 56-60 M 31-40 13-16 Hipertensão arterial 

E37 61-65 F 21-30 13-16 
Hipertensão arterial e 

Diabetes 

E38 56-60 F 21-30 9-12 Depressão 

E39 66-70 F 31-40 >16 Hipertensão arterial 

E40 56-60 F 31-40 -1 
Hipotireoidismo e 

Lesão articular 

E41 51-55 F 21-30 5-8 
Hipertensão arterial, 

Depressão e Diabetes 

E42 46-50 F 21-30 9-12 Não expressa 
 

Fonte: elaborado pela autora, 2017. 
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A Relação das doenças expressadas pelos profissionais de enfermagem do 

CME foi demonstrada também na Figura 32 a seguir: 

Figura 32 – Dados sociodemográficos dos profissionais de enfermagem do CME/HUAP 
segundo as doenças expressadas. Niterói, Rio de Janeiro, 2017 

 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2017. 
 

 

Conforme se pode observar, no Quadro 1, e demonstrado também na Figura 

32, ressaltam-se as doenças expressadas: 13 (30,95) relataram hipertensão arterial, 

12 (28,36%) relataram depressão, 6 (14,18%) diabetes além de outras patologias 

citadas pelos participantes do estudo.  

5.4- Historiograma 

Compreender a história é averiguar o enfoque dado pelo indivíduo que a viveu 

e que está sendo contada (BERTAUX, 2010). Sendo assim, mediante a leitura, 

transcrição fiel do texto, exposição das emoções, pausas, suspiros, mediações e 

gestos, foi possível realizar o historiograma, um breve resumo das narrativas de vida 

de cada profissional de enfermagem do CME e caracterização dos dados, nesse caso, 

42 participantes da pesquisa, em sua trajetória profissional na instituição, a fim de 

facilitar a compreensão e a análise, dispostos no Quadro 2.  
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Quadro 2 – Historiograma dos profissionais de enfermagem do CME, participantes da 
pesquisa. Niterói, Rio de Janeiro, 2018 

Participantes Breve descrição das Narrativas 

E1 

AE, feminino, 36-40 anos, parda, casada, dois filhos, natural do RJ, EM, atua 
na Instituição de 0-5 anos e no CME de 1-4 anos. Possui outro vínculo de 
trabalho. Após o estágio probatório, sentiu-se mais segura, mas com a 
gravidez teve que mudar de setor, o que a deixou insatisfeita. Atualmente, 
gosta do setor de lotação e espera sair só com a aposentadoria. 

E2 

AE, feminino, 51-55 anos, branca, solteira, dois filhos, natural do RJ, EM, atua 
na Instituição de 21-30 anos e no CME há menos de um ano. Não possui outro 
vínculo de trabalho. Percorreu vários setores, adquiriu conhecimento e 
agradece a Deus tudo o que construiu pelo vínculo ao trabalho. Gosta da 
enfermagem, mas acha que outras profissões evoluem com mais facilidade. 
Contraiu uma doença há alguns anos. Está agora no CME, porque disseram 
ser o setor apropriado e ainda não conhece quase nada do trabalho. 

E3 

TE, feminino, 61-65 anos, parda, divorciada, três filhos, natural do ES, EM, 
não possui outro vínculo de trabalho. Está na Instituição há mais de 40 anos, 
e, no CME, de 13-16 anos. Admitida como AOSD, celetista, passou à 
estatutária. Considerou importante o período em que a EEAAC atuava na 
escolha de cargos de chefia, direção e pela oportunidade de aprendizagem no 
hospital. Não pensa em se aposentar, porque gosta do que faz e tem 
esperança de chegar alguém gostando realmente do ela faz. 

E4 

TE, feminino, 61-65 anos, parda, separada, três filhos, natural do RJ, EM, não 
possui outro emprego, na Instituição de 31-40 anos e no CME de 5-8 anos. 
Não tem o que reclamar dos colegas e da profissão, não cursou o nível 
superior, porque ficara doente, tinha filhos, era só, não dava para estudar. 
Refere ter passado o período de se aposentar, mas não quer, não ficará bem 
em casa e podem aparecer outras doenças. 

E5 

AE, feminino, 51-55 anos, preta, solteira, quatro filhos, natural do RJ, EF, na 
Instituição de 21-30 anos, no CME de 5-8 anos. Não possui outro emprego. 
Informa que conheceu a “história do circo” aqui, atuou em setores pesados e 
após o primeiro filho ficou de licença médica. Afastamento longo, muitas faltas 
e teve medo de perder o emprego. Reconhece a importância do vínculo e a 
oportunidade que recebeu por ocasião do acolhimento de nova diretora de 
enfermagem, momento em que mudou para o setor atual, o que lhe fez bem 
e não se licenciou mais. 

E6 

AE, feminino, 61-65 anos, branca, solteira, um filho, natural do RJ, EM, na 
Instituição de 21-30 anos e no CME de 9-12 anos. Não possui outro emprego. 
Na admissão foi para o CC, agradece a Deus por ter conhecido uma colega 
que a ensinou tudo, como circulante de sala. Gostava da função que exercia, 
era o setor de sua preferência. Saiu por problema alheio a sua vontade, por a 
transferirem para outro setor. 

 Continua... 
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E7 

TE, masculino, 46-50 anos, branco, divorciado, não possui filhos, natural do 
RJ, PG, outro vínculo de trabalho, na Instituição de 21-30 anos e no CME de 
1-4 anos. Desejou cursar algo diferente de enfermagem, mas não desgosta 
da profissão. É grato à Instituição pela oportunidade de estudar através de um 
estatuto que o permitiu. Notou que isso incomodou algumas pessoas, pois 
achavam que não deveria ser liberado para estudar, estava ali para trabalhar. 
Acredita que a atitude de inferiorização vai sendo reproduzida nos diferentes 
níveis hierárquicos da Instituição. 

E8 

TE, masculino, 51-55 anos, branco, casado, um filho, natural do RJ, EM, não 
possui outro vínculo de trabalho, na Instituição de 21-30 anos e no CME de 5-
8 anos.  Tinha vindo de hospital privado e a primeira atuação foi no setor de 
Apoio do hospital. Achou diferente em relação à organização e ambiente, o 
local parecia o final do mundo. Teve vontade de ir embora. Muito trabalho, 
muitos pacientes, falta de materiais, além de corredores lotados e hierarquia 
rígida, enfermeiros severos, pareciam militares e o que mais o desgastou 
foram os remanejamentos. 

E9 

Enf. Feminino, idade: 61-65 anos, branca, divorciada, um filho, natural do RJ, 
PG, outro vínculo de trabalho, na Instituição de 11-20 anos e no CME de 1-4 
anos. Ingressou no serviço noturno com um filho ainda bebê, por ocasião da 
admissão e ficou lotada em um setor por 10 anos. Acha que teve uma 
diversidade grande de atividades e devido ao cansaço não tanto físico, mas 
psicológico da assistência direta ao paciente, pediu para sair da unidade. 

E10 

TE, feminino, 61-65 anos, branca, espírita, solteira, não possui filhos, natural 
do RJ, EM, não possui outro vínculo de trabalho, na Instituição de 31-40 anos 
e no CME de 9-12 anos. Iniciou na Instituição no término da ditadura militar, 
após a prova prática não foi contemplada pelo local de escolha, foi lotada em 
um setor onde permaneceu por 20 anos e sente-se realizada como 
profissional. 

E11 

AE, masculino, 56-60, branco, casado, dois filhos, natural do RJ, PG, não 
possui outro vínculo de trabalho, na Instituição de 21-30 anos e no CME de 1-
4 anos. Percorreu vários setores, não havia recursos como hoje, não tinha 
muita experiência de trabalho, era inseguro. Achava que como funcionário 
nunca ia ter problemas, nenhum valor, mesmo sendo funcionário público 
federal. Ao longo dos anos foi conseguindo se moldar de forma que se 
considera apto. 

E12 

TE, feminino, 46-50 anos, branca, divorciada, um filho, natural do RJ, EM, 
outro vínculo de trabalho, na Instituição de 21-30 anos e no CME de 1-4 anos. 
A sua trajetória sempre foi direcionada para assistência ao paciente grave em 
que permaneceu dezessete anos. Há três anos, teve a oportunidade de mudar 
de setor e está muito satisfeita com as novas atividades, colegas e o setor 
como um todo. 
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E13 

AE, feminino, 66-70 anos, cor branca, solteira, possui um filho, natural do RJ, 
EM, não possui outro vínculo de trabalho, na Instituição de 31-40 anos e no 
CME de 13-16 anos. Entrou por concurso para AOSD, tinha o auxiliar de 
enfermagem, veio fazer o que gosta, o que se propôs desde criança a ser, 
trabalha com afinco e com prazer e é muito feliz com seu emprego. Informa 
sua saída em breve, aposentada. 

E14 

Enf, masculino, 51-55 anos, branco, casado, quatro filhos, natural do RJ, PG, 
não possui outro vínculo de trabalho, na Instituição de 31-40 anos e no CME 
de 5-8 anos. Fez dois concursos, como AOSD e AE. Ficou como AE. 
Despertou interesse pela profissão, prestou o vestibular e conseguiu 
aprovação para a instituição. Formou-se e, no mesmo ano, foi aprovado no 
último processo seletivo para ascensão funcional. A partir daí, começou a 
nova fase da carreira como enfermeiro. 

E15 

AE, feminino, 61-65 anos, preta, viúva, um filho, natural do RJ, EM, outro 
vínculo de trabalho, na Instituição de 31-40 anos e no CME de 5-8 anos. 
Começou no CC, foram mais de 25 anos e depois a caminhada para o CME 
devido a Anvisa não permitir que o centro cirúrgico preparasse o material, veio 
a separação, a chamada linha única. Como circulante, sempre gostou, e até 
hoje, tem paixão pelas cirurgias, desenvoltura, pela inovação, cada dia um 
caso novo e pela surpresa que advém. 

E16 

AE, feminino, idade: 51-55 anos, branca, divorciada, dois filhos, natural do RJ, 
GR, outro vínculo de trabalho, na Instituição de 1-4 anos; atua no CME há 
menos de 1 ano.  Encaminhada para UTI Neonatal na admissão, sempre 
buscou trabalhar à noite, pela necessidade. Durante o dia, tentando se 
adaptar, até conseguir uma vaga à noite, o que ocorreu após término do 
contrato temporário de outro profissional no CME. 

E17 

Enf., feminino, 30-35, branca, casada, dois filhos, natural do RJ, PG, outro 
vínculo de trabalho, na Instituição de 5-10 anos e no CME de 1-4 anos. 
Desejava um vínculo federal, foi para um setor onde permaneceu por quase 
quatro anos. Apesar de gostar da assistência, estava um pouco exausta da 
rotina, desgaste físico, dois empregos e desejou fazer algo diferente, queria 
sair um pouco da assistência. Surgiu uma vaga no CME, foi bom, acabou se 
apaixonando, está gostando pois ainda faltam muitos anos para aposentar. 

E18 

TE, masculino, 51-55 anos, pardo, solteiro, não possui filhos, natural do RJ, 
PG, outro vínculo de trabalho, na Instituição de 31-40 anos e no CME de 1-4 
anos. Prestou concurso para AOSD, foi lotado em área diferente da 
enfermagem. Conseguiu a transferência para o hospital, atuando na 
enfermaria, gostou da profissão de enfermagem e resolveu fazer a graduação. 
Quase terminando a faculdade, teve o último enquadramento para ascensão 
funcional, não conseguiu entrar. Passou por diversos setores no hospital, hoje 
no CME, diz que ainda está aprendendo. 
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E19 

AE, feminino, 61-65 anos, branca, divorciada, dois filhos, natural do RJ, PG, 
não possui outro vínculo de trabalho, na Instituição de 21-30 anos e no CME 
de 13-16 anos. Estava terminando o último período da faculdade de 
enfermagem, quando fez o concurso. O edital exigia o número do Coren, 
entrou como AE, pois era o curso que tinha. Lembra que uma professora da 
EEAAC a incentivou para assumir o cargo, teve dificuldades no decorrer, com 
filhos pequenos, atualmente no CME, mesmo doente, nunca faltou e deu 
entrada no processo de contagem de tempo de serviço para aposentadoria. 

E20 

TE, feminino, 66-70 anos, branca, casada, três filhos, natural do RJ, EM. Tem 
outro vínculo de trabalho, atua na Instituição de 31-40 anos e no CME de 1-4 
anos. Possuía o curso técnico, foi admitida como AE, por ocasião do plano de 
cargos passou a TE. Atuou em setor muito agitado, adquiriu uma patologia de 
difícil diagnóstico e desencadeou a depressão. No retorno da licença médica 
relutou para não voltar para a assistência. Refere que adquiriu muito 
conhecimento no antigo setor, foi bem recepcionada pela enfermeira na 
época, falou da pouca experiência, mas recorda que jamais esqueceu as 
palavras desta, poderia ficar tranquila, não fazer as coisas sem saber, 
perguntar quantas vezes necessitasse, porque era concursada, tinha 
conhecimento e estava ali. 

E21 

AE, masculino, 61-65 anos, branca, casada, três filhos, natural do CE, EM, 
possui outro vínculo de trabalho, na Instituição de 31-40 anos e no CME de 
13-16 anos. Não tinha curso profissionalizante até prestar o concurso, foi 
lotado em um setor onde adquiriu muita experiência. Ficou 22 anos e foi 
transferido. Atualmente, no CME, refere estar aprendendo com novos 
conhecimentos e novas tecnologias. 

E22 

TE, feminino, 56-60 anos, branca, solteira, um filho, natural do RJ, PG, não 
possui outro vínculo de trabalho, na Instituição está acima de 40 anos e no 
CME de 5-8 anos. Ficou por 15 anos na Clínica Médica, não se identificou com 
o setor e surgiu oportunidade de mudança, ficou um período diurno e depois 
noturno. Começou a apresentar crise hipertensiva, existia muito 
remanejamento à noite. Precisou fazer uma cirurgia, ficou afastada, depois 
retornou para o setor CME, não conhecia o processo de trabalho. Disse gostar 
da profissão, embora se chegue a essa idade muito cansada e desmotivada 
do serviço. 

E23 

AE, feminino, 61-65 anos, parda, divorciada, dois filhos, natural do RJ, EM. 
Tem outro vínculo de trabalho, tempo na Instituição de 21-30 anos e no CME 
de 5-8 anos. Quando passou no concurso para a Instituição, precisava muito 
de um emprego, separada com filhos pequenos, tinha que mudar de vida por 
causa deles. A vida era difícil e é grata a Deus que a abençoou. 
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E24 

AE, feminino, 61-65 anos, parda, casada, mais de quatro filhos, natural de MG, 
EM. Tem outro vínculo de trabalho, na Instituição de 21-30 anos e no CME 
acima de 16 anos. Na admissão, foi para o setor de Clínica Médica, passou 
por um outro e, atualmente, está no CME. Ficou doente. No CME, apesar do 
peso, tem sempre um colega para ajudar, dá para dividir. 

E25 

AE, feminino, 51-55 anos, parda, solteira, um filho, natural do RJ, PG. Tem 
outro vínculo de trabalho, na Instituição está há 21-30 anos e no CME de 9-12 
anos. Iniciou no setor de exames, durante seis anos, sempre à noite por causa 
do outro vínculo. Depois foi remanejada para outro setor onde ficou por 12 
anos e gostou muito.  Em função de uma patologia, teve que sair. Não pode 
mais trabalhar no cuidado direto e refere gostar do setor atual. 

E26 

TE, feminino, 71-75 anos, parda, solteira, não possui filhos, natural do ES, EM, 
não possui outro vínculo de trabalho e atua na Instituição de 21-30 anos e no 
CME de 9-12 anos. A princípio, foi lotada na Clínica Médica, permaneceu 
aproximadamente por 15 anos. A partir daí, solicitou saída e, atualmente, 
trabalha no CME, onde se encontra muito bem relacionada com os colegas e 
o trabalho. Diz que faz tudo com dedicação, está muito contente e contribui 
para o bom funcionamento do serviço. 

E27 

Enf., masculino, 56-60 anos, branco, casado, um filho, natural do RJ, PG, 
outro vínculo de trabalho, na Instituição de 31-40 anos e no CME de 13-16 
anos. Entrou como TE, atuou na emergência, depois no CC, concluiu a 
graduação e fez a prova de ascensão funcional. Permaneceu 20 anos no CC, 
em outro setor por mais algum tempo e depois para o CME. 

E28 

AE, masculino, 51-55 anos, parda, casado, dois filhos, natural do RJ, PG, 
outro vínculo de trabalho, na Instituição de 21-30 anos e no CME de 1-4 anos. 
Atuou cerca de quinze anos no setor de Clínica Médica masculina. Muito 
pesado, procurou se aprimorar. Realizou uma graduação em enfermagem e 
duas pós-graduações. Sofreu um acidente no hospital, ficou afastado. Quando 
retornou, foi lotado no CME. Afirma não estar com limitação, mas tem 
dificuldades. É um setor novo, novas experiências, está gostando. Diz ter 
vontade de continuar os estudos, se possível um mestrado. 

E29 

TE, sexo feminino, 51-55, cor preta, casada, dois filhos, natural do RJ, PG, 
possui outro vínculo de trabalho, tempo na Instituição de 31- 40 anos, atua no 
CME de 5-8 anos. Entrou como AE, todos que tinham o segundo grau foram 
a TE, a seguir realizou a graduação em enfermagem. Atuou 16 anos na Clínica 
de Apoio. Durante o período de estudo, trabalhou à noite, depois passou para 
o dia. O setor foi se desfazendo, cada um para um lado, então foi para o setor 
de Ortopedia e passou por uma licença médica. No retorno, esteve longo 
período em outro setor. Atualmente, após sofrer um acidente encontra-se no 
CME. 
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E30 

TE, masculino, 56-60, branco, divorciado, um filho, natural do RJ, EM, não 
possui outro vínculo de trabalho, na Instituição de 21-30 anos e no CME de 9-
12 anos. Trabalhou no setor de escolha, passou por alguns setores e depois 
adquiriu uma doença, ficou quase 2 anos de licença e veio para o CME. Está 
ansioso pela aposentaria. Deram-lhe a oportunidade de escolha do setor atual. 
Adaptou-se, foi bom, foi bem recebido. A única coisa que desejaria fazer e diz 
que vai depender do governo, é uma faculdade para ajudá-lo em alguma 
coisa. 

E31 

AE, feminino, 66-70, parda, solteira, dois filhos, natural do RJ, EM, não possui 
outro vínculo de trabalho, na Instituição de 31-40 anos e no CME de 1 a 4 
anos. Foi direto para o ambulatório, na admissão, depois outros serviços, no 
CME, agora, por motivo de enfermidade. Relata que ficou bastante enferma e 
não gostou do CME. Achou que iria se aposentar no setor anterior. Menciona 
falta de adaptação, não foi convidada, não teve opção, se sente mal 
fisicamente. Recentemente, recebeu uma proposta para trabalhar como 
diarista no setor anterior, mas não aguenta viajar todos os dias. 

E32 

TE, masculino, 51-55 anos, branco, solteiro, não possui filhos, natural do RJ, 
PG, não tem outro vínculo de trabalho. Na Instituição de 21-30 anos e no CME 
acima de 16 anos. Atuou no CC e RPA. Foi transferido para o CME do próprio 
CC antes de vir para o CME atual. As tarefas no CC eram mais centralizadas, 
os funcionários tinham contato direto com o material, recolhendo, 
processando, um serviço solitário. Após a transferência para o CME atual, 
disse ter havido abrangência de tarefas, mais divididas, intensificadas, 
direcionadas. Cada profissional tem sua particularidade de tarefas, ficou 
melhor, mais atencioso, com qualidade. Hoje refere estar tranquilo, no CME, 
gosta e tem maior satisfação em participar do setor e orgulho de estar fazendo 
parte dele. 

E33 

AE, feminino, 66-70 anos, parda, solteira, não possui filhos, natural de MG, 
EF, outro vínculo de trabalho, atua na Instituição de 21-30 anos e no CME de 
5-8 anos. Trabalhou em um setor que gostava muito, mas depois, ficou sem 
condições de trabalhar com pacientes devido a uma patologia. Agora no CME, 
disse estar aguardando o certificado de ensino médio, para melhorar o salário 
e se Deus a der vida para isso, quer se aposentar. 

E34 

TE, feminino, 46-50 anos, parda, um filho, natural do RJ, PG, outro vínculo de 
trabalho; na Instituição de 21-30 anos e no CME há menos de um ano. Foi 
trabalhar no setor de Clínica Médica, ficou por 10 anos no serviço diurno, logo 
depois, começou a graduação na Instituição e passou para o serviço noturno. 
Trabalhava e retornava para a faculdade e muitas vezes permanecia no 
mesmo setor fazendo estágio. Período cansativo, mas que valeu a pena. 
Contribuiu para o conhecimento, melhorar a técnica, visão completamente 
diferente, maravilhoso. Teve apoio dos colegas, foi fundamental. Após 
formação, voltou para o dia, trabalhou em alguns setores e por problemas de 
saúde entrou com limitação de atividades, ficou em um outro setor antes do 
CME. 
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E35 

TE, feminino, 56-60 anos, branca, divorciada, não possui filhos, natural do RJ, 
EM, outro vínculo de trabalho, na Instituição de 21-30 anos e no CME de 5-8 
anos. Achava que não teria competência para trabalhar na Instituição, 
aprendeu muito, grande escola. No CME, passou a conhecer um outro lado 
da enfermagem, outro profissional e área diferente. Não fez a graduação 
porque o tempo era todo ocupado. Não despertou para isso. Tem tempo para 
se aposentar, mas nunca pensou em sair, envelhecer em casa sem propósito. 
Aqui vem, faz, colabora. 

E36 

TE, masculino, 56-60, preto, casado, não possui filhos, natural do RJ, EM, 
outro vínculo de trabalho, na Instituição de 31-40 anos e no CME de 13-16 
anos. Começou no CC onde trabalhou em todas as áreas, veio para o CME 
porque houve a necessidade de se enquadrar nas normas vigentes. 
Equipamentos tiveram que ser transferidos, no caso, o autoclave. O setor 
atual, o CME, foi ampliado, centralizou. Afirmou ter vindo com vários colegas. 

E37 

TE, feminino, 61-65 anos, parda, casada, três filhos, natural do RJ, EM, não 
possui outro vínculo de trabalho, atua na Instituição de 21-30 anos e no CME 
de 13-16 anos. Foi direcionada para um setor onde fez um curso para atuar, 
afirmou ter sido bom. Depois de um tempo, teve um problema de saúde, já 
não podia mais ficar dando atenção ao paciente. Foi para outro setor, ficou um 
tempo e depois veio para o CME. Aprendeu a gostar, chorou muito porque 
não queria sair, não queria ir para outro setor, saiu com pena. Ter que largar, 
já gostava, quem fica na assistência, acaba se apegando aos pacientes. 

E38 

AE, feminino, 56-60 anos, branca, divorciada, dois filhos, natural de JP, PG, 
outro vínculo de trabalho, atua na Instituição de 21-30 anos e no CME de 5-8 
anos. Como é um hospital universitário, vendo os alunos, o setor, teve um 
incentivo de estudar mais e começou a se interessar pelos medicamentos, 
trabalho, o que fazia parte daquele contexto, doenças, veio o desejo de fazer 
uma faculdade. Como já tinha o segundo grau, então foi fazer graduação em 
enfermagem. Com o passar do tempo, foi para o CME por não ter mais 
condições de ficar na assistência direta. Tem vontade de dar sequência aos 
estudos até fazer um mestrado, se for possível. Diz ter esse desejo no coração 
e sente que é capaz de realizar. 

E39 

AE, feminino, 66-70 anos, branca, solteira, quatro filhos, natural do RGS, EF, 
não possui outro vínculo de trabalho, atua na Instituição de 31-40 anos e no 
CME há mais de 16 anos. Fez concurso para copeira, no dia da convocação 
a chamaram no RH, o chefe a perguntou se trabalhava na copa em outro lugar 
e respondeu que não, trabalhava na enfermagem como AOSD. Ele então, não 
a colocou na copa, foi lotada na enfermagem. Aceitou e foi atuar na 
emergência. 
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E40 

TE, feminino, 56-60 anos, branca, solteira, um filho, natural do RJ, PG, não 
possui outro vínculo de trabalho, atua na Instituição de 31-40 anos e no CME 
há menos de 1 ano. Com 31 anos de trabalho, a maior parte no setor materno-
infantil, no CME, atualmente, após licença médica. Ficou muito chateada, não 
esperava sair do setor anterior. 

E41 

TE, feminino, 51-55 anos, branca, viúva, dois filhos, natural do RJ, EM, não 
possui outro vínculo de trabalho, na Instituição de 21-30 anos e no CME de 5-
8 anos. Entrou e foi lotada na maternidade, na época, com a emergência 
aberta, superlotação, muito trabalho e pouco profissional. Trabalhavam com 
leitos extras e pacientes no corredor. 

E42 

TE, feminino, 51-55 anos, preta, casada, dois filhos, natural do RJ, PG, outro 
vínculo de trabalho, na Instituição de 21-30 anos e no CME de 9-12 anos. Dois 
anos após admissão, iniciou cursinhos voltados à área de atuação e, depois 
de alguns anos, a graduação em enfermagem, sempre trabalhando em dois 
empregos, procurando conciliar com a casa. Terminou duas PG e atualmente 
realiza um MBA. 

 

Fonte: dados da pesquisa elaborado pela autora desta tese, 2018 

 

5.5     Análise das Narrativas 

Neste tópico, apresentamos os dados coletados nas entrevistas desta pesquisa 

cujo processo analítico empregado foi a análise temática que consiste em reportar, 

em cada narrativa de vida, as passagens concernentes a tal ou qual tema, com o 

objetivo de comparar depois os conteúdos dessas passagens de um relato a outro 

(BERTAUX, 2010). 

A análise das narrativas, respeitando-se a individualidade de cada participante, 

possibilita adquirir informações sobre grupos sociais, nesse caso, os profissionais da 

equipe de enfermagem do CME do HUAP. 

Segundo Bertaux (2010), na fase de análise deve ser levado em consideração 

que o participante, ao relatar um percurso de sua vida, explicita acontecimentos 

marcantes e sua ordem temporal. Em uma narrativa espontânea, pode-se caminhar 

por diferentes assuntos, indo e vindo, por isso faz-se necessário que o pesquisador 

desenvolva as próprias técnicas gráficas, para representar a estrutura diacrônica de 

um percurso. 

Conhecer esse grupo de profissionais da equipe de enfermagem do CME, 

permite que seja revelada ao pesquisador uma parte da realidade ainda 
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desconhecida. Viabiliza compreender de forma arraigada reinvindicações, projetos e 

atitudes. 

De acordo com a pesquisa etnossociológica, todas as entrevistas foram 

transcritas na íntegra, imediatamente após sua realização, pois pelo método, essa 

fase possibilita que seja mostrado ao pesquisador uma parte da realidade até então 

desconhecida, sendo etapa importante para o processo de formação do conhecimento 

sobre o tema. 

O primeiro passo da análise foi o levantamento da caracterização dos dados 

sociodemográficos dos participantes do estudo, profissionais da equipe de 

enfermagem do CME. Posteriormente, foi feita a leitura flutuante com o objetivo de 

identificar os que se aproximavam por semelhança. Assim, definiram-se os núcleos 

de sentido incluídos nas narrativas. 

Segundo Bertaux (2010), a frequência dos núcleos de sentido consiste de uma 

pré-análise, os fragmentos das narrativas são lidos no agrupamento, de forma a 

esgotar todo o material, relacionando ao referencial teórico. 

O método da Narrativa de Vida por Daniel Bertaux (2010) preconiza que o 

referencial teórico é definido na transcrição das narrativas, podendo ser multi 

referencial. Desse modo, as narrativas nos permitem utilizar teóricos distintos, de 

acordo com os temas que surgirem. 

Destacamos no Quadro 3 que foram identificadas (83) oitenta e três Unidades 

Temáticas, cuja recodificação deu origem aos núcleos de sentido. 

 

Quadro 3 – Codificação, Unidades Temáticas e ocorrência de aparecimento de acordo com 
os participantes do estudo. Niterói, Rio de Janeiro, 2018 

Unidades Temáticas 

1. Afastamento por doença, licença médica, limitação:  E2; E5; E7; E8; E14; 
E18; E19; E20; E22; E24; E25; E27; E28; E29; E30; E31; E33; E35; E37; E38; E39; 
E40; E41. 

2. Sentimento de gratidão pelo emprego:  E3; E13; E19; E20. 

3. Necessidade de escuta: E5. 

4. Precarização do trabalho: E5; E8; E14. 

5. Esgotamento físico:  E7; E9; E14; E17; E19; E26; E31; E35; E38; E39. 

6. Falta recursos humanos: E5; E7; E8; E15; E19; E22; E35. 
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7. Acolhimento: E5; E8; E16; E17; E20; E21; E22; E24; E25; E27; E28; E30; E33; 
E34; E35; E38; E39; E40. 

8. Segurança no desempenho da função: E1; E3; E6; E9; E10; E15; E34; E35; 
E38. 

9. Reconhecimento: E9. 

10. Empoderamento: E3; E 19; E23; E34; E38. 

11. Oportunidade: E3; E5; E6; E7; E11; E16; E17; E18; E19; E20; E24; E26; E28; 
E32; E38. 

12. Aposentadoria: E3; E6; E13; E19; E21; E24; E26; E30; E31; E33; E37. 

13. Aprendizagem contínua: E2; E3; E6; E12; E18; E20; E21; E23; E33; E34; 
E35; E37; E38; E41. 

14. Ausência de qualificação profissional: E3; E2; E7; E12; E17; E22; E32; 
E42. 

15. Educação continuada: E3; E21; E35; E42. 

16. Valorização do trabalho docente da EEAAC: E3; E10. 

17.  Necessidade de integração da EEAAC: E3; E10; 

18. Falta conhecimento técnico e científico: E3; E10. 

19.  Realização pessoal e profissional: E3; E6; E16; E17; E18; E21; E26; E31; E 
32; E34; E35; E37; E38; E40. 

20. Pontualidade: E1; E5; E6; E10; E13. 

21. Ausência no trabalho: E5; E18; E19. 

22. Carga horária: E1; E7; E8; E11; E16. 

23. Adaptação: E1; E2; E3, E15; E18; E20; E22; E24; E25; E28; E30; E31; E32; 
E34; 35; E40. 

24. Falta autonomia: E2; E7; E35. 

25. Serviço noturno: E9; E16; E17; E18; E19; E20; E22; E25; E32; E34; E35; 
E37; E38. 

26. Privação de escolha de setor: E6. 

27. Valorização do emprego púbico federal: E1; E2; E3; E5; E6; E8; E10; E11; 
E13; E16; E17; E19; E20; E22; E23; E27; E34; E35; E38; E41; E42. 

28. Preferência trabalho Centro Cirúrgico: E1; E3; E10; E15; E16; E35. 

29. Evolução: E1; E2; E3; E7; E10; E23; E28; E34. 

30. Poder aquisitivo melhor: E2; E3; E5; E6; E27. 

Continua... 
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...continuação 

31. Falta bom relacionamento: E7; E8; E11; E13; E15; E18. 

32. Castigo: E1; E5; E6; E8; E11; E18; E19. 

33. Desgaste emocional: E2; E7; E9; E18; E22; E29; E30; E31; E35; E38; E39; 
E41. 

34. Vaidade: E7. 

35. Investimento em educação: E7; E19; E25; E28; E34; E38; E42. 

36. Vida mais segura: E7; E16; E31. 

37. Obstáculo: E7. 

38. RJU: E7; E16. 

39. União: E8. 

40. Graduação, Pós-Graduação, Mestrado: E2; E4; E7; E11; E14; E17; E18; 
E20; E22; E27; E28; E29; E30; E34; E35; E37; E42. 

41. Invisibilidade do trabalho: E3; E10; E13; E15; E35; E36. 

42. Integração CC e CME: E3; E36. 

43. Assédio moral: E1; E11. 

44. Perseguição no trabalho: E5; E7. 

45. Valorização da profissão:  E2; E3; E6; E9; E16; E17; E19; E21; E23; E27; 
E34; E35. 

46. Sentimento de gratidão a Deus: E5; E6; E14; E16; E19; E23; E25; E33; E37; 
E38; E40; E41. 

47. Contrato temporário: E5; E8; E14; E16. 

48. Sentimento de impotência: E7; E22. 

49. Preocupação com a maternidade: E1; E4; E5; E6; E9; E16; e17; E19; E20; 
E23; E37; E38; E41; E42. 

50. Hierarquia: E7; E8; E14; E18. 

51. Remanejamento por falta de pessoal: E5; E8; E11; E18; E19; E22; E25. 

52. Falta humanização: E5; E22; E29. 

53. Remanejamento não opcional de setor:  E2; E6; E7; E9; E11; E22; E31; E40. 

54. Universidade: E7; E14; E17; E18; E19; E22; E34; E35; E41. 

55. Hospital Universitário: E7; E9; E13; E16; E17; E18; E19; E23; E34; E38; E41; 
E42. 

56. Inferiorização: E7. 

Continua... 
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Fonte: dados da pesquisa elaborado pela autora, 2018. 

De acordo com Bertaux (2010), definidas as unidades temáticas, realiza-se 

nova leitura das entrevistas, relacionando-as, pois, faculta a descoberta de temas para 

...continuação 

57. Segregação: E7; E22. 

58. Desigualdade: E7; E22. 

59. Falta de estímulo, motivação: E7; E22. 

60. Ascensão funcional: E7; E14; E18; E27; E29. 

61. Rotatividade de setor: E7; E18. 

62. Chicote: E19. 

63. Ebserh: E19; E23; E27; E35; E39. 

64. Medo: E20; E30; E41. 

65. Ausência de espaço para a enfermagem: E22. 

66. Ascensão social: E6. 

67. Estressante: E9; E14; E19; E20; E29. 

68. Aprendendo com os colegas: E3; E6; E10; E16; E19; E22. 

69. Instituição: E10; E11; E18; E27; E29; E34; E41. 

70. Rótulo: E11; 

71. Falta valorização e reconhecimento do trabalho: E12; E22; E32; E36; E38. 

72. Preconceito e constrangimento: E14; E34; E38; E41. 

73. Falta de acolhimento no CME: E15; E18; E23. 

74. Chefia, coordenação, gerência: E1; E2; E3; E4; E5; E6; E7; E11; E13; E15; 
E16; E18; E 19; E20; E22; E23; E25; E26; 27; E28; E29; E31; E33; E35; E37; E38; 
E41; E42. 

75. Estigma: E17; E35; E36; E38. 

76. Inferiorização: E7. 

77.  Carisma: E7. 

78.  Assiduidade: E10. 

79.  Sofrimento: E18; E19; E20; E29; E30; E31; E41. 

80. Incompreensão: E19; E22; E29; E31; E41. 

81. Pressão: E19. 

82. Unidade parecida com o Vietnã: E18; E22. 

83. Relacionamento interpessoal bom: E24; E25; E26; E27; E28; E33; E35; E37; 
E39; E40; E42. 
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a construção de novos agrupamentos. Mediante este movimento, emergiram cinco 

agrupamentos denominados recodificação conforme demonstrado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Recodificação das Unidades Temáticas, Niterói, Rio de Janeiro, 2018 

 

AGRUPAMENTOS/SÍNTESE 

1. Consequências da exposição ao trabalho 

Afastamento por doença/Licença médica/Limitação/Esgotamento físico/ Desgaste 

emocional/ Ausência no trabalho 

Medo/Sofrimento/Pressão e Estresse 

Estigma/Preconceito/Constrangimento 

Sentimento de impotência 

Assédio moral 

Falta segurança no desempenho da função 

Escassez de recursos materiais e humanos/ Precarização do trabalho 

2. Demandas observadas a partir das narrativas 

Reconhecimento 

Empoderamento 

Necessidade de escuta 

Oportunidade 

Espaço físico para a enfermagem 

Acolhimento/ Humanização 

Expectativa por um curso de Graduação, Pós-graduação, Mestrado 

3. A experiência vivenciada pelo profissional  

Sentimento de gratidão e valorização pelo emprego público federal 

Sentimento de gratidão a Deus   

Realização pessoal e profissional 

Reconhecimento Universidade/ Hospital Universitário/Instituição 

Segregação/Desigualdade 

Obstáculo 

4.Valorização do trabalho docente da EEAAC 

Necessidade de integração da EEAAC 

Falta conhecimento técnico e científico 

Integração/ União 

Autonomia 

Estímulo e motivação 

Continua... 
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Fonte: dados da pesquisa elaborado pela autora, 2018. 

 

A seguir, na construção do agrupamento e releitura, surgiram três categorias 

analíticas e respectivas subcategorias: Categoria 1. Trajetória profissional em um 

hospital público geral; A exposição do trabalho e os reflexos à saúde do trabalhador. 

Categoria 2. Narrativas e sentimentos vivenciados pelos trabalhadores de 

enfermagem no exercício de sua função; Ser trabalhador em uma instituição pública 

de ensino federal. Categoria 3. Aspectos relacionados ao trabalho no CME na 

perspectiva dos profissionais de enfermagem; Ser trabalhador na Unidade CME, que 

serão discutidas no capítulo VI, a seguir. 

...continuação 

AGRUPAMENTOS/SÍNTESE 

5. Aspectos relacionados ao trabalho no CME 

Rótulo/Incompreensão/Inferiorização 

Pontualidade/Assiduidade 

Carisma 

Adaptação/ Rotatividade de setor/ Remanejamento não opcional/Castigo 

Aprendizagem/ Qualificação profissional/ Educação continuada/Evolução/ Investimento 

em educação 

Ausência de valorização, reconhecimento e visibilidade 

Relacionamento interpessoal 
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CAPÍTULO VI 

6.1      Apresentação e discussão dos resultados 

Este capítulo apresenta a discussão e análise das narrativas construídas, a 

partir dos achados das entrevistas realizadas com os profissionais de enfermagem 

lotados no CME em seu percurso profissional em um hospital público de ensino, o 

HUAP, após a transcrição, leitura, codificação, desdobramento, agrupamento e 

síntese, ou seja, a partir da análise temática das narrativas elencadas das ideias 

centrais dos temas abordados. 

O trabalho desenvolvido teve como objetivo geral conhecer a trajetória 

profissional, a partir das narrativas de vida da equipe de enfermagem que atua no 

CME de um hospital universitário e as discussões trouxeram à tona as narrativas dos 

participantes da pesquisa, profissionais da equipe de enfermagem do CME sobre o 

percurso profissional na instituição. Os temas agrupados deram origem a três 

categorias após leitura e reagrupamento das categorias brutas e respectivas sub 

categorias. 

Assim, foram selecionadas algumas narrativas, apresentadas, a partir das 

percepções dos profissionais de enfermagem que atuam no CME, sobre como se deu 

o percurso na trajetória profissional no universo de trabalho na instituição, fazendo 

alusão ao que é prescrito e ao que vivenciam em suas rotinas diárias de trabalho, na 

teoria da Psicodinâmica do Trabalho. 

 

6.2     Categorias Analíticas 

 

As vidas se desenvolvem ao longo do tempo, e, assim, o fazem o ouvir ou ler 

histórias. A capacidade das histórias de andar paralelamente ao curso da vida, nessa 

dimensão, muitas vezes é entendida como determinante do valor delas (SQUIRE, 

2014).  Assim, são apresentadas as categorias analíticas que surgiram a partir das 

narrativas de vida. 
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6.2.1 CATEGORIA 1. Trajetória profissional em um hospital público geral, 

A exposição do trabalho e os reflexos à saúde do trabalhador 

 

Griep et al (2013) referem-se aos hospitais gerais como organizações de alta 

complexidade que integram o setor de serviços da sociedade atual. O processo de 

trabalho, nesses serviços de saúde, inclui especialidades pouco articuladas, 

hierarquia entre os grupos profissionais envolvidos no cuidado e discurso médico 

dominante (MERHY, 2006).  

Nesses cenários, encontra-se a equipe de enfermagem que representa a maior 

força de trabalho presente nos serviços de saúde (BRASIL, 2015). Entretanto, durante 

a realização da assistência, existem limitações quanto ao número de profissionais e 

recursos materiais disponíveis, o que torna o trabalho desgastante, em vista também 

das cargas de trabalho presente.  

Os profissionais de enfermagem em seu ambiente laboral estão expostos a 

inúmeros riscos e a cargas de trabalho que podem ser classificadas em biológicas, 

químicas, mecânicas, fisiológicas, e psíquicas, sendo estes alguns dos fatores 

determinantes que estão relacionadas ao processo de adoecimento do trabalhador 

(AQUINO et al 2014: SIMONELLI, et al 2016). Assim, essa categoria emergiu de 109 

unidades temáticas. 

Considerando o trabalho como inerente ao ser humano em sua interação com 

o meio ambiente para modificar, capacidade de pensar, condições de transformar e 

produzir produtos e serviços e reconhecendo a relação com o adoecimento do 

indivíduo, pode se ter uma exposição maior aos riscos, como as exposições descritas 

nas falas a seguir: 

 

[...] desenvolvi essa doença, mais ou menos há oito anos. Pedi para 
sair de lá, tinha medo, esperança que saindo, mas continua. Alguma 
coisa interferiu. Quando entro na crise é muito violenta, fico com o 
rosto transformado, bolhas nos lábios, herpes, olhos edemaciados, 
não tenho condição de sair de casa. Aí, começo com corticoide, até 
fazer o desmame. Mas esse desmame, observando a minha doença, 
e entendendo um pouco enquanto profissional, voltava cada vez mais 
forte (E 2, AE, EM, 51-55 anos). 
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[...] a pressão estava alta, eu não tinha setor, foi desativado. Á noite, 
sempre remanejamento, mexeu com a minha cabeça. Atualmente, 
muita gente, passo mal, fiquei desequilibrada, tremendo, não 
conseguia mais cuidar de paciente (E 4, TE, EM, 61-65 anos). 

 [...] tempo demasiado, a carga emocional, problemas e sequelas, 
atividade física desgastante. Busquei readaptação, lesões de coluna, 
mas o maior dano foi emocional, lidar com o sofrimento alheio, não me 
sentia capaz de ajudar. [...], vou te usar até acabar, depois dou um 
jeito. Apostaram no azar, perdeu a instituição assim como eu (E 14, 
ENF, PG, 51-55 anos). 

[...] Após mais ou menos [...] anos de atuação fiquei doente, ninguém 
conseguia fechar diagnóstico, após conseguir, fiz tratamento, fiquei 
licenciada, nessa fase desencadeei a depressão que se tornou crônica 
(E 20, TE, EM, 65-70 anos).   

 

Por ser um processo dinâmico, o trabalho nunca funciona na prática como se 

espera, de modo que o processo de trabalho é sempre permeado por imprevistos de 

todo tipo. Além disso, Magnano et al, (2010) referem-se às peculiaridades do trabalho 

da enfermagem que envolvem longas jornadas, ritmo intenso, plantões noturnos e, 

em finais de semana, atividades diversas, repetitividade, monotonia, esforço físico 

excessivo e posições incômoda. 

Apesar do trabalho possuir caráter construtor à vida do homem, se realizado, 

em condições adversas, pode se tornar gerador de doenças (DEJOURS, 2015). 

Dejours (2011) utiliza o conceito carga de trabalho e afirma que a subjetividade da 

relação homem-trabalho apresenta efeitos concretos e reais, mas torna-se 

ameaçadora para o aparelho psíquico quando se obstaculiza a sua livre atividade.  

Thofehrn et al (2011), ao se referirem ao trabalho da enfermagem, acreditam 

que se torna imperativo apreender a multidimensionalidade do profissional, integrando 

a forma do seu pensar, agir e sentir, respeito e reconhecimento da subjetividade. As 

autoras ainda reforçam que estar sensível para a dimensão da subjetividade pode 

ajudar no sentido de se compreender os indivíduos, seus conflitos, vínculos consigo 

mesmo, família, o trabalho, a produção e o papel de cada um na equipe. 

A exposição contínua às cargas de trabalho e a vivência diária de sentimentos 

de prazer e de sofrimento geram desgaste no trabalhador, e isso pode evoluir para o 

adoecimento, como apontam Mininel, Baptista e Felli (2011). As exposições a cargas 

psíquicas mais referidas pelos profissionais de enfermagem estão relacionadas ao 
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objeto de trabalho – ser humano que sofre, em situações geradoras de estresse, 

fadiga e a organização desse trabalho, expressas a seguir: 

 

[...] uma coisa que mais me desgastou foram remanejamentos, 
atualmente o que me prejudica é a diabetes. A hipertensão já tenho de 
longa data, a [...] não me preocupa muito (E 8, TE, EM, 51-55 anos). 

  [...] Depois desse tempo, devido ao cansaço não tanto físico, mas 
psicológico da assistência direta ao paciente, eu pedi para sair da 
Unidade de Terapia Intensiva (E 9, ENF, PG, 56-60 anos). 

 [...] ter que largar, já gostava, a gente que atende acaba se apegando 
aos pacientes, ligação grande. Quando algum deles não aparecia [...], 
alguma coisa tinha acontecido, chegava à notícia, era muito ruim (E 37, 
TE, EM, 65-70 anos). 

 [...] Fiquei [...] anos, estava desgastada, muitas mortes, desgaste 
emocional grande. [...], não adianta dizer para o ser humano profissional 
não se envolver com o trabalho, o problema dos pacientes, isso não 
existe. Mexia com meu humano, se trabalha com gente, você é gente, 
se envolve emocionalmente, pacientes que ficam longas permanências, 
vai e volta, meu psicológico ficou mal. Pedi à chefia, lutei para conseguir 
vir para outro setor (E 38, AE, PG, 55-60 anos). 

[...], você lida com sofrimento crítico e agudo o tempo inteiro e esses 25 
anos produziram prazeres, atividade que gostava muito, mas também 
foi massacrante, causou muitas marcas e você não consegue passar 
por esse período inteiro e sair da mesma forma como entrou (E 14, ENF, 
PG, 50-55 anos). 

[...] o hospital universitário é muito desgastante emocionalmente. Acho 
que não é só pela questão da cobrança do serviço, as relações estão 
um pouco difíceis aqui por causa da vaidade que todo o ambiente 
universitário tem, ele é extremamente hierarquizado. Hierarquia muito 
demarcada. Acho que a universidade em parte reproduz a mentalidade 
segregacionista hierárquica da sociedade de um modo geral e a 
universidade é uma instituição que reproduz dentro dela essas 

desigualdades (E 7, TE, PG, 45-50 anos). 
 

O sofrimento psíquico não é reservado àqueles que receberam algum 

diagnóstico específico, mas algo presente na vida de todos e que trará manifestações 

peculiares a cada um. Se não entendermos a origem, não haverá possibilidade de 

tratamento nas diferentes situações, de forma singular para cada indivíduo. Ademais, 

as doenças mentais são compreendidas– nos casos em que possam receber essa 

denominação - em sua maioria, como doenças crônicas, algo com que a pessoa terá 
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que conviver por toda vida, como é o caso de diabetes ou doenças degenerativas 

(BRASIL, 2013).  

O sofrimento no trabalho surge quando o indivíduo esgota a possibilidade de 

negociação e a organização do trabalho. É preciso entender que a condição de 

trabalho apontada por Dejours (2015) é o ambiente físico: temperatura, pressão, 

barulho, vibração, irradiação, altitude; o ambiente químico: produtos manipulados, 

vapores e gases tóxicos, poeiras, fumaças; o ambiente biológico: vírus, bactérias, 

parasitas, fungos e, também, as condições de higiene, segurança e as características 

antropométricas do posto de trabalho. 

Desse modo, face a exposição aos inúmeros fatores de risco, os profissionais 

atuantes nos serviços de saúde têm possibilidades de adquirir enfermidades e sofrer 

acidentes de trabalho, especialmente os de natureza biológica, física e ergonômica. 

 Por organização do trabalho entende-se a divisão do trabalho, o conteúdo da 

tarefa, na medida em que ele dela deriva, o sistema hierárquico, as modalidades de 

comando, as relações de poder, as questões de responsabilidade (DEJOURS, 2015).  

A luta contra o sofrimento se caracteriza no trabalho como estratégias coletivas 

de defesa, que podem ser benéficas, pois permitem que os indivíduos continuem 

trabalhando e sobrevivendo às intempéries.  

Ainda relacionado a organização do trabalho e de acordo com Costa et al 

(2015), o estresse ocupacional pode ocorrer frente à complexidade das relações, 

condições laborais e extralaborais, e características do profissional. O que acarreta 

desgastes e/ou redução da capacidade do organismo, frente ao trabalho, proveniente 

do enfrentamento de tolerância, superação ou adaptação às exigências de natureza 

psicológica, percebidas como abusivas, insuperáveis e inesgotáveis. 

Assim, para experiências estressantes os profissionais desenvolvem diferentes 

estratégias de enfrentamento como forma de adaptação e sobrevivência. Mas, a 

vulnerabilidade individual contribui para que essas experiências favoreçam o 

adoecimento desses trabalhadores (MININEL et al, 2013 & RODRIGUES et al, 2013). 

As narrativas a seguir denotam essa situação: 

      

 [...] fiz uma hérnia de disco e desenvolvi insônia por trabalhar muito 
tempo à noite (E 18, TE, PG, 50-55 anos). 
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[...] saí por conta do estresse, [...] fase difícil, muito atendimento, 
material insuficiente para atender a demanda de pacientes, estava 
muito cansado. Como me dedicava muito, acabei adquirindo duas 
hérnias cervicais, comprimiram, impossibilitado, abri um processo de 
limitação de atividades (E 27, ENF, PG, 55-60 anos). 

 [...] tive síndrome do pânico, fiquei quase 2 anos de licença [...]. Eu 
não quero falar sobre lá, porque me faz mal, foi muito sofrimento (E 
30, TE, EM, 56-60 anos). 

[...], Não me encontrei mais em condições de trabalhar na assistência, 
tive medo de me contaminar de novo. O sofrimento, durante cinco 
anos, foi grande, sentia muitas dores, cansaço, tinha que trabalhar, 
porque não havia diagnóstico e não tinha como entrar de licença (E 
20, TE, EM, 65-70 anos). 

 [...], trabalho que considero fundamental, os pacientes precisavam de 
muitos cuidados, havia escassez de funcionários, pegava muito peso, 
tenho hérnias de disco, entrei com limitação de atividades (E 34, TE, 
PG, 46-50 anos). 

 

Atualmente, a hérnia de disco é o diagnóstico mais comum entre as alterações 

degenerativas da coluna lombar e a principal causa de cirurgia de coluna. Por ser tão 

comum, tornou-se um problema de saúde mundial, devido à incapacidade que causa. 

Ocorre, principalmente, por volta dos 37 anos de idade, porém pode aparecer em 

qualquer faixa etária. Estima-se que 2% a 3% da população possam ser afetados, 

com prevalência de 4,8% em homens e 2,5% em mulheres acima de 35 anos (VIALLE, 

2015 e SILVA et al, 2013). 

Carvalho et al (2017) apontaram que as principais doenças, causas e 

notificações de afastamentos do trabalho são decorrentes do sistema osteoconjuntivo 

e tecido muscular, osteoarticular e por traumas, doenças do trato digestivo, 

oftalmológico e psíquico, distúrbios osteomusculares de região lombar, pescoço, 

ombro e parte alta do dorso e extremidades superiores distais, membros inferiores, 

dor musculoesquelética.  

Essa situação evidencia que o processo e ambiente laboral da equipe de 

enfermagem são atravessados por condições que predispõem às cargas de trabalho 

e que essas causam influências na saúde do profissional. 

Tendo o trabalho como fonte de prazer e sofrimento, o trabalhador reage, de 

forma individual, à maneira como é realizado. Alguns adoecem, outros não, 
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compreende Dejours (2015), uns sofrem mais que outros de acordo com a 

Psicodinâmica do trabalho.  

Ainda de acordo com a Psicodinâmica do Trabalho, a doença se manifesta em 

alguns e resguarda outros, em relação ao significado que o sofrimento assume na vida 

do indivíduo. Esse significado está relacionado à história individual em contradição às 

relações de trabalho. 

O trabalho de enfermagem é complexo por depender da interação e integração 

da equipe, frente às atividades que possuem formação, características, pensamentos 

e culturas diversificadas.  

Thofehrn et al (2011) afirmam que a humanização do cuidado de enfermagem 

somente é possível por meio da humanização das relações entre os profissionais. 

Trabalhar em equipe, para se tornar assertivo, deve ser construído ao longo da 

convivência e com o compartilhamento de experiências.  

 Sentimentos de prazer e de sofrimento geram desgastes e pode evoluir para o 

adoecimento. Sendo assim, é necessário que o profissional compreenda as 

peculiaridades da profissão e aproprie-se de estratégias que possam reduzir esse 

desgaste, buscando a preservação da sua saúde.  

 

6.2.2 CATEGORIA 2. Narrativas e sentimentos vivenciados pelos trabalhadores de 

enfermagem do CME no exercício de sua função,  

Ser trabalhador em uma instituição pública de ensino federal. 

 

Esta categoria foi elaborada a partir de 37 unidades temáticas. Em relação ao 

processo de trabalho, infere-se que esse pode acarretar sofrimento psíquico aos 

trabalhadores, levando à inércia, alienação, adoecimento ou ao desenvolvimento de 

capacidades criativas, inventivas e de resistência, a partir do enfrentamento das 

dificuldades (DEJOURS, 2011). 

Augusto, Freitas e Mendes (2014) destacam que para a Psicodinâmica, o 

trabalho ocupa um lugar central, na construção da identidade, das formas de 

sociabilidade e da autoestima, bem como, na determinação do sofrimento psíquico. 

 A Psicodinâmica do Trabalho vem em busca da compreensão da dinâmica 

psíquica diante dos conflitos, gerados entre o desejo do trabalhador e os modelos de 

gestão do trabalho. 
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Glanzner et al (2017) apontam que esse entendimento da Psicodinâmica do 

Trabalho requer a análise da organização do trabalho de forma iminente, para se 

compreender os processos que permeiam a realização profissional, a liberdade de 

expressão, o esgotamento profissional e a falta de reconhecimento, condições 

determinantes nas vivências de prazer e sofrimento.  

Os autores ainda sinalizam que a realização profissional e liberdade de 

expressão resultam em vivências de prazer, no contexto do trabalho, em que a 

primeira está relacionada à gratificação profissional, orgulho e identificação com o 

trabalho que é realizado e a segunda, às vivências de liberdade para pensar, organizar 

e falar sobre o seu trabalho, sendo que o esgotamento e a de reconhecimento podem 

ocasionar vivências de sofrimento aos trabalhadores (GLANZNER et al, 2017).  

Os avanços tecnológicos modificaram o fazer humano num ato excessivamente 

tecnicista, valorizando o procedimento em detrimento de uma abordagem humanista. 

A realidade vigente é dominada pelo regime capitalista e tem feito com que os 

indivíduos busquem uma competitividade sem limites. Entretanto, o diferencial 

necessário não está apenas na tecnologia de ponta, mas na forma como ela está 

sendo aplicada, mediante associação do resgate do ser humano em sua dimensão 

subjetiva e do cuidado ao indivíduo (THOFEHRN et al, 2011). 

Dessa forma, o choque entre a organização do trabalho prescrito e a 

organização do trabalho real pode ser benéfico ou maléfico à saúde do profissional de 

enfermagem, expresso nas falas a seguir. 

 

 [...] passei pelo estágio probatório, fiquei tranquila, [...] era útil para o 
serviço, porque não tinha outros funcionários que gostavam ou 
estavam habilitados para a função (E 1, AE, EM, 36-40 anos). 
 
 [...] era jovem, muita energia, foi a minha vida que passei aqui, percorri 
vários setores, sempre fui apaixonada por esse hospital, melhores 
serviços, agradeço tudo que construí, a enfermagem parece feita só 
para obedecer, todos nós obedecemos. Existe uma hierarquia, o que 
se prestou a fazer, tem que se ter autonomia. As pessoas têm medo 
de desenvolver o conhecimento, ocupar o espaço que tem direito; [...], 
somos vistos como uma coisa, feita só para servir e não para 
desenvolver e evoluir (E 2, AE, EM, 50-55 anos). 
 
 [...] a professora da Escola de Enfermagem sabia responder qualquer 
pergunta, agradeço a oportunidade que me deram. Aí vem o pessoal 
com outras mentalidades, melhora um lado atrapalha o outro e a gente 
acompanha, acha que vai melhorar, mas acho que a enfermagem não 
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é técnica. A Escola fazia a direção, os cargos de chefia, muitos 
professores. [...] minha cabeça está ótima, não penso em aposentar, 
venho, gosto do que faço e fico na esperança de chegar alguém 
gostando realmente do que faço (E 3, TE, EM, 61-65 anos). 
[...] fiz dois concursos públicos para a UFF, um como AOSD e um 
como auxiliar de enfermagem, recebi um telegrama para tomar posse 
como o AOSD. Compareci à Reitoria para tomar posse e seis meses 
depois fui chamado para assumir como auxiliar de enfermagem. Dei 
baixa no AOSD. Com a prática na instituição, acabei despertando o 
interesse pela profissão e decidi prestar o vestibular para graduação 
em enfermagem, consegui aprovação para a UFF (E 14, ENF, PG, 50-
55 anos). 

 
[...] acho válido que o profissional de enfermagem se qualifique, se 
quiser fazer uma graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. 
Acho que a instituição tem que dar condições, mas vejo 
constantemente as pessoas se queixarem. Muitas vezes conseguem 
acesso aos cursos, mas a instituição não demonstra interesse que a 
pessoa curse, que vá adiante e não promove, não procura facilitar. 
Você tem seu horário de trabalho para cumprir, mas não precisa criar 
dificuldade desnecessariamente. Um contrassenso, dentro da 
universidade que deveria estimular os servidores a estudarem 
qualquer coisa que quisessem (E 7, TE, PG, 46-50 anos). 

 

Dejours (2009) entende que, no desempenho das atividades, o trabalhador 

espera o reconhecimento por ser útil e pela qualidade do seu trabalho. Assim, o 

reconhecimento do trabalho é o que possibilita a transformação do sofrimento em 

prazer.  

Augusto, Freitas e Mendes (2014) mencionam que, frente aos desafios do 

contexto de trabalho, as estratégias de mediação individual e coletiva trazem à tona 

os modos de pensar, sentir e agir dos trabalhadores diante das contradições 

presentes no ato de trabalhar. 

A esse respeito, Glanszer et al (2017) apontam que o reconhecimento do 

trabalho configura-se como prazeroso, ao mesmo tempo que a ausência de 

reconhecimento imprime um sentimento de sofrimento relacionado ao trabalho. Os 

profissionais de enfermagem trouxeram a necessidade de reconhecimento tanto 

institucional quanto pessoal como descrito nas falas: 

 

[...] achava que o funcionário público ficava ali e nunca ia ter 
problemas, nenhum, nenhum valor, mesmo sendo funcionário público 
federal (E 11, AE, PG, 56-60 anos). 
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[...] Foi uma fase muito difícil na minha vida, porém, após o tratamento, 
ainda fiquei em convalescença. Mas, hoje em dia, eu me sinto bem, 
muito bem (E 20, TE, EM, 65-70 anos). 

 [...] quando entrei, queriam quase me obrigar a trabalhar no setor que 
não gostava, nunca tinha trabalhado, não gostava do odor forte de 
sangue e outras coisas. Insistiam que eu fosse para lá. Consegui ir 
para a UTI Neonatal, fiquei um período, alguns, acharam que não era 
serviço para auxiliar de enfermagem homem, lá tinha que ser só 
mulher, o médico poderia ser homem, mas auxiliar de enfermagem 
homem, não (E11, AE, PG, 56-60 anos). 

[...] depois que essa Empresa entrou e mudou as chefias, parece que 
as coisas não mudaram pelo bem comum, mudaram para bens de 
alguns e os alguns são os que estão na ponta e querem trazer o povo, 
trabalhando à base de chicote, sem compreensão, não vê que são 
seres humanos. Essas coisas incomodam, não se está trabalhando 
para um hospital público como antes, cada dia uma pressão daqui, dali 
(E19, AE, PG, 61-65 anos). 

 

Machado (2015) faz referência ao surgimento do capitalismo e da globalização, 

em que estudiosos viram a necessidade de melhorias do processo de trabalho, 

através de métodos e regras que organizassem a execução de tarefas, visando melhor 

equação entre tempo, movimento, desperdícios e retorno financeiro. 

Destacando um conceito trazido por Dejours (p. 28, 2004), em que cita: “o 

trabalho é aquilo que implica, do ponto de vista humano, o fato de trabalhar: gestos, saber-

fazer, um engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, a capacidade de refletir, de 

interpretar e de reagir às situações: é o poder de sentir, de pensar e de inventar, etc.” 

Jost, Fernandes e Soboll (2014) ressaltam que as formas diferenciadas de 

exploração do indivíduo trabalhador podem ser observadas, historicamente, nas 

organizações do sistema capitalista. Apontam que o capitalismo compreende períodos 

de crescimento e de crise, acompanhados de mudanças, na forma de gestão e 

organização do trabalho, no desenvolvimento de diferentes técnicas de controle e nas 

exigências de qualificação. 

Primo e Borges (2018) lembram que os hospitais universitários, nas últimas 

décadas, vivenciam questionamentos referentes ao modelo assistencial e de ensino. 

A estrutura complexa, dificuldades financeiras, condições precárias de trabalho, 

ausência de concursos para demanda necessária de RH e reposição das saídas e 

ampliação dos serviços levaram os hospitais à contratação de pessoal sob vínculo 
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precário e/ou à deterioração das condições de trabalho (KOSTER & MACHADO, 

2012).  

 O governo federal respondeu à crise institucional e financeira dos hospitais 

universitários com a criação da Ebserh, empresa pública de natureza privada, que, 

atualmente, faz a gestão em nível nacional. Além de controversa do ponto de vista 

constitucional, na preservação dos princípios gerais da instituição e da resposta 

efetiva aos problemas, a Ebserh vem levando a mudanças estruturais na organização 

e modelo de gestão e contingenciais, substituição de mão de obra de vínculo precário 

por pessoal concursado, pelo regime celetista, contrapondo-se ao Regime Jurídico 

Único em vigor desde 1990 (PRIMO e BORGES, 2018) . 

Kanno e Bellodi (2012) afirmam que, muitas vezes, o trabalho real se distancia 

do trabalho prescrito, gerando frustração e sofrimento para os trabalhadores que não 

desenvolvem suas atividades como gostariam e ainda experimentam a desvalorização 

e a desmotivação. 

De acordo com a sua organização, o trabalho pode produzir sofrimento, 

levando os profissionais a tentarem se proteger por meio da utilização de mecanismos 

de defesa coletivos ou individuais, pois toda pessoa tem uma “vida futura” em que 

deposita seus sonhos, expectativas e crenças e que pode ser ocasionada por algum 

problema de saúde (BRASIL, 2013). 

Para indivíduos de qualquer idade, o trabalho tende a se apresentar como 

recurso fundamental para a conquista da sonhada autonomia financeira e aceitação 

social (COSTA et al, 2015).  

Os valores agregados ao trabalho, embora importantes à autonomia global do 

indivíduo, em uma sociedade extremamente capitalista, como veio se transformando, 

ao longo dos séculos, o Brasil, mostram-se secundários, por oportunizar a expressão 

da afetividade humana e a efetividade laboral. 

O trabalho é espaço primordial na construção da saúde dos sujeitos, uma vez 

que impulsiona processos de subjetivação e realização de si (GLANZNER, et al 

(2017). 

 Mininel et al (2013) assinalam que, embora o trabalho possa ser fonte de 

sofrimento, também proporciona vivências de prazer e satisfação, em que o indivíduo 

constrói sua vida, não somente como forma de sobrevivência, mas como realização 

pessoal e profissional, como apresentadas nas seguintes narrativas: 
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[...] A minha vida melhorou muito depois que entrei aqui, a vida que 
tinha antes e depois, poder econômico, não tinha nada, morava com 
a minha mãe. [...] o hospital foi ótimo, a profissão de enfermagem foi 
boa para mim (E 6, AE, EM, 65-70 anos). 

[...] Nunca cheguei atrasada, chegava antes do horário, nunca tive 
problema com profissional nenhum, colega, enfermeiro, médico. Acho 
que a gente tem que mostrar o que sabe fazer e certeza daquilo que 
sabe. Atendia com desempenho, trabalhávamos muito e o serviço era 
bom, ambiente sadio, sem tumulto, com um enfermeiro maravilhoso 
que coordenava o nosso plantão e sempre foi assim, bom, sem 
problemas (E 10, TE, EM, 61-65 anos). 

 [...] trabalho com afinco e com muito prazer e sou muito feliz com meu 
emprego (E 13, AE, EM, 71-75 anos). 

[...] na época, o setor de Apoio era um castigo, chamado de Vietnã, 
mais de 60 leitos, à noite, trabalhava um enfermeiro e dois técnicos de 
enfermagem, para dar conta dos pacientes, mas aprendi até a gostar 
desse setor, a gente aprende até a gostar do sofrimento, quando se 
gosta do que faz (E 18, TE, PG, 56-60). 

[...], a experiência foi vasta, trabalhei muito, adquiri conhecimento, 
aprendi rápido, quando fui recepcionada pela enfermeira do setor, na 
época, fui bem recebida, falei da falta de experiência, ela disse que 
poderia ficar tranquila, não poderia fazer as coisas sem saber, poderia 
perguntar, fazer o correto, porque eu era concursada, tinha 
conhecimento teórico e estava ali. Assim, jamais esqueci essas 
palavras. Peguei chefes difíceis, também, incapaz de entender uma 
mulher que trabalha, com filhos pequenos, que queria e precisava 
trabalhar (E 20, TE, EM, 66-70 anos). 

[...] Fiz concurso para a UFF, por conta de querer ter um vínculo 
federal. Apesar de ter outro emprego, eu não estava muito satisfeita. 
Eu pensava: vou sair de lá se conseguir um vínculo federal. Fiz o 
concurso para cá, passei e entrei (E 17, ENF, PG, 30-35 anos). 
 
[...] esse hospital, assim, foi praticamente a minha vida. Tudo que 
tenho, agradeço a esse trabalho. Faço com muito amor, gosto de 
fazer, gosto de adquirir conhecimento, aprender coisas novas. O que 
sou hoje é graças, primeiramente, a Deus e depois ao meu trabalho 
(E 2 AE, EM, 50-55 anos). 

[...] Depois de dois anos como técnico de enfermagem, fiz a prova de 
ascensão funcional. Eu sempre gostei muito da profissão, não me 
arrependo nunca de ter feito enfermagem, realmente garantiu meu 
futuro, tenho uma vida estabilizada com a minha família, tudo graças 
à enfermagem (E 27, ENF, PG, 55-60 anos).  
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Segundo Glanzner et al, (2017) o sofrimento, no trabalho, se inicia, quando, 

apesar do zelo, o trabalhador não consegue dar conta das atividades. O prazer, ao 

contrário, começa quando através do zelo, o trabalhador inova com soluções 

adequadas. Prazer e sofrimento no trabalho são, portanto, indissociáveis e o zelo 

consiste no empenho afetivo da subjetividade, em conflito com as demandas 

experimentadas na execução das tarefas no cotidiano (DEJOURS, 2012). 

Em estudo realizado por Wachhlolz et al (2019) com 217 enfermeiros em um 

hospital universitário de 403 leitos no Sul do Brasil, em que o objetivo foi verificar 

relações entre sofrimento moral e satisfação profissional no trabalho de enfermeiros, 

no contexto do serviço de saúde, pode-se dizer que a autonomia é valorizada e 

privilegiada no espaço de atuação desses profissionais enfermeiros - um hospital de 

ensino público e federal - em que participam docentes na área administrativa, incluindo 

a enfermagem, na gerência do serviço, configurando um local em que os enfermeiros 

teriam maiores possibilidades, no exercício da autonomia, frente à situações 

problemáticas, o que pode diferir de outras localidades nacionais e internacionais 

apontado pelos autores. 

 

6.2.3 CATEGORIA 3 Aspectos relacionados ao trabalho no CME na perspectiva dos 

profissionais de enfermagem,  

Ser trabalhador na Unidade CME 

Considerando a importância do trabalho desenvolvido no CME e a necessidade 

de visibilidade, a unidade primordial no controle das IRAS, que tem por finalidade 

promover um atendimento de qualidade ao usuário, surge, nessa categoria, com 105 

unidades temáticas. 

O CME como unidade funcional destinada ao processamento de PPS para 

diferentes áreas de assistência, nos serviços de saúde, e que garante a quantidade e 

a qualidade de recursos necessários, possui papel peculiar no contexto da saúde.  

A realidade na unidade CME é complexa, onde os processos de trabalho 

dependem de saberes e práticas específicos, já que os avanços técnico-científicos se 

tornam desafios na área de saúde, no cotidiano, e exigem melhoria da qualidade da 

assistência ofertada nos serviços.   
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Carvalho et al (2019) relembram que tudo que ocorreu no decorrer da história 

da esterilização contribuiu e contribui, atualmente, de alguma forma, com novas 

tecnologias e pesquisas, no processamento adequado de PPS nos serviços de saúde 

para garantir a segurança da equipe de trabalho e usuários.  

O trabalho no CME era exercido sem a qualificação específica para o 

processamento dos PPS. Ausência de programas de capacitação e atualização 

permanente para os profissionais, tanto para os que desempenham diretamente as 

ações, quanto para os que utilizam os materiais esterilizados, prejudica a segurança 

da assistência pela falha de conhecimento das etapas do processamento 

(CARVALHO JÚNIOR, 2012). 

 Ainda, o CME, muitas vezes, torna-se espaço esquecido por gestores ao 

realocar profissionais de enfermagem para desempenho das atividades, com algum 

problema de saúde, seja físico ou psíquico, idade avançada, readaptados, em pré-

aposentadoria ou por inadequação relacional o que pode comprometer o 

funcionamento da unidade (ATHANÁZIO, 2015).  

Em estudo realizado por Santos et al (2017), ao fazer referência aos 

acadêmicos de enfermagem frente à complexidade do trabalho no CME, em que 

esses futuros profissionais enfermeiros passam por período curto de estágio, apontam 

para a falta de estímulo e uma visão de preconceito, porque a unidade não exige 

conhecimento científico. Os autores também mencionam que o CME ultrapassa a 

lógica de ser um setor de captação de artigos contaminados. 

Para a garantia da qualidade no CME, em todas as etapas do processamento, 

é primordial ter uma infraestrutura adequada, de acordo com a legislação vigente. As 

narrativas, a seguir expressam aspectos relacionados ao trabalho desenvolvido no 

CME. 

 

[...] Vim com a previsão de tapar o buraco, contra minha vontade. Aqui, 
o déficit é grande de pessoal e, conhecendo o instrumental. Me 
acolheram bem, disseram que ia gostar, porque gosto muito do C.C. 
O enfermeiro me recebeu, muito receptivo. Não gostava do CME, a 
promessa de ser temporário. Hoje me adaptei, não é tão ruim, o 
serviço é dividido, trabalhar dentro das suas funções, não fica pesado. 
Não sabia a dinâmica, o processo de trabalho. Aposento aqui, 
ninguém me tira daqui. [...], algumas coisas abstraio por conta do 
relacionamento (E 1, AE, EM, 36-40 anos). 
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[...] Ultimamente estou aqui no CME e não conheço ainda quase 
nada, estou tentando me adaptar, achando meio complicado, 
porque gosto mesmo de atender pessoas. Não fui convidada 
para trabalhar aqui, era o local que tinha vaga e que era mais 
apropriado, porque tem determinado setor que não posso 
trabalhar por causa da minha patologia (E 2, AE, EM, 51-55 
anos). 
[...] Vim fazer férias, não tinha pessoal com conhecimento de 
instrumental, e dessas férias decidiram que ficaria. Custei a 
adaptar, muita loucura, aqui é um setor que todo mundo acha 
que ninguém trabalha, muitas atividades e muita gente com 
limitações e muita rotatividade (E 3, TE, EM, 61-65 anos). 
 

[...], Não tinha objetivo de vir para o CME, até porque tínhamos 
dentro da instituição a ideia de que era um local muito parado 
[...]. Quando cheguei, tive uma visão totalmente diferente, não 
era aquele setor inerte, onde as pessoas batiam cabeça, era 
como outro qualquer, com atividade intensa, não assistencial, 
até estressante, em que as pessoas vêm com limitações, custei 
um pouco a me adaptar. Acho que custei a entender, um setor 
extremamente com muitas atividades e com pessoal tanto a 
níve,l em número da equipe, e em deficiência física e 
psicológica, isso dificulta o trabalho (E 9, ENF. PG, 61-65 anos). 

 

Os constantes avanços tecnológicos transformaram o fazer humano num ato 

extremamente tecnicista com a valorização do procedimento em detrimento de uma 

abordagem humanista. Portanto, a alocação para o trabalho no CME nem sempre é 

uma opção dos profissionais de enfermagem. Ainda se percebe que os funcionários 

que atuam no setor são aqueles mais idosos, com problemas de saúde e de 

relacionamentos interpessoais, ou próximos á aposentadoria, os considerados inaptos 

para prestarem assistência direta ao paciente. Assim, o trabalho em equipe é 

fundamental para os profissionais do CME, já que o processamento de material 

acontece em várias etapas, em que cada área tem sua especificidade. 

Em se tratando das áreas do CME, nos serviços de saúde, estabelecidas por 

legislação vigente, Draganov e Sanna (2018) lembram que a primeira norma sobre a 

construção do hospital geral, ocorrida em 1974, teve enfermeiras como protagonistas, 

e que a CF e a Política Humaniza SUS influenciaram a RDC 50, que trata dos projetos 

arquitetônicos dos serviços de saúde, norma determinante, em vigor, que regulamenta 

as condições técnicas que devem ser respeitadas no planejamento, projeto e 

construção.  
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Para Dejours (2008), as vivências de prazer e sofrimento estão, portanto, 

diretamente ligada à atividade e ao contexto profissional. A unidade CME vem 

passando por transformações, ao longo do tempo, frente às novas tecnologias. A 

forma como o profissional de enfermagem enfrenta esses desafios pode ser fonte de 

prazer e/ou sofrimento, sendo, importante analisar as funções exercidas pelo 

profissional de enfermagem.  

Nessa perspectiva, a necessidade de apoio aos profissionais que reconhecem 

sua prática como fundamental, porém carecem de aprendizado, valorização pessoal 

e reconhecimento, no processo de trabalho desenvolvido para assistência aos 

usuários dos serviços. 

 

[...] reiniciar uma nova fase profissional, estou nessa 
readaptação em torno de [...] anos, consegui a interação, 
desenvolver com atividades extra curriculares, consigo exercer 
meu trabalho de forma produtiva ainda e satisfatória. Acho que 
contribuo bastante com a instituição, com aquilo que o setor se 
propõe a fazer. [...] vim com a mente aberta, disposto a aprender 
um novo serviço e que isso pudesse também trazer para a 
instituição qualidade e melhora, na produção do setor, para que 
houvesse um elo, um resultado comum e bom para todos (E 14, 
ENF, PG, 51-55 anos). 

[...] Fui convidada para o CME já que a roupa do centro cirúrgico 
era preparada aqui e a esterilização, sempre aprendendo com 
os colegas, nunca fiz curso de esterilização, aprendendo com a 
necessidade do serviço. Vim preparar material de cirurgia e 
afins. Embora, o CME seja visto como museu, setor de doentes 
e não é assim que acontece. Tem pessoas realmente 
desajustadas e alguns com problemas psiquiátricos, mas 
desempenham a função, ainda de forma correta, tendo algumas 
dificuldades intelectuais (E 10, TE, EM, 61-65 anos). 

[...] O CME tem importância imensa para o funcionamento de 
todo o hospital, também é um local que, se a pessoa tiver 
vontade e interesse de aprimorar a parte científica, existe muita 
coisa, assim como em outros setores, desfazendo a ideia 
errônea de depósito de profissionais, em final de carreira, ou 
com problemas de saúde e que a única coisa que se faz aqui é 
empacotar gazes. Existe a necessidade de conhecimento de se 
fazer da forma correta. Eu gostaria que, com o tempo, isso fosse 
desfeito, essa ideia equivocada (E 12, TE, EM, 46-50 anos). 
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[...] a caminhada para o CME devido a Anvisa, [...], veio a 
separação, a chamada linha única. O CME começa com uma 
base para atuar quanto à limpeza, preparo do material, tem que 
ter compromisso. Pode parecer brincadeira para algumas 
pessoas que estão de fora. Se não se faz com amor, respeito e 
profissionalismo, vai tudo por água abaixo e até chegar a isso 
ninguém atribui a responsabilidade que o CME tem (E 15, AE, 
EM, 61-65 anos). 

[...] Hoje, me encontro aqui no CME, depois de mais de 30 anos 
na assistência, onde ainda estou aprendendo. Preferi vir por ser 
um setor que achava que era mais tranquilo, mas que não é (E 
18, TE, PG, 51-55). 

 

Não existe regra que se aplique em diferentes situações, assim, o trabalho real 

diz respeito ao que o trabalhador efetivamente executa no seu cotidiano, podendo ser 

diferente daquele prescrito pela organização do trabalho. Nesse contexto, o trabalho 

no CME, uma vez possuir objetivos e finalidades diferentes de outras unidades dos 

serviços, apresenta uma infinidade de possibilidades distintas das previstas pela 

prescrição que podem ocorrer no momento da execução do trabalho.   

Calcular a produção dos PPS no CME torna-se relevante, tanto por questões 

estruturais relacionados ao produto, como por questões operacionais que passam 

pelo simples conhecimento e comparação da atividade, até questões mais técnicas, 

na qualidade do processamento. Esse levantamento está diretamente relacionado ao 

número de leitos, salas cirúrgicas e serviços de alta complexidade, pois, de acordo 

com a demanda, aumenta o número de produtos e também sua complexidade 

(FUSCO e SPIRI, 2014). 

Para a Psicodinâmica, o trabalho é o que implica de uma perspectiva humana. 

O fato de trabalhar: os gestos, o saber-fazer, a mobilização da inteligência, o 

engajamento do corpo, a capacidade de refletir, de interpretar e de reagir a diferentes 

situações, é o poder de sentir, de pensar, de inventar (DEJOURS, 2012). 

Entre o trabalho real e o prescrito, o CME é uma unidade dos serviços de saúde 

cujos processos de trabalho dependem de saberes e práticas específicas com 

objetivos e finalidades diferentes do restante dos serviços, prestando cuidados 

indiretos. Assim, qualquer falha ocorrida durante o processamento de PPS implica em 

possível comprometimento da esterilização, possibilitando a ocorrência de eventos 

adversos durante o período de internação ou após alta. 
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O processo de trabalho no CME, em alguns aspectos, se assemelha ao 

processo de produção industrial no que se refere à divisão do trabalho e sua forma 

fracionada e repetitiva das atividades. Morais et al (2018), em estudo realizado, 

sinalizam que, a despeito da importância do enfermeiro como gerenciador das 

atividades realizadas no CME, em que 11 profissionais participaram, apenas um 

destacou o papel desse profissional como educador. Assim, os autores inferem que é 

importante refletir que, para alcançar reconhecimento profissional, o enfermeiro deve 

transformar o espaço de trabalho em ambiente agradável, onde a equipe possa se 

sentir acolhida. 

Cabe lembrar que, com a publicação da RDC n° 15, de março de 2012 , fez-se 

obrigatória a padronização dos diversos processos que ocorrem dentro de um CME. 

Martins e Antunes (2019), analisando o processo de trabalho, desenvolvido no CME, 

entendem que o cálculo de pessoal deve considerar a especificidade das atividades. 

E para conhecer a carga de trabalho e fazer um dimensionamento de pessoal 

adequado, é necessário conhecer, além da carga horária dos funcionários, as 

atividades realizadas, frequência e tempo utilizado para realização. Os autores 

sugerem aos enfermeiros coordenadores, formas de contabilizar as atividades 

padronizadas, algo indispensável. 

Desse modo, percebe-se a realidade dos trabalhadores de enfermagem do 

CME em sua imbricada relação com os sentimentos de prazer e sofrimento inerentes 

a esse trabalho. 

 
[...] Já tinha pedido para vir para o CME, não podia mais cuidar 
de paciente, [...] ninguém queria ficar aqui. Vim para cá, tenho 
limitação, aqui me sinto bem, não tenho que reclamar, sou muito 
abençoada e faço o que gosto, gosto de trabalhar aqui. Em casa 
fico muito sozinha, não é a mesma coisa de estar nesse 
convívio, acho aqui muito bom (E 4, TE, EM, 61-65 anos). 

 
[...] melhorei mesmo depois que vim para cá. Primeiro, fiquei 
perdida, não sabia muito do trabalho, as pessoas me acolheram 
bem, me situei. Só não faço plantão na esterilização, mas 
expurgo e salão eu faço. Aqui estou bem, não tirei mais licença 
(E 5, AE, EF, 51-55 anos). 

 
[...] então, acho que tudo é ter vontade de aprender e trabalhar, 
nunca tive problema aqui. Falei que não sabia trabalhar fora do 
[...], não foi briga com ninguém e ela me jogou aqui no CME. 



153 

 

Gosto do trabalho, ninguém me tira daqui mais, desenvolvo bem, 
tem especialidade que ainda não peguei, não posso dizer que 
sei, mas o que faço, faço bem, quando você quer aprender, 
aprende. E espero ficar aqui até aposentar (E 6, AE, EM, 61-65 
anos). 
[...] Hoje a gente trabalha no setor CME que existem muitas 
limitações, foi diminuída da área física após a reforma, mas, não 
saiu com a perfeição que poderia ter saído. [...], tem uma equipe 
que procura a busca de um resultado comum, justificar o nosso 
trabalho, com resultados e o setor também procura de alguma 
forma atender às nossas necessidades, não é uma relação 
perfeita, mas é uma relação bem melhor do que fora desse setor 
no hospital (E 14, ENF, PG, 51-55 anos). 

  

Costa et al (2015) mencionam que o trabalho pode ser compreendido como 

produtor de valores de uso e que deveria ser visto como fonte de prazer e realização, 

pois favorece a socialização e a busca pela autorrealização, além de garantir a 

subsistência. Todavia, o trabalho nem sempre representa a satisfação pessoal e a 

valorização do ser humano, o que pelo olhar da Psicodinâmica do Trabalho é 

resultante do enfrentamento do trabalhador, frente às condições impostas pela 

organização.  

Carvalho, et al (2019), em relação aos PPS, afirmam que passam pelo 

processamento de forma qualitativa e quantitativamente e que toda ocorrência no 

decorrer da história da esterilização contribuiu e contribui para a atualidade com novas 

tecnologias e pesquisas, processos adequados nos serviços de saúde com o 

propósito de garantir a segurança da equipe de profissionais e usuários dos serviços 

de saúde. 

Esse processo, com a introdução de equipamentos que automatizam e 

modificam as atividades desenvolvidas no setor, tem se tornado cada vez mais 

sofisticado, exigindo um quadro de pessoal adequado em quantidade e qualidade. 

Nesse sentido, percebe-se o trabalho realizado pela equipe de enfermagem do CME, 

evidenciado nas narrativas a seguir. 

 

[...]Nunca tive preferência por setor em particular, sou 
funcionário da instituição, não sou funcionário do setor, se por 
razões de ordens diversas, fazer férias de um colega ou suprir a 
ausência de um funcionário que se aposentou, você se faz 
necessário em outro lugar, não me recuso, nunca me recusei (E 
7, TE, PG, 51-55 anos). 
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[...], passei um bom período de licença, quando retornei, o 
médico falou que não poderia fazer determinadas coisas, vim 
parar no CME; [...] a CME mudou muito, quando cheguei aqui 
não era agradável de trabalhar, não tinha infraestrutura, tudo 
desconexo. Hoje, temos infraestrutura, ar condicionado, copa, 
tudo organizado e pelo menos a nossa equipe é muito unida, 
restrita, apesar de nosso trabalho ter aumentado, trabalhamos 
com técnica e união, aí funciona bem. Não tem aquele lance de 
trabalhar, achando que está sendo usado, o colega não está 
ajudando ou prejudicando você (E 8, TE, EM, 51-55 anos). 

[...] Fiquei um pouco deprimida, porque foi repentino, não 
esperava mudar de setor, mas graças a Deus, está caminhando 
bem, estou me adaptando. Dificuldade a gente sempre encontra, 
às vezes, em determinados momentos, mas tem que se saber 
superar, como está sendo agora. Quando recebi a notícia que ia 
mudar de setor foi um choque para mim. Está caminhando bem, 
fui bem recebida no setor, estou me adaptando ao serviço dentro 
da minha limitação, eu não conhecia o trabalho (E 40, TE, PG, 
51-55 anos). 

[...] Quando voltei de alta, fui avisada que não trabalhava mais 
naquele setor, que não me queriam mais lá, isso tudo só porque 
fiquei doente. Foi quando vim para o CME. Fui muito bem 
recebida por toda a enfermagem, enfermeiros, chefias, os 
amigos companheiros. Estou aqui até hoje, adoro o que faço, 
adoro os amigos, não fiquei doente mais (E 41, TE, EM, 65-70 
anos). 

 
Desse modo, essas falas narrativas permitiram que sejam percebidos a 

realidade dos profissionais de enfermagem do CME e os sentimentos de prazer e 

sofrimento inerentes ao trabalho.  

Dejours, (2008) aponta que as vivências de prazer se manifestam através da 

gratificação, realização, reconhecimento, liberdade e valorização no trabalho. 

Estabelecem como um dos indicadores de saúde no trabalho, por viabilizarem a 

estruturação psíquica, a identidade e a expressão da subjetividade, de modo a 

viabilizar as negociações, o compromisso, reverberando entre o subjetivo e a 

realidade do trabalho. 

Ressalta-se que o trabalho real é desenvolvido pelo profissional para lidar com 

situações, compostas por interações destes, com recursos disponibilizados pela 

organização e os participantes nesse andamento. Assim, essa diferença é o próprio 
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trabalho ou a forma de atuação, sendo que, nessa lacuna entre o prescrito e o real, 

encontram-se os conflitos, contradições, incoerências e inconsistências, chamados de 

constrangimentos, já que impõem dificuldades aos profissionais (COSTA, 2013). 

 Nesse sentido, o cuidado em CME é um desafio que exige muito além de 

recursos materiais e tecnológicos, mas requer profissionais qualificados e 

comprometidos com o cuidado indireto e que tenham disponibilidade, flexibilidade, 

capacidade de interação, reconhecimento de limites, postura ética e sensibilidade 

citados nas falas a seguir. 

 

[...] Aqui me sinto bem, muito bem, não tenho que reclamar da 
minha vida, sou muito abençoada e faço o que gosto, gosto de 
trabalhar aqui. Meu plantão é maravilhoso graças a Deus, e me 
dou bem com todos os outros também. Quando a gente se dá 
para as pessoas não tem problemas (E 4, TE, 61-65 anos). 

[...] Mas, pena que o setor tão funcional, prioritário para 
instituição, seja visto pelos colegas, profissionais médicos e até 
enfermeiros de outros setores como de doentes, doentes 
psiquiátricos, desajustados, desocupados, enquanto que, quem 
trabalha aqui dentro sabe e vê exatamente quanto é contrário 
esse título. O CME é eficaz, correto nas suas ações, enfermeiros 
presentes, profissionais técnicos presentes, que atuam com 
sabedoria e é pena que sejamos vistos dessa forma (E 10, TE, 
EM, 61-65 anos). 

 
[...] Quero falar que, no setor, fui bem acolhido pelos colegas, 
tenho ótimas amizades, gosto do pessoal, o setor é ótimo, não 
tenho que reclamar são bacanas, amigos, mas se um dia houver 
oportunidade de retornar, quero voltar, dou preferência ao setor 
anterior, é o que gosto (E11, AE, PG, 56-60 anos). 

 
[...] Tive a oportunidade de vir para o CME, onde estou satisfeita 
com a minha atividade, o setor como um todo. Fiquei bastante 
surpresa, como a maioria dos funcionários da enfermagem, eu 
também fazia ideia muito equivocada a respeito do CME. 
Infelizmente, por questão de ignorância, ela é vista pela 
enfermagem de outros setores como setor de menor valia, 
menor importância, que não é necessário conhecimento técnico-
científico para o desempenho das funções e a minha maior 
surpresa foi descobrir exatamente o contrário (E 12, TE, EM, 46-
50 anos). 

 
[...] não sou uma pessoa fácil e, por não ser muito fácil, ainda 
existem outros colegas que também não são fáceis. Houve 
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atritos porque gosto do que faço e faço bem feito (E 13, AE, EM, 
66-70 anos). 

 

Cabe aos enfermeiros que coordenam o CME comprometimento com a 

qualidade do trabalho prestado no desenvolvimento das competências, em relação as 

novas tecnologias e no reconhecimento da equipe de trabalho (Costa e Costa, 2012). 

 

 [...] quando vim não fui bem acolhida, ah já veio o pessoal do 
centro cirúrgico! A recepção não foi boa, mas, nessa vida, a 
gente vai lapidando, fui acostumando, foram entendendo, não 
era eu que queria, mas, por necessidade, imposição. O 
acolhimento principalmente pela chefia, não fui bem recebida, 
não vim agradar chefe, vim desempenhar minha função (E 15, 
AE, EM, 61-65 anos). 
 
[...] No final das contas, saiu um colega com o término do 
contrato e a gerente convidou para trabalhar no lugar dele. A 
maioria do pessoal que trabalha está com certa idade, não dá 
conta e, no CME, cada um tem a sua função. Comecei a treinar, 
mesmo sem nunca ter entrado no setor. Graças a Deus estou 
conseguindo dar conta até o momento, no que me é proposto. 
[...] a gente ouvia falar muito desse setor, pessoas idosas, com 
muita limitação e quando chega aqui tem que driblar a nossa 
dificuldade e fazer um bom trabalho (E 16, AE, GR, 51-55 anos). 

 
[...] queria fazer algo diferente, sair do meio assistencial, pintou 
uma vaga de CME, tive oportunidade de vir e foi bom. Entrei, no 
momento que estava mudando a gestão, vi as pessoas um 
pouco perdidas em relação ao conhecimento, fiquei motivada a 
ajudar, com intuito de estar contribuindo para a instituição a nível 
de organizar o setor, quanto à estrutura, serviço, implementação 
das rotinas e dos POPs. [...] vim como algo temporário, entrei de 
licença e fui remanejada, fui bem recebida. Confesso que as 
pessoas estranharam, você é tão nova e já no CME? Foi até por 
parte da supervisão. Também, não alimentava muitas 
esperanças, eles deixaram bem claro que não era nada definitivo 
(E 17, ENF, PG, 30-35 anos). 

 
[...] A minha chegada ao CME foi tranquila. Na época, era outra 
coordenadora, acolhedora que ensinava. Sabia como ensinar e 
passar as tarefas. Sempre fui curiosa, aprendendo, queria 
aprender de tudo, então sei fazer. [...] Comecei a incomodar a 
chefia, porque faltava, por castigo eles me tiraram e 
encaminharam para cá. [...] A única coisa que incomoda aqui e, 
em todo lugar tem, são as pessoas difíceis de lidar, aqui tem 
muito. Aqui você vive preso, é como se tivesse igual a um 
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passarinho em uma jaula e o que te incomoda muito em viver 
preso são as pessoas difíceis (E 19, AE, PG, 61-65 anos). 

 
[...] Aqui no CME fui bem recebida, me ensinaram o trabalho, até 
hoje eu tenho algumas dúvidas, mas a gente está sempre 
aprendendo, tenho bons colegas aqui, não tenho que reclamar. 
Trabalho muito, trabalho pesado, mas, como já disse, no 
momento eu gozo de saúde, tenho disposição e trabalho com 
muito prazer (E 20, TE, EM, 66-70 anos). 

 

A partir das narrativas dos profissionais de enfermagem pode-se dizer que o 

espaço físico, destinado ao exercício do trabalho, é a materialização do 

reconhecimento institucional. A busca por esse espaço constitui-se das vivências de 

prazer e sofrimento da equipe do CME. 

 

[...] Aqui é muito bom, porque tem novos conhecimentos, novas 
tecnologias que vem beneficiar o paciente com material e 
esterilização, equipamentos novos, aqui o setor está bem 
equipado para isso (E 21, AE, EM, 61-65 anos). 

 
[...] Fiquei afastada de todas as atividades do hospital, depois 
vim para o CME, onde não conhecia o trabalho. Tinha outra 
visão de como era feita a esterilização. Hoje vejo que é de 
grande importância (E 22, TE, EM, PG, 56-60 anos). 

[...] me sinto muito bem trabalhando aqui no CME. Já tenho 
tempo para aposentar, mas vou esperar mais um pouco. Gosto 
do que faço, estou bem de saúde, psicologicamente, e gosto de 
trabalhar no CME. Me dou bem com o pessoal. [...] acho que o 
hospital tem que continuar em uma vertente de valorizar os 
funcionários, os mais antigos, retirando da assistência, estão 
cansados, dar oportunidade em setores onde são menos 
estressantes. A idade chega, as doenças também acompanham 
às vezes a idade. E também dar oportunidade de terminar um 
curso dentro da universidade de maneira saudável, ainda (E 27, 
ENF, PG, 56-60 anos). 
 

Em um estudo realizado por Bugs et al (2017) em que traçou o perfil da equipe 

de enfermagem do CME de um hospital-escola, os autores concluíram que se torna 

imprescindível a realização de treinamentos que foram citados pelos profissionais 

participantes. Reflexo da desvalorização do trabalho desenvolvido na unidade, onde 

a carga de trabalho, sobrecarga, o déficit de RH e de materiais, melhores condições 

para o desempenho da função foram destaques nos discursos.  
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As demandas ocorridas, novas tecnologias e novas formas de organização do 

trabalho estão presentes em toda a realidade do processo de trabalho no CME. Novos 

protocolos, instrumentais de difícil manuseio e limpeza, necessitam de qualificação. 

Morais et al (2018) reconhecem que, durante o desenrolar das atividades no 

trabalho, os profissionais precisam se atentar quanto aos riscos ocupacionais ao qual 

estão expostos e apontam o risco biológico como o mais comum. 

As consequências do trabalho trazem prazer e dor, como aponta Dejours 

(2015), podendo ocasionar adoecimento. O sofrimento psíquico da equipe de 

enfermagem demonstra como eles podem ser afetados pela maneira que a 

organização do trabalho é feita. 

O trabalho poderia apenas possibilitar o aparecimento de uma 

descompensação, como citam Dejours & Jaynet (2011) ou seja, provocar um 

transtorno mental. No entanto, ansiedade e sentimentos como raiva, medo e 

ressentimento são estudados, desde a fase inicial da Psicodinâmica do Trabalho, 

considerando o contexto laboral e confrontando as exigências e formas de controle 

estabelecidas, assim como diferentes aspectos da organização do trabalho. 

Como apontado nas narrativas pelos profissionais da equipe de enfermagem 

do CME, as experiências, dependendo como são vivenciadas, fatores afetivos, 

relações interpessoais e gerenciais, em ambiente de trabalho, podem causar 

sofrimento, diminuição da qualidade de vida e doenças físicas e psíquicas. Nesse 

sentido, os profissionais de enfermagem atualmente lotados no CME desenvolvem 

estratégias para viver mais um dia de trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Destaco que realizar esse estudo não foi tarefa fácil, devido aos momentos em 

que, por conta da emoção, tive que interromper a leitura e a transcrição das narrativas 

de vida, relacionadas ao cotidiano do trabalho dos 42 participantes sobre suas 

trajetórias profissionais, de acordo com o preconizado pelo referencial metodológico 

de Daniel Bertaux. Suas falas avivaram, em minha lembrança, os meus próprios 

vieses percorridos no meu transitar na instituição. Parafraseando Larrosa (2002, p. 

24):  

 

A realidade é percebida como algo exterior a nós, como algo longínquo 
e estranho. Deste modo, “o que passa na realidade não nos passa. 
Esta segunda separação entre o sujeito e a realidade é parte daquela 
mesma estratégia de separação, ancorada na matriz cultural do 
capitalismo. Para que algo nos transforme, se constitua em 
experiência, requer um gesto de interrupção, que é quase impossível 
nos tempos que correm; requer parar para pensar, olhar e escutar 
mais devagar, parar para sentir, demorar nos detalhes, suspender a 
opinião, o julgamento, a vontade, o desejo, o automatismo da ação, 
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar 
sobre o que nos passa, aprender a lentidão, escutar aos outros, 
cultivar a arte do encontro, calar, ter paciência, dar-se tempo e 
espaço.” 

 

Os participantes do estudo fazem parte do quadro de funcionários de um 

hospital universitário. Este reúne a característica de receber discentes de várias 

regiões, não só do país, e de se conviver com a rotatividade dos mesmos, nas diversas 

especialidades, contribuindo com reflexos no desdobramento do trabalho da 

enfermagem.   

E, por ser um ambiente focado na formação profissional, tende a fomentar nos 

trabalhadores o interesse em buscar por mais conhecimentos, o que parece repercutir 

na geração de híbridos sociais - pessoas que transitam entre a rigidez hierarquizada 

da carreira de direito e a liberdade de construções da carreira de fato.   

Assim, dentre a equipe multiprofissional, são encontradas enfermeiras, 

doutorandas e mestrandas em enfermagem executando dignamente atribuições de 

nível técnico e auxiliar na área da enfermagem, categoria a qual me incluo. 
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Nesse sentido, sempre primando pela humildade, acredito que chegar onde 

hoje me encontro, mesmo fazendo parte de uma equipe que, apesar de ser das mais 

numerosas no cerne dos serviços de saúde, pertence a uma camada de profissionais 

que enfrenta os desafios e as dificuldades relacionais, provenientes de uma cultura 

hegemônica, não tem preço!  

Assim, a coroação de uma trajetória iniciada, há mais de trinta anos, se dá, a 

partir da realização desta tese de doutorado, que, pautada pelo senso ético, propôs 

uma escuta atenta e qualificada sobre as narrativas de vida de profissionais da equipe 

de enfermagem lotados no CME, no intuito de interpretar o que cada participante 

trouxe em sua história. Ouvir esses profissionais transcorreu através da observação 

de suas expressões verbais e não verbais e o não dito durante as entrevistas e tudo 

isso possibilitou o alcance dos objetivos. 

O método Narrativa de Vida, desenvolvido por Bertaux, traz como característica 

básica dar voz ao sujeito, nesse caso, os participantes, profissionais de enfermagem, 

atualmente lotados no CME, e - pelo olhar do sociólogo - observar como ele age, 

interage, interfere e modifica ou é modificado no seu mundo dentro de uma sociedade 

formada por vários submundos. 

O CME é relevante, tanto do ponto de vista técnico quanto do econômico, por 

causa da complexidade das atividades, dos diferentes processos de trabalho, em 

questões relacionadas à sustentabilidade, na saúde ocupacional e segurança do 

paciente. Além disso, demanda pesquisas, principalmente, quando envolve questões 

judiciais com inúmeras justificativas, mas sem elencar embasamento científico. 

Nesse sentido, para compreender o que os profissionais da equipe de 

enfermagem do CME trouxeram com as suas narrativas, utilizou-se o referencial 

teórico da Psicodinâmica do Trabalho de Christophe Dejours, devido à possibilidade 

de conhecer um pouco mais sobre os impactos provenientes do trabalho na trajetória 

profissional deles. Conforme indica o termo “dinâmica”, tanto o trabalho quanto o 

trabalhador não são inertes, e o prefixo “psico” remete a uma resposta mediada pela 

noção de espírito ou de atividade mental. Para Dejours, a organização do trabalho não 

pode ser vista como a execução de tarefas prescritas. 

Isso nos permitiu relacionar as questões concernentes ao contexto do trabalho, 

aos fatos e circunstâncias da vida dos profissionais participantes e, assim, conhecer 

a motivação sentida quanto ao ingresso na instituição; o privilégio de estar fazendo 
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parte do corpo de uma universidade federal, a realização profissional e pessoal, o 

modo como são e pensam cada um em sua singularidade.  

Este estudo apresentou aderência a uma das linhas mestre de pesquisa 

intitulada: “O Cuidado em seu Contexto Sociocultural” que sustenta a universidade 

através da produção de conhecimento gerado da Pós-Graduação. Nesse caso 

específico, relacionando à invisibilidade dos profissionais de enfermagem, frente ao 

processo de trabalho desenvolvido no CME, a vida de profissionais de enfermagem 

nem sempre vistos e valorizados, o resgate do profissional como participante do 

processo de trabalho. 

Sobre a Unidade CME, cenário da pesquisa, atende à Resolução vigente por 

ocasião da adequação arquitetônica aos espaços para o processamento de material, 

porém, não sendo contemplada a área de descanso dos profissionais. 

A relevância da Psicossomática e Subjetividades têm em vista, demarcar 

atenção à saúde do trabalhador de enfermagem, com foco no processo da 

psicodinâmica do trabalho, relacionada à qualidade de vida e condições de trabalho. 

Assim, esta pesquisa fortalece a profissão, incentivando o ensino, a assistência e 

pesquisas relacionados à saúde do trabalhador. 

A partir das narrativas dos profissionais de enfermagem foi possível demonstrar 

o que o estudo pôs em evidência: as fragilidades de um sistema de gestão que não 

contempla a atenção humanizada, a capacitação e qualificação dos profissionais. 

Também foi evidenciado que os profissionais de enfermagem, quando adentram ao 

CME, sofrem o impacto da mudança, adaptação da rotina.  

Em sua maioria, os pesquisados vivenciam uma fase conflituosa, devido à 

oscilação etária entre a meia idade e idade madura, além da rotatividade no setor, 

ocasionada pela aposentadoria ou por morte de algum colega. Mas isso não os 

impedem de querer aprender. Sabe-se que, nas obras de ficção, as histórias terminam 

sempre com um final feliz, já, na realidade da vida laboral, podem existir narrativas 

que denotam a capacidade de superação das pessoas. 

Talvez o final feliz da vida laboral pudesse acontecer de forma mais 

democrática, se houvesse estímulos e políticas públicas focadas em capacitação e 

qualificação profissional, uma vez que foi observado um descompasso entre a missão 

do hospital e a escassez de ofertas educativas, especialmente para os profissionais 
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mais antigos. Eles, por necessidade, conseguem driblar as limitações da idade na 

execução de suas atribuições laborais.  

Administrar pessoas é um esforço repetitivo e um exercício de compreensão, 

de se colocar no lugar do outro, posto que o corpo, disponibilizado para o trabalho, ao 

tentar se adaptar, sofre o processo imperativo de execução de um trabalho, muitas 

vezes, acima das condições.  

Por outro lado, a maioria das narrativas ressaltaram o aspecto de qualificação 

e formação profissionais como um sonho de autorrealização que permeou o 

imaginário do indivíduo ainda jovem, desde a época em que adentrou ao serviço 

público e não se intimidou ante a necessidade de se aprimorar diante do novo, pois, 

em uma instituição pública de ensino, o contato com o alunado, atualmente, com o 

maior número no país e com a equipe multidisciplinar, induz ao aprimoramento.  

Portanto, acredita-se que devemos fazer por onde viabilizar, dar condições para 

que o profissional enfermeiro, técnico e auxiliar saiam da inércia e não continuem na 

mesma condição de quando chegaram à instituição. Precisamos de profissionais 

qualificados, que independente da estratégia adotada, seja ela permanente, 

continuada ou em serviço, faça com que jamais essas pessoas sejam as mesmas. 

Dar o retorno para a sociedade, o que a instituição faz pelo servidor. 

Finalizo destacando que este trabalho foi realizado no CME do Hospital 

Universitário Antônio Pedro e, portanto, retratou a realidade da equipe de profissionais 

de enfermagem que atuavam nessa unidade. Com vistas a trazer para a luz uma 

realidade que ainda perdura na penumbra, ampliar a discussão sobre o tema: “o 

despertar da equipe de enfermagem do CME sobre a aquisição de novos saberes, 

através da trajetória profissional na instituição”, faz-se importante, em função da 

produção escassa sobre o mesmo e, principalmente, a utilização do método Narrativa 

de Vida. 

Também é necessária a construção de um olhar para o cuidado da saúde 

desses profissionais, pois a saúde do trabalhador é algo concreto, que apresenta 

implicações na economia global. Mediante aos resultados, não devemos ficar presos 

ao passado, mas pensar em ações para o futuro, até mesmo pensar em políticas 

públicas, no contexto de universidades voltadas aos trabalhadores, não só os da 

enfermagem. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Programa de Pós-graduação em Ciências do Cuidado em Saúde 
Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde 

   Comitê de Ética de Pesquisa da UFF 
   
 
 
Título do Projeto: “PERCURSO PROFISSIONAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 
DO CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) À LUZ DO PENSAMENTO 
COMPLEXO” 

Pesquisador Responsável:  Enfª Dout. Alcinéa Rodrigues Athanázio / Enéas Rangel 
Teixeira  

alcinea_rodrigues@hotmail.com 

Instituição Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa -
Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF) 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 2629-9484  

 

Nome do voluntário (a): ____________________________________________ 

Idade: _________ anos  R.G.: ______________________________ 

Responsável legal: ________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: ___________________________________________ 

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 
“Percurso Profissional da Equipe de Enfermagem do Centro de Material e 
Esterilização (CME) à luz do pensamento complexo”, de responsabilidade da 
pesquisadora Alcinéa Rodrigues Athanázio. Justifica-se que o trabalho no CME 
relaciona-se a uma questão com o resgate do trabalhador/participante nesse processo 
diante de uma prática que requer habilidades no preparo de materiais para a 
realização de tratamentos e de provas diagnósticas. Tem como objetivo geral 
conhecer a trajetória profissional dos trabalhadores de enfermagem lotados no CME 
de um hospital público de grande porte a partir da perspectiva de Edgar Morin. Ao 
buscar conhecer a trajetória profissional da equipe de enfermagem lotada no CME da 
instituição, a estratégia de narrativa de vida é o método apropriado para este estudo. 
Serão convidados a participar de uma entrevista aberta, gravada em aparelho digital, 
de forma individual, com preservação da identidade a ser realizada em dia e horário 

mailto:alcinea_rodrigues@hotmail.com
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mais conveniente. Será aplicado um questionário para levantamento dos dados 
sociodemográficos. Serão direcionados com orientações acerca da temática, 
garantindo-os informações pertinentes que serão relevantes para compreender e 
analisar suas narrativas. Na sequência, será iniciada a entrevista narrativa onde o 
pesquisador, mantendo uma escuta atenta, realizará anotações em um diário de 
campo, quando necessárias, para possíveis aprofundamentos. A questão de pesquisa 
será: “fale-me sobre seu percurso profissional na instituição”.  

 
Solicitará que conte a sua trajetória de vida na instituição de forma ampla. O 

participante terá a liberdade de falar livremente sobre o assunto. As narrativas serão 
utilizadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será 
divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário 
exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada por meio de um 
pseudônimo. Os dados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados 
divulgados em eventos e/ou revistas científicas. A sua participação é voluntária, a 
qualquer momento você pode interromper para eventuais dúvidas, recusar-se a 
responder ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 
prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que você desenvolve 
suas atividades laborais. Como o método de pesquisa propõe, as entrevistas remetem 
a lembranças do passado, terá momentos que podem trazer a tona emoções, 
ocasionando desgastes para o participante, portanto será oferecido suporte emocional 
quando necessário. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o 
conhecimento científico para a área de enfermagem com foco na educação, 
contribuindo para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e qualidade da 
assistência, relevância e visibilidade ao setor CME. No limiar em que se encontram o 
profissional da saúde, a segurança do paciente e o processo educativo profissional, 
podem também se encontrar a autoestima laboral e a qualidade do serviço prestado. 
Possibilitar práticas no processo de fortalecimento de subsídios para o enfrentamento 
na criação de políticas institucionais para uma assistência de qualidade, e legitimar 
estratégias de qualificação.  

 
Os participantes da pesquisa e comunidade em geral, poderão entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 
Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação 
deste projeto ou demais informações: E.mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189.  

 
Eu,____________________________________________________________ 

RG, nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 
como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
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Apêndice B – Instrumento de coleta dos dados sociodemográficos 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÒS-GRADUAÇÂO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

Instrumento de coleta dos dados sociodemográficos 

 

Identificação para a pesquisa: 

 

1- Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

2- Idade: ( )30 - 35 ( )36 - 40( ) 41 - 45 ( )46 - 50 ( )51 - 55 ( )56 - 60 ( )61 - 65  

( )66 -70 ( )71 - 75 

3- Estado civil: ( )Solteiro ( )Casado ( )Separado ( )Divorciado ( )Viúvo ( )Outro 

4- Cor: ( )Preta ( )Branca ( )Parda ( )Indígena 

5- Religião: ( )Sim ( )Não Qual: 

6- Caso possua filhos, quantos são? ( )Não possui ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )Acima de  4 filhos 

7-Naturalidade: 

8- Categoria profissional: ( )Enfermeiro  ( )Técnico de enfermagem  ( )Auxiliar de 

enfermagem 

9-Formação: ( )Fundamental ( )Médio ( )Graduação ( )Pós-Graduação  

( )Mestrado (  )Doutorado 

10- Tempo de trabalho na Instituição: ( )0-4 ( )5 -10 ( )11- 20 ( )21 – 30 ( )31- 40  

( ) acima de 40 anos 

11- Tempo de atuação no Centro de Material e Esterilização: ( ) menos de 1 ano  

( )1 - 4 (  )5 - 8 ( )9 - 12 ( )13-16 ( )acima de 16 anos 

12- Outro vínculo de trabalho: ( )Sim ( )Não  
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13- Possui residência própria ( )Sim ( )Não 

14- Residência na mesma cidade do local de trabalho ( )Sim ( )Não 

15-Nível de escolaridade de seu pai: ( )Analfabeto ( )Semianalfabeto  ( ) Fundamental 

incompleto ( )Fundamental ( )Médio ou equivalente ( )Superior completo ( ) Pós-

graduação ( ) Não sabe informar  

16-Nível de escolaridade de sua mãe: ( )Analfabeta ( )Semianalfabeta  

( )Fundamental incompleto ( )Fundamental ( )Médio ou equivalente ( )Superior 

completo ( )Pós-graduação ( )Não sabe informar 

17- Renda familiar: ( ) 2 - 4  ( ) 5 – 8 ( ) 9- 12 ( )13- 16 ( ) Acima de 17 salários mínimos 

18-Expressa alguma doença: Sim ( ) Não ( ) Diabetes ( ) Hipertensão ( ) Depressão  

( ) Outras: 

19-Faz uso de algum medicamento? ( ) Sim ( ) Não Qual: 
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ANEXOS 

Anexo I – Autorização Institucional para a realização da pesquisa 

 

 



190 

 

Anexo II – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa 

 UFF – HOSPITAL 

UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO 

PEDRO / FACULDADE DE 
MEDICINA 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: PERCURSO PROFISSIONAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO 
CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DE UM HOSPITAL PÚBLICO À LUZ DO 
PENSAMENTO COMPLEXO 
 

Pesquisador:  ALCINEA RODRIGUES ATHANAZIO 

Área Temática: 
Versão: 3 

CAAE: 63083916.6.0000.5243 

Instituição Proponente: Doutorado Acadêmico em Ciências da Saúde - EEAAC UFF 

Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer:  1.992.251 

 

Apresentação do Projeto: 

Projeto do Programa de Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde, inserido na linha de 

pesquisa:o Cuidado em seu contexto sociocultural. Estudo exploratório, qualitativo,tendo 

como método de coleta de dados a narrativa de vida. Será realizado no Centro de Material e 

Esterilização (CME)do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP). Hipóteses: Como se 

configura a trajetória profissional da equipe de enfermagem lotada no CME? Qual a relação 

entre o profissional de enfermagem e as habilidades realizadas no CME? Como os 

profissionais de enfermagem interpretam a realidade do trabalho realizado no CME? 

O estudo será realizado em duas fases: 1) Procedendo uma revisão da literatura junto a BVS 

pelo acesso às bases indexadas, entre 2007-2016, e 2) Formulando dados empíricos, através 

da técnica narrativa de vida e análise temática no HUAP. Serão respeitados os trâmites da 

Resolução 466/2012, assim como serão acatadas as determinações do CEP institucional. 

Descritores: Enfermagem; Esterilização; Educação; Educação em Serviço. 
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Critério de Inclusão: profissionais do quadro efetivo da equipe de enfermagem atuantes no 

CME, cumprindo escalas diurnas e noturnas de 12X60 horas e escalas diárias de 12/36 horas, 

como enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, no exercício de atividades de 

coordenação e operacionalização de material e equipamentos; que se dispuserem a contribuir 

com a elaboração desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço:   Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar  

Bairro:  Centro CEP:  24.030-210 

UF: RJ Município: NITEROI  

Telefone: (21)2629-9189 Fax:  (21)2629-9189 E-mail:  etica@vm.uff.br 
    

Página 01 de  04 
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 UFF – HOSPITAL 

UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO 

PEDRO / FACULDADE DE 
MEDICINA 

 

Continuação do Parecer: 1.992.251 

Critério de Exclusão: os profissionais que se encontrarem em gozo de férias; licença médica, 

afastados por motivos pessoais; assim como aqueles que independentemente de assinarem 

o TCLE não dispuserem de tempo hábil ou desistirem de sua participação na pesquisa. 

O processo de análise será o da análise temática, consiste segundo Bertaux (2010) em 

descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja frequência pode 

significar algo para o objetivo analítico escolhido. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: conhecer a trajetória profissional da equipe de enfermagem lotados no 

CME de um hospital público de grande porte a partir da perspectiva de Edgar Morin. 

Objetivo Secundário: descrever a trajetória profissional dos trabalhadores de enfermagem do 

CME na instituição; Relacionar a trajetória profissional da equipe de enfermagem com as 

atividades de enfermagem atuais exercidas no setor CME; Analisar as narrativas do 

profissional de enfermagem do CME considerando a subjetividade e o contexto do trabalho 

na condição do pensamento complexo; Discutir a identidade profissional do trabalhador de 

enfermagem do CME. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: os participantes do estudo serão direcionados pelos pesquisadores com orientações 

acerca da temática, garantindo-os informações pertinentes que serão relevantes para 

compreender e analisar suas narrativas. Estas serão utilizadas de forma anônima e 

confidencial. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será 

assegurada por meio de um pseudônimo. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta 

pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. A participação é 

voluntária, isto é, a qualquer momento pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou 

desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará prejuízo em sua relação 

com o pesquisador ou com a instituição que desenvolve suas atividades laborais. Sua 

participação consistirá em responder as perguntas a serem realizadas sob a forma de 

questionário e uma questão que norteará a pesquisa: “Fale-me sobre sua trajetória 
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profissional na instituição”, que será gravada em aparelho digital, com a devida autorização, 

possibilitando posterior transcrição. Não terá nenhum custo ou compensação financeira. 

Haverá risco mínimo de natureza emocional, relacionados à sua participação, onde serão 

oferecidos apoio e suporte necessários. 

Benefícios: Estabelecer de forma clara prioridades e políticas de pesquisa em saúde tem sido 

destaque e âmbito nacional e internacional nos últimos anos. O benefício relacionado à 

suparticipação será de aumentar o conhecimento científico para a área de enfermagem com 

foco na educação, contribuindo para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e qualidade 

da assistência de enfermagem, relevância e visibilidade ao setor CME. Pois, no limiar em que 

se encontram o profissional da saúde, a segurança do paciente e o processo educativo 

profissional, podem também se encontrar a autoestima laboral e a qualidade do serviço 

prestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço:   Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar  

Bairro:  Centro CEP:  24.030-210 

UF: RJ Município: NITEROI  

Telefone: (21)2629-9189 Fax:  (21)2629-9189 E-mail:  etica@vm.uff.br 
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 UFF – HOSPITAL 

UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO 

PEDRO / FACULDADE DE 
MEDICINA 

 

Continuação do Parecer: 1.992.251 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa de valor educacional e institucional, visando conhecer o percurso de vida 

profissional da equipe de enfermagem que trabalha no Centro de Material e Esterilização 

de um hospital terciário. Apresenta-se com fácil leitura, boa redação e bom conteúdo 

bibliográfico, objetivos contemplados na metodologia, podendo ser executado. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Adequados 

Recomendações: 

Nenhuma 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

A pesquisadora cumpriu as pendências, portanto o projeto pode ser executado. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
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 Tipo Documento  Arquivo  Postagem Autor Situação 

 Informações Básicas 

do Projeto 

 PB_INFORMAÇÕES_BÁSI
CAS_DO_PROJETO 
_828379.pdf 

22/02/2017 
 

Aceito 

   
13:06:46 

   

 
Orçamento 

 
Orcamento.pdf 

 
22/02/2017 ALCINEA Aceito 

      13:04:36 RODRIGUES   

       
ATHANAZIO 

  

 
Outros 

  
Carta.pdf 

 
22/02/2017 ALCINEA Aceito 

      12:42:52 RODRIGUES   

       
ATHANAZIO 

  

 
Projeto Detalhado / 

 
PROJETO.pdf 

 
22/02/2017 ALCINEA Aceito 

 Brochura     12:34:36 RODRIGUES   

 
Investigador 

    
ATHANAZIO 

 

 
TCLE / Termos de 

 
TERMO.docx 

 
25/11/2016 ALCINEA Aceito 

 Assentimento /    14:58:05 RODRIGUES   

 Justificativa de     ATHANAZIO   

 
Ausência 

        

       

 Endereço:   Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar      

 Bairro:  Centro 

CEP:  

24.030

-210     

 UF: RJ Município:  NITEROI      

 Telefone: (21)2629-9189 Fax:  (21)2629-9189 

E

-

m

a

i

l

: etica@vm.uff.br    
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 UFF – HOSPITAL 

UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO 

PEDRO / FACULDADE DE 
MEDICINA 

 

Continuação do Parecer: 1.992.251 

Cronograma CRONOGRAMA.docx 25/11/2016 ALCINEA Aceito 

  14:45:08 RODRIGUES  

   
ATHANAZIO 

 

Folha de Rosto Folha.docx 18/11/2016 ALCINEA Aceito 

  20:32:39 RODRIGUES  

   
ATHANAZIO 

 

Declaração de Declaracao.docx 18/11/2016 ALCINEA Aceito 

Instituição e  14:14:57 RODRIGUES  

Infraestrutura 
  

ATHANAZIO 
 

 

Situação do Parecer: 
Aprovado 
 

Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 
 

NITERÓI, 30 de Março de 2017 

 

 

Assinado por: 

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 

 

(Coordenador) 

 

 

Endereço:   Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar  

Bairro:  Centro CEP:  24.030-210 

UF: RJ Município: NITEROI  

Telefone: (21)2629-9189 Fax: (21)2629-9189 E-mail:  etica@vm.uff.br 
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