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RESUMO

O presente estudo encontra-se inserido no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gestão e
Trabalho em Saúde - NUPGES/CNPq, na Linha de Pesquisa: O cuidado em seu contexto
sócio cultural. Apresenta como objetivos: Descrever os aspectos da atuação do enfermeiro de
rede básica de saúde que oportunizem à tomada de decisões; Analisar a prática do enfermeiro
de rede básica frente à ação-reflexão-ação sobre a utilização da informação em seu cotidiano
de trabalho, como um instrumento para tomada de decisões; Discutir implicações da
reflexividade sobre a prática do enfermeiro frente a informação em seu cotidiano de trabalho,
no que tange a tomada de decisões. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo
estudo de caso, tendo como participantes doze enfermeiros de rede básica de saúde do
município de Niterói/RJ. Como referencial teórico, utilizaram-se as ideias de Donald Schön
ao assegurar que é a reflexividade constante sobre a própria prática, quem dará subsídios para
encontrar respostas aos impasses que surgem no cotidiano do exercício profissional. Os dados
foram analisados através da análise temática indutiva que descreve a indução como um
procedimento que consiste de fatos singulares que remonta a uma proposição genérica, tendo
sua aplicabilidade a proposições particulares semelhantes. Após da construção do corpus
originaram três categorias: Aspectos que oportunizam a atuação do enfermeiro de rede básica
para tomada de decisões - A racionalidade técnica como paradigma; as informações no
cotidiano da prática do enfermeiro de rede básica e sua tomada de decisão - A racionalidade
prática como paradigma; e a reflexividade crítica sobre a prática do enfermeiro de atenção
básica frente à informação para tomada de decisão. Confirma-se a Tese de que: A prática do
enfermeiro de rede básica de saúde da Fundação Municipal de Saúde do município de Niterói,
no que concerne a utilização da informação para a tomada de decisão, ocorre com
movimentos reflexivos que visam efetivar a qualidade do seu cotidiano de trabalho, a partir
das competências adquiridas e desenvolvidas na prática, indicando a necessidade de formação
permanente. O estudo evidenciou a natureza do processo de tomada de decisão subsidiado
pelas informações, tendo como referência a experiência e a percepção inter-relacionadas com
as características laborais locais, apresentando modelos distintos de decisão em diferentes
momentos de atuação da prática profissional.
Descritores: Informação; Sistemas de informação; Sistemas de informação em saúde;
Tomada de decisões, Enfermagem de atenção primária, Gerência; Gestão da informação em
saúde; Força de trabalho.

ABSTRATIC

The present study is located within the Nucleus of Studies and Research in Management and
Work in Health - NUPGES / CNPq, in the Research Line: Care in its socio-cultural context. It
presents as objectives: To describe the aspects of the actions of the nurse of basic health
network that opportune to the decision making; To analyze the practice of basic network
nurses in relation to action-reflection-action on the use of information in their daily work, as
an instrument for decision-making; To discuss the implications of reflexivity on the nurses'
practice regarding the information in their daily work, regarding decision making. This is a
qualitative study, as case study type, involving twelve nurses from the basic health network of
the city of Niterói / RJ. As a theoretical reference, the ideas of Donald Schön were used to
assure that it is the constant reflexivity about the practice itself, who will give subsidies to
find answers to the impasses that appear in the daily routine of the professional practice. The
data were analyzed through the thematic inductive analysis that describes the induction as a
procedure that consists of singular facts that goes back to a generic proposition, having its
applicability to similar particular propositions. After the construction of the corpus, three
categories emerged: Aspects that provide the basic network nurse for decision making Technical rationality as a paradigm; the information in the daily practice of the basic network
nurse and its decision making - Practical rationality as a paradigm; And critical reflexivity
about the nurse's practice of basic attention to information for decision-making. It is
confirmed that: The practice of the nurse of the basic health network of the Municipal Health
Foundation of the city of Niterói, regarding the use of information for decision making,
occurs with reflexive movements that aim at effecting the quality of their daily work, from the
skills acquired and developed in practice, indicating the need for ongoing formation. The
study evidenced the nature of the information-based decision-making process, based on
experience and perception related to local labor characteristics, presenting different models of
decision-making in different moments of professional practice.

Keywords: Information; Information systems; Health information systems; Decision making,
Primary care nursing, Management; Health information management; Labor Force.

RESUMEN
El presente estudio se localiza dentro del Núcleo de Estudios e Investigación en Gestión y
Trabajo en Salud – NUPGES/CNPQ, en la línea de investigación: El cuidado en su contexto
socio cultural. Presenta como objetivos: Describir los aspectos de actuación del enfermero de
la red básica que brinde oportunidad a la toma de decisiones; Analizar la práctica del
enfermero de la red básica frente a la acción-reflexión-acción sobre la utilización de la
información en su cotidiano de trabajo, como un instrumento para tomar decisiones; Discutir
las implicaciones de la reflexividad sobre la práctica del enfermero frente a la información en
su cotidiano de trabajo en lo que respecta a la toma de decisiones. Se trata de un estudio de
abordaje cualitativo, tipo estudio de caso, teniendo como participantes doce enfermeros de la
red básica de salud del municipio de Niterói/RJ. Como referencial teórico se utilizaron las
ideas de Donald Schön, que asegura la reflexividad constante sobre la propia práctica y dará
subsidios para encontrar respuestas a los impases que surgen en el cotidiano del ejercicio
profesional. Los datos fueron analizados a través del análisis temático inductivo que describe
a la inducción como un procedimiento que consiste de hechos singulares y que se remonta a
una proposición genérica teniendo en su aplicabilidad proposiciones particulares semejantes.
Después de la construcción del cuerpo del trabajo, se originaron tres categorías: Aspectos que
dan oportunidad a la actuación del enfermero de la red básica para tomar decisiones - La
racionalidad técnica como paradigma; las informaciones en el cotidiano de la práctica del
enfermero de la red básica y la toma de decisión - La racionalidad práctica como paradigma; y
la reflexividad crítica sobre la práctica del enfermero de la atención básica frente a la
información para tomar decisiones; Se confirma la tesis de que: la práctica del enfermero de la
red básica de salud de la Fundación Municipal de Salud del municipio de Niterói, en lo que
respecta a la utilización de la información para la toma de decisión, acurre con movimientos
reflexivos que visan a efectivizar la calidad de su cotidiano de trabajo, a partir de las
competencias adquiridas y desarrolladas en la práctica, indicando la necesidad de formación
permanente. El estudio evidenció que la naturaleza del proceso de toma de decisión es
subsidiada por las informaciones, teniendo como referencia la experiencia y la percepción
interrelacionadas con las características laborales locales, presentando modelos diferentes de
decisión en diferentes momentos de actuación de la práctica profesional.
Descriptores: Información; Sistemas de información; Sistemas de información en salud;
Toma de decisiones, Enfermería de atención primaria, Gerencia; Gestión de la información en
salud; Fuerza de trabajo.
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Percurso do autor
Minha trajetória, desde a academia, quando optei pela habilitação em saúde pública,
iniciou-se nas atividades no antigo Posto de Atendimento Médico (PAM) de Irajá, hoje
Centro Municipal de Saúde (CMS/RJ) Clementino Fraga, município do Rio de Janeiro, onde
dentre as atribuições diárias, tínhamos como o mais gratificante e recompensador da nossa
profissão, a consulta de enfermagem, que naquele período era ofertada pelos acadêmicos e
enfermeiros da unidade para os ambulatórios de tuberculose, hanseníase e pré-natal, este
último onde atuava e tive a oportunidade de construir meu trabalho de conclusão de curso
intitulado “a consulta de enfermagem no pré-natal de baixo risco”.
Com o início de minha carreira profissional em enfermagem nos serviços públicos de
saúde, em 1992, no Distrito Sanitário Leste, na Fundação Municipal de Saúde do município
de Niterói/RJ, juntamente com os demais profissionais da área, formando uma equipe
multidisciplinar, observava e questionava sobre possíveis técnicas, formas de agilizar e
condensar as informações geradas em nosso dia a dia para subsidiar futuras condutas,
permitindo avaliações concisas e coerentes das atribuições por nós executadas, com vistas à
qualidade nas tomadas de decisões.
Exercia minhas atividades na equipe de supervisão programática do Programa de
Saúde da Mulher e Saúde Oral, que já possuía naquela época, uma gama de instrumentos,
dentre eles o próprio prontuário da paciente, que juntamente com os demais insumos nos
forneciam informações sistematizadas, nos permitindo ter uma visão daquele coletivo,
viabilizando subsídios para o planejamento das nossas ações.
Alguns anos após, fui convidado pela Vice-Presidente de Atenção Coletiva,
Ambulatorial e da Família – VIPACAF, para assumir o cargo de chefe da divisão de
informações e dados epidemiológicos da Coordenação de Vigilância em Saúde – COVIG da
Fundação Municipal de Saúde de Niterói, tendo como uma das principais atribuições
subsidiar o secretário de saúde e demais assessorias em suas tomadas de decisão, nas ações de
cunho epidemiológico dos agravos de notificação compulsória, bem como, respaldá-los em
notas técnicas, entrevistas, entre outras solicitações que demandavam no dia-a-dia.
À época, a convite do professor Enéas Rangel Teixeira, da Escola de Enfermagem
Aurora de Afonso Costa – Universidade Federal Fluminense - EEAAC/UFF, me inseri na
docência, de forma incipiente, como preceptor dos acadêmicos de enfermagem, na disciplina
de saúde coletiva, em meu campo de atuação, COVIG, onde exercia minhas atividades e
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observava que a inquietude que trazia da graduação também era dos acadêmicos, que durante
o curso não tinham clareza de como transformar dados em informações qualitativas para
novas contribuições. Os anos passaram e o hiato que ficou durante minha graduação persistia
até então.
Com os produtos que emergiam do meu trabalho, oriundos dos dados gerados no
município e também de consultorias por mim prestadas ao Ministério da Saúde - MS e à
Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, os acadêmicos observavam aquele
produto como algo extremamente complexo de se elaborar, como eu também achava,
anteriormente.
No ano de 2002, após processo seletivo simplificado, fui aprovado como professor
substituto do Departamento de Fundamentos em Enfermagem e Administração – MFE, da
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense EEAAC/UFF, para exercer atividades na disciplina de Estágio interdisciplinar em
administração de enfermagem em rede básica do 8º período da graduação, e dentro do plano
de curso já se encontrava, de forma fragmentada, inserida em outros conteúdos, a informação
em saúde.
Neste mesmo período, me inseri no Mestrado em Ensino de Ciências da Saúde e do
Ambiente, onde já buscava refletir acerca dos benefícios oriundos da informação, de forma a
contribuir/subsidiar o cuidado. (BRAGA, 2005)
Logo em seguida, ingressei para a academia, na EEAAC/UFF, onde estou até os dias
atuais, como professor adjunto. Participei de vários estudos voltados para a informação em
saúde, educação, com os acadêmicos de graduação e pós, onde leciono na disciplina
Enfermagem no Gerenciamento da Assistência em Saúde I - Rede Básica, que proporciona ao
acadêmico crescimento profissional e pessoal, possibilitando que o mesmo possa aprender a
conviver em mundo globalizado, onde as pessoas possuem formas de agir e pensar diferentes,
possam gerar decisões compartilhadas, pautado na metodologia de ensino transformador,
tendo como eixo principal a pessoa, sendo o professor mero instrumento para a facilitação da
aprendizagem e o aluno parte integrante da construção do seu ensino e da metodologia
desenvolvida.
Ainda na minha chegada a EEAAC/UFF, fui convidado a participar da disciplina
“Universidade, Enfermagem e Vida Acadêmica” – UEVA, disciplina esta que é desenvolvida
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no primeiro período do curso de graduação e tem por objetivo inserir o acadêmico no contexto
da universidade, da enfermagem e da vida acadêmica, conhecer as instituições de saúde e os
diferentes cenários de atuação da equipe de saúde, da enfermagem e do enfermeiro e refletir
sobre a saúde e a inserção da enfermagem no contexto social e político (PPC, 2005).
Como pesquisador do Núcleo de Estudos em Cidadania e Gerência na Enfermagem –
NECIGEN, com intuito de reunir e produzir saberes no campo da cidadania e do
gerenciamento de serviços que se inserem na prática de enfermagem, reporto-me sempre às
necessidades de compreender o significado da ciência informação e dos Sistemas de
Informação em Saúde - SIS no cuidado, com outros professores da própria escola, acadêmicos
e demais integrantes do núcleo.
Enquanto professor do Ensino Teórico-Prático do sexto período da disciplina de
Enfermagem no Gerenciamento da Assistência em Saúde I - Rede Básica, procuro trabalhar
com os acadêmicos de enfermagem o uso das informações, informatizadas ou não, em todos
os ambientes que atuam, porém percebo a dificuldade dos discentes na utilização desta
ferramenta para subsidiar decisões; evidenciando que o tema é ministrado na teoria sem a
relação com a prática de enfermagem (BRAGA, 2011).
Algumas disciplinas ofertadas durante a graduação abordam superficialmente a
discussão dos Sistemas de Informação em Saúde - SIS, pode-se citar: introdução a saúde
coletiva, gerência em rede básica, saúde da criança. Entretanto, não há uma discussão teórica
e prática sólida, visto que, tais disciplinas são oferecidas aos acadêmicos de forma
fragmentada durante o curso e por vezes, por docentes não enfermeiros, de modo que, não
raro, a discussão teórica fica descontextualizada do vivido cotidiano da enfermagem.
Ao se pensar na informação subsidiando as decisões para enfermagem, torna-se
necessário reconhecer que as primeiras discussões sobre tecnologia da informação ocorreram
nos Estados Unidos da América, na década de 1980. Um marco desta época foi à construção
do que se denominou Conjunto de Dados Mínimos de Enfermagem, proposto por Werley, que
assim o definiu: “um conjunto mínimo de itens (ou elementos) de informações, categorias e
definições uniformes, relativas à dimensão específica da profissão de enfermagem e que
atende as necessidades de informação de múltiplos usuários no sistema de saúde”.
(WERLEY, 1988)
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Tal proposta objetivou estabelecer um mecanismo facilitador para comparação dos
dados de enfermagem entre clientes, cenários, áreas geográficas e tempo; descrever os
cuidados de enfermagem com clientes e seus familiares; demonstrar ou projetar tendências
com referência ao cuidado de enfermagem, alocar recursos; estimular a pesquisa em
enfermagem; e fornecer dados sobre cuidados de enfermagem para influenciar e facilitar as
tomadas de decisão em políticas de saúde. (WERLEY; DEVINE; ZORN, 1990).
Neste processo de discussões/reflexões sobre a informação e suas novas tecnologias,
dentre elas, os SIS, em enfermagem no Brasil, podemos observar, de acordo com Rouquayrol
(2013), que ainda estamos distantes de países como Estados Unidos da América, Canadá,
Reino Unido, dentre outros. Porém já possuímos pesquisadores, que objetivam compreender o
desenvolvimento de novas tecnologias, que se debruçaram sobre o tema de uma forma
ampliada.

Aproximação com o tema

Em dezembro de 2009, durante reunião departamental, solicitei a inclusão de uma
nova disciplina “Gerenciamento dos Sistemas de Informação em Saúde”, que foi inserida na
grade curricular do curso de graduação em enfermagem, para o 1º semestre de 2010, como
optativa, as quintas-feiras no horário de 17h às 19h, sem obrigatoriedade, tendo como único
critério o acadêmico estar matriculado no sétimo período, pois assim, já teria cursado as
disciplinas de políticas públicas, saúde coletiva e gerenciamento em rede básica. Cabe
salientar que todas as vagas oferecidas, trinta, foram preenchidas. (UFF, 2011)
O objetivo principal da disciplina é fazer com que os alunos percebam a contribuição
da ciência informação e suas tecnologias como um instrumento na sua prática profissional, ou
seja, durante o cuidado de enfermagem, subsidiando-o na educação em saúde e na tomada de
decisão. Ao término do período, Obtive respostas positivas e gratificantes dos alunos, quanto
à compreensão das novas tecnologias da informação inseridas no aprendizado, ofertando
qualidade na construção do seu futuro cotidiano profissional, além de diversos produtos
acadêmicos, como por exemplo: artigos científicos e a apresentação de trabalhos em eventos
nacionais e internacionais.
Em consonância, cabe registrar a importância contida na articulação entre os SIS e a
sua inserção na grade curricular do curso de enfermagem, tendo como referência a sua
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construção nas bases do Sistema Único de Saúde - SUS e, em especial, a necessidade da
valorização deste tema pelos enfermeiros. Assim, é fundamental fomentar o debate sobre esta
temática, no âmbito da academia e das instituições prestadoras dos serviços de saúde.
(NOGUEIRA ET ALL, 2014)
Acrescento ainda, que minha inserção como docente na pós-graduação em Saúde da
Família da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, a convite da coordenação do
curso, possibilitou ainda mais o amadurecimento das minhas reflexões/ações sobre as novas
tecnologias de informação pertencentes ao cotidiano destes futuros especialistas.
A expressividade do tema informação em saúde demonstra a importância que vem
assumindo na sociedade moderna, com alterações introduzidas constantemente, através de
inovações tecnológicas e metodológicas que repercutem diretamente no conteúdo, no formato
e na divulgação da informação produzida (BRANCO 2001); e este processo é realidade nos
mais diversos campos do conhecimento humano, tornando-se comum dizermos que vivemos
na era ou sociedade da informação. Sem a menor dificuldade, identificam-se inúmeras
situações cotidianas em que as informações são empregadas para orientar a tomada de
decisão. Portanto, elas estão sempre presentes em nossas vidas e participam de diversas
decisões do nosso cotidiano.
A sistematização destas informações, em saúde, vem designar uma forma
metodológica de construção do conhecimento. Assim, sistematizar é mais do que organização
de dados, é um conjugado de práticas e conceitos que propiciam a reflexão e a elaboração do
pensamento estratégico. Em organizações, a informação sistematizada é considerada um
elemento decisivo tal qual uma mão de obra, podendo influenciar no êxito de uma ação a ser
implementada. A qualidade da informação pode ser influenciada pelo tipo de entendimento
que se tenha acerca da mesma e pela forma como é administrada. (FREITAS; KLADIS, 1995)
Observa-se um avanço na informação com o advento da informática onde, a partir a
década de 1960, ocorreram consideráveis conflagrações em nível mundial, sendo notadas
mudanças na dimensão dos computadores que se tornaram cada vez menores e, aos poucos,
instalados nas empresas e, posteriormente, chegaram aos domicílios, descentralizando suas
ações de processamento dos dados e proporcionando aos seus usuários a liberdade de
processar informações na forma de planilhas, textos, gráficos, de forma simples e amigável.
Não sendo diferente para o campo da saúde, que se apropriou das vantagens da informatização
em suas informações (CARVALHO, 1998).
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E com este advento da informatização, os recursos de informática possibilitaram a
implantação de sistemas, com instrumentos específicos de coletas de dados e emissão de
relatórios, ampliando assim a produtividade e a qualidade das decisões. Cabe ressaltar que a
informação em saúde é uma das áreas de conhecimento da saúde coletiva, está inserida nas
políticas de saúde, nos campos da promoção, prevenção e recuperação da saúde individual e
coletiva.
A Organização Mundial da Saúde – OMS, define os SIS como um mecanismo de
coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para se planejar,
organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. Considera-se que a transformação de um
dado em informação exige, além da análise, a divulgação, e inclusive recomendações para a
ação. Sendo assim, a informação em saúde, deve ser entendida como um redutor de
incertezas, um instrumento para detectar focos prioritários, levando a um planejamento
responsável e a execução de ações de que condicionem a realidade às transformações
necessárias. (MORAES, 1994; MORAES, 2002, MENDES 2011)
Os SIS possuem dados que são captados e armazenados, com objetivo de servir como
base de conhecimento sobre a situação de saúde da população, em um determinado tempo e
espaço. O seu fluxo se dá, primeiramente com a coleta dos dados, posteriormente, eles são
tratados e armazenados, tornando-se um produto social de representatividade do coletivo.
Segundo o MS (Brasil, 2009), é essencial conceber os SIS como um instrumento para o
processo de tomada de decisões, seja na dimensão técnica, ou na dimensão de políticas à
serem formuladas e implementadas, devendo assegurar a avaliação permanente da situação de
saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas, fornecendo elementos
para, continuamente, adequar essas ações aos objetivos propostos pelo SUS.
Deste modo, inicia um novo olhar, tendo a compreensão da sistematização da
informação, através dos SIS como ferramenta inserida no processo de trabalho da
enfermagem em rede básica de saúde, oportunizando corretas tomadas de decisão,
fundamentais para efetivação da prática profissional.
Para a melhor compreensão desta prática, destaca-se o pensamento de Hausmann
(2006, p. 10-11) sobre o processo de trabalho em enfermagem, que o descreve como
composto por duas dimensões: o processo de trabalho assistencial em que o enfermeiro toma
por objeto de intervenção as necessidades do cuidado e tem por finalidade a atenção integral
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da enfermagem; e o processo de trabalho gerencial, onde o enfermeiro toma por objeto a
organização do trabalho e os recursos humanos, com a finalidade de criar e implementar
condições adequadas de cuidado e desempenho. Assim, a inserção das tecnologias de
informação, abarcam tais dimensões e alicerçam o enfermeiro em suas intervenções no
cuidado.
Com base nessas considerações, entende-se que a inserção dos SIS favorece a
efetividade, eficiência e eficácia, além de redução de custos. Consonante, as ações que
envolvem os usuários do sistema de saúde vigente tornam-se mais organizadas e a educação
em saúde, compreendida mais rapidamente. Portanto, espera-se que o gerenciamento em
enfermagem seja voltado para responder às necessidades dos usuários, bem como às
necessidades de recursos humanos e materiais, trazendo facilidades para a enfermagem e
demais áreas da saúde, transformando uma determinada situação de saúde, em que permita
conhecer e avaliar a qualidade de vida da população (MARIN, 2006).
Em síntese, as informações produzidas serão suficientes para permitir o conhecimento,
o acompanhamento e a avaliação permanente da situação de saúde, e também, apoiar a
tomada de decisões, considerando a eficiência, a eficácia e efetividade das respostas
produzidas. Assim, os SIS devem informar se o processo de trabalho está apto para o
enfrentamento da situação de saúde indicada (ANDRADE, 2011). Basicamente, para melhor
interpretação, devem ser produzidos indicadores capazes de medir a: eficiência: utilização dos
recursos disponíveis da melhor maneira possível, evitando “desperdícios”; eficácia: através
das ações produzidas alcançarem os melhores resultados possíveis e; efetividade: obter
transformações concretas na situação de saúde, coerente com os objetivos propostos.
(FERREIRA, 1999)
No cotidiano do enfermeiro, a tomada de decisão é entendida como sendo a função
que caracteriza o desempenho de suas atividades gerenciais. Independentemente do aspecto
que se apresente a sua decisão, esta atitude deve ser produto de um processo sistematizado,
que envolve o estudo do problema a partir de um levantamento de dados, produção de
informação, estabelecimento de propostas de soluções, escolha da decisão, viabilização e
implementação da decisão e análise dos resultados obtidos. (GUIMARÃES, 2004)
O sucesso profissional, do enfermeiro de rede básica em seu cotidiano, está vinculado
à qualidade de suas decisões. Decidir é uma atividade inata do líder e elemento central das
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atividades de enfermagem e, as habilidades necessárias para a tomada de decisão podem ser
estudadas e aprendidas, daí a importância de serem inseridas em um processo de açãoreflexão-ação. Destaca-se a importância da tomada de decisão baseada em evidências, como
imperativa à solução de problemas individuais e profissionais (MARQUIS E HUSTON,
2015).
Consonante, a possibilidade de refletir sobre suas decisões/ações em todas as etapas do
cotidiano, sugere a oportunidade de interferência na prática, de modifica-la, se necessária.
Refletir a prática é praticar a reflexividade, ou seja, dinamizar a vivência através de um
processo recriador, adotando como perspectiva a possibilidade inerente de construção de um
novo saber. A reflexividade, portanto, consiste em tomar consciência da ação, de tornar
inteligível a ação, pensar sobre o que faz. (VALENTE, 2009)

De acordo com a inquietação exposta, as questões emergentes que nortearam este
estudo, para as quais se pretendeu obter respostas, foram as seguintes:
 Que aspectos compõe a prática do enfermeiro de rede básica que o oportunize a tomar
decisões?
 Como se dá a articulação da informação no cotidiano de trabalho do enfermeiro de
rede básica para a tomada de decisão?
 Como o enfermeiro reflete/age na sua prática tendo a informação em seu cotidiano na
rede básica, no que tange à tomada de decisões?

O núcleo da reflexão proposta é a utilização da informação na prática do enfermeiro
que atua em rede básica de saúde, e a necessidade de pensá-la, a partir de uma perspectiva
crítica, o que demonstra a atualidade do objeto deste estudo, que está centrado na utilização
da informação pelo enfermeiro de rede básica de saúde como uma ferramenta de tomada de
decisões, em seu cotidiano de trabalho.

Para atender o objeto da pesquisa, emergem os seguintes objetivos:


Descrever os aspectos da prática do enfermeiro de rede básica de saúde que
oportunizem à tomada de decisões;
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Analisar a prática do enfermeiro de rede básica frente à ação-reflexão-ação sobre a
utilização da informação em seu cotidiano de trabalho, como um instrumento para
tomada de decisões;



Discutir implicações da reflexividade sobre a prática do enfermeiro com a informação
em seu cotidiano de trabalho, no que tange a tomada de decisões.

Para isto, partiu-se do pressuposto de que, a reflexividade sobre a utilização da
informação na prática do enfermeiro de rede básica de saúde, contribui para uma tomada de
decisão.
Deste modo, o propósito desta tese é defender, a partir do referencial teórico do
Donald Schön, que a reflexividade sobre a utilização da informação na prática do enfermeiro
de rede básica de saúde contribui para a tomada de decisão.
Para o estado da arte, foi produzido um estudo que teve por método a revisão
integrativa da literatura, publicado no periódico In Derme – Enfermagem Atual: Ano 16 - Nº
76, p. 47 – 53. Janeiro / Fevereiro / Março – 2016. Tal estudo enfatizou a visão primeira do
autor frente aos Sistemas de Informação em Saúde, com olhar voltado para informatização,
por se tratar, neste primeiro momento, de uma melhor compreensão acerca da construção do
objeto da tese. Entretanto, na discussão desta revisão e ratificado nas observações realizadas
durante a coleta de dados, concluiu-se com a necessidade de ampliar o tema informação
enquanto ciência, que abarca não somente as informações informatizadas, e assim, através de
sua sistematização, gerar conhecimento que subsidiará decisões. Segue o artigo.
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RESUMO
Objetivo: sumarizar as evidências científicas sobre a utilização da informação oportuna,
ofertada pelos Sistemas de Informação em Saúde - SIS ao enfermeiro de rede básica de saúde
em seu cotidiano de trabalho. Método: revisão integrativa, com vistas a responder a questão:
Como ocorre a utilização dos sistemas de informação em saúde pelos enfermeiros de rede
básica de saúde? Mediante ao levantamento bibliográfico nas bases de dados CINAHL,
LILACS e PUBMED e na biblioteca virtual SciELO. Para discussão foram selecionados 11
artigos representados no fluxograma. Resultados: Os artigos que atenderam ao objetivo da
pesquisa originaram duas categorias temáticas: A implantação/implementação dos Sistemas
de Informação em Saúde e Avaliações dos Sistemas de Informação em Saúde. Conclusão:
observou-se a necessidade da incorporação de estratégias que capacitem os profissionais para
atuarem com entendimento e autonomia em suas decisões, frente à informação oportunizada
pelos SIS em seu cotidiano.
Descritores: Informação; Sistemas de informação em saúde; Tomada de decisões,
Enfermagem de atenção básica; Força de trabalho.

ABSTRATC
Objective: To summarize the scientific evidence on the use of timely information supplied by
the Health Information Systems – SIS to the primary network of nurses in their daily work.
Method: integrative review, with a view to answering the question: How is the use of health
information systems by primary care nurses? through bibliographical survey based on
CINAHL, LILACS and PUBMED and SciELO virtual library. For discussion were selected
11 articles represented in the flow chart. Results: The articles that met the survey's goal
originated two thematic categories: Deployment / Implementation of Health Information
Systems and Evaluation of Health Information Systems. Conclusion: there was the need to
incorporate strategies that enable professionals to act with understanding and autonomy in
their decisions, forward the information nurtured by the SIS in their daily lives.
Descriptors: Information; Health Information System; Decision Making; Primary Care
Nursing; Labor Force.

27
Introdução
A expressividade do tema informação em saúde demonstra a importância que vem
assumindo na sociedade moderna, com alterações introduzidas constantemente, através de
inovações tecnológicas e metodológicas que repercutem diretamente no conteúdo, no formato
e na divulgação da informação produzida1; e este processo é realidade nos mais diversos
campos do conhecimento humano. Identificam-se inúmeras situações cotidianas em que as
informações são empregadas para orientar a tomada de decisão. Assim, elas estão sempre
presentes em nossas vidas e participam de diversas decisões do nosso cotidiano.
Observa-se um avanço, em nível mundial, na informação com o advento da
informática onde, a partir a década de 1960, começam a ser acessíveis e, aos poucos,
instalados nas empresas e, posteriormente, chegaram aos domicílios, descentralizando suas
ações de processamento dos dados. Não sendo diferente para o campo da saúde, que se
apropriou das vantagens da informatização em suas informações2. Cabe ressaltar que a
informação em saúde é uma das áreas de conhecimento da saúde coletiva, está inserida nas
políticas de saúde, nos campos da promoção, prevenção e recuperação da saúde individual e
coletiva.
A Organização Mundial da Saúde – OMS, define os sistemas de informações em
saúde - SIS como um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da
informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde.
Considera-se que a transformação de um dado em informação exige, além da análise, a
divulgação, e inclusive recomendações para a ação. Sendo assim, a informação em saúde,
deve ser entendida como um redutor de incertezas, um instrumento para detectar focos
prioritários, levando a um planejamento responsável e a execução de ações de que
condicionem a realidade às transformações necessárias3-5.
Segundo o Ministério da Saúde6, é essencial conceber os SIS como um instrumento para
o processo de tomada de decisões, seja na dimensão técnica, ou na dimensão de políticas a
serem formuladas e implementadas, devendo assegurar a avaliação permanente da situação de
saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas, fornecendo elementos
para, continuamente, adequar essas ações aos objetivos propostos pelo SUS.
Deste modo, inicia um novo olhar, tendo a compreensão dos SIS como ferramenta
inserida no processo de trabalho da enfermagem em rede básica de saúde, oportunizando
tomadas de decisão mais assertivas, fundamentais para efetivação da prática profissional7.
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No cotidiano do enfermeiro, a tomada de decisão é entendida como sendo a função que
caracteriza o desempenho de suas atividades gerenciais. Independentemente do aspecto que se
apresente a sua decisão, esta atitude deve ser produto de um processo sistematizado, que
envolve o estudo do problema a partir de um levantamento de dados, produção de informação,
estabelecimento de propostas de soluções, escolha da decisão, viabilização e implementação
da decisão e análise dos resultados obtidos8.
O sucesso profissional, do enfermeiro de rede básica em seu cotidiano, está vinculado
à qualidade de suas decisões. Decidir é uma atividade inata do líder e elemento central das
atividades de enfermagem e, as habilidades necessárias para a tomada de decisão podem ser
estudadas e aprendidas, Destaca-se a importância da tomada de decisão baseada em
evidências, como imperativa à solução de problemas individuais e profissionais9.
Considerando, portanto, a relevância de discutir a informação como ferramenta
oportuna para subsidiar a tomada de decisão, objetiva-se, neste estudo, sumarizar as
evidências cientificas sobre a utilização da informação oportuna, ofertada pelos SIS ao
enfermeiro de rede básica de saúde em seu cotidiano de trabalho.
A investigação justifica-se para ampliar o conhecimento, provocar reflexões sobre as
informações disponíveis e cooperar para o incremento de estudos futuros.
Método
Estudo descritivo10, de revisão integrativa da literatura11, realizado a partir das bases
de dados Biomedical Literature Ciattions and Abstracts - PUBMED/MEDLINE; Cumulative
Index to Nursing & Allied Health Literature – CINAHL; Literatura Latino-americana e do
Caribe em Ciências da Saúde - LILACS e na biblioteca virtual Scientific Electronic Library
Online - SciELO. Com o objetivo de elencar os estudos que respondessem a questão de
pesquisa e os critérios de inclusão, elaborou-se um questionário com perguntas abertas.
A coleta ocorreu entre os meses de janeiro e março de 2015; tendo como recorte
temporal o ano de 2004; primeiro ano após as 12ª Conferência Nacional de Saúde, evento
organizado pelo Ministério da Saúde com delegações de todos os municípios brasileiros, com
discussões de extrema maturidade para a construção da Política Nacional de Informação e
Informática em Saúde12,13.
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Como estratégia de busca, os descritores foram utilizados separadamente e
combinados, para tanto, optou-se pelo operador booleano “AND”14.
Os Descritores em Ciências da Saúde - DECS empregados para busca dos estudos na
LILACS e na SciELO foram: Informação; Sistemas de informação; Sistemas de informação
em saúde; Tomada de decisões, Enfermagem de atenção básica; Gerência; Gestão da
informação em saúde; Força de trabalho;
Para a PUBMED/MEDLINE, foram utilizados os seguintes descritores do Medical
Subject Headings - MESH: Information; Information Systems; Health Information System;
Decision Making; Primary Care Nursing; Management; Health Information Management;
Labor Force. Com vistas à melhor qualidade nas buscas utilizamos a estratégia “PICO”,
sendo: P – definir uma população, situação clínica ou problema; I – definir uma intervenção;
C - adicionar uma comparação; O – descrever um desfecho clínico. Essa estrutura é altamente
recomendada pelo movimento da Medicina Baseada em Evidência – MBE15.
Para a CINAHL, foram utilizados os descritores do CINAHL headings: Information;
Information Systems; Health Information System; Decision Making; Primary Care Nursing;
Management; Health Information Management; Labor Force.
Estabeleceu-se como critérios de inclusão: trabalhos originais, idiomas em inglês,
espanhol e português; artigos que abordassem sobre a utilização dos SIS pelo enfermeiro de
rede básica de saúde como uma ferramenta de tomada de decisões, em seu cotidiano de
trabalho. Referente aos critérios de exclusão: publicações referentes a resumos de congressos,
anais, editoriais, dissertações e teses todos os estudos realizados em ambientes fora do foco da
pesquisa.
A construção do corpus foi realizada de forma independente por dois autores, tendo
em vista garantir a legitimidade do conteúdo da análise.
Resultados
Do que compunha a amostra inicial de artigos na base PUBMED (49,26 %), CINAHL
(22,17%) LILACS (19,70%) e SCIELO (8,87%), exposto no Quadro 1, os quais foram lidos
todos os títulos e resumos encontrados. Excluindo-se todas as pesquisas que realmente não
estavam adaptadas a qualquer um dos critérios de inclusão supracitados, destacaram-se 203
estudos.
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Quadro 1. Resultado da busca eletrônica dos termos selecionados nas
bases de dados/biblioteca virtual, Rio de Janeiro, 2015.
Bases

N

%

CINAHL

45

22,17

LILACS

40

19,70

PUBMED

100

49,26

SCIELO

18

8,87

203

100,00

Total
Fonte: próprio autor

Dessa amostra pré-estabelecida, foram exclusos 17% dos trabalhos científicos por
serem publicações anteriores a 2004, as pesquisas que tiveram abordagens temáticas
diferentes somaram - se 71%, observou-se 5,5% de publicações repetidas e ao final foram
selecionados 7% dos estudos para construir a amostra. Após a leitura na íntegra e rigorosa dos
estudos pré-selecionados, o que totalizou 11 pesquisas científicas, constituiu a amostra final
deste estudo (Fluxograma 01).

31
Fluxograma 1. Resultado do caminhar metodológico da pesquisa, Rio de Janeiro, 2015.
CINAHL
Total = 45

LILACS
Total = 40

PUBMED
Total = 100

SCIELO
Total = 18

Outra
Temática: 30

Outra
Temática: 30

Outra
Temática: 78

Outra
Temática: 08

Exclusos –
Ano /Critérios: 14

Exclusos –
Ano /Critérios: 05

Exclusos –
Ano /Critérios: 14

Exclusos –
Ano /Critérios: 02

Trabalhos Localizados
203

Trabalhos
Excluídos por mais
de 10 anos:
35

Repetidos: 13

Trabalhos Excluídos
por temática
142

Trabalhos Selecionados
12

Trabalhos não
localizados
01

Fonte: próprio autor

Amostra do Estudo
11

Com base no instrumento de coleta foi possível assegurar com totalidade a extração os
dados relevantes, minimizar o risco de erros na transcrição, garantir precisão na checagem das
informações e serviu como registro para verificar as produções existentes sobre a temática.
A análise das 11 pesquisas da amostra deste estudo possibilitou sintetizar e o
conhecimento da literatura nacional e internacional sobre a utilização oportunizada pelos SIS
ao enfermeiro de rede básica de saúde como uma ferramenta de tomada de decisões, em seu
cotidiano de trabalho.
Em relação ao ano de publicação dos artigos integrantes do estudo, apresentados no
quadro 1, verificou-se que as produções se apresentam a partir de 2009, com um quantitativo
de três artigos publicados neste ano, seguido de dois artigos em 2011, três em 2012, dois em
2013 e um em 2014. Quanto à caracterização dos 11 artigos que compuseram a amostra,
destaca-se que as publicações estão distribuídas em dez periódicos.
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Todos os estudos são originais, executadas com abordagem quantitativas ou
qualitativas. Ao analisar o país cada trabalho científico, encontrou-se 7 (70%) dos trabalhos
produzidos no Brasil e o demais nos seguintes países:, Cuba Gana. Inglaterra e Suécia.
Os trabalhos foram organizados por autores, títulos, periódicos e base de
dados/biblioteca virtual, além de serem avaliados em sua qualidade em consonância com um
modelo de Nível de Evidência17, apresentadas no quadro 2 a seguir.

Quadro 2 – Artigos selecionados para o estudo. Niterói/RJ, 2015
Autores

Título/País /Ano

Periódico

Base/
Nível de
Biblioteca Evidência
virtual
Santos AF,
Estruturação da área de Rev Panam Salud CINAHL
Nível 4
Ferreira JM,
informação em saúde a Publica
Queiroz NR, partir da gerência de
Magalhães
recursos
informacionais:
19
Júnior HM
análise de experiência.
Brasil/2011
Cavalcante
Sistema de informação da Cogitare
SCIELO
Nível 4
RB, Bernardes atenção
básica: Enfermagem
MFGV,
potencialidades
e
Gontijo
TL, subutilização no processo
Guimarães
decisório. Brasil/2013
EAA, Oliveira
VC20
Dalaba MA, Costs
Associated
with PLOS ONE.
PUBMED Nível 3
Akweongo P, Implementation
of
Williams
J, Computer-Assisted Clinical
Saronga HP, Decision Support System
Tonchev P, et for Antenatal and Delivery
al.21
Care: Case Study of
Kassena-Nankana, District
of
Northern
Ghana.
Gana/2014
Nelcy
Developing
Nursing MEDICC Review PUBMED Nível 3
Martínez
Capacity for Health Systems
MPH22
and Services Research in
Cuba,
2008–2011.
Cuba/2012
Ernesäter A, Telenurses experiences of Journal
of PUBMED Nível 4
Holmström I, working with computerized Advanced
Engström M23 decision
support: Nursing.
supporting, inhibiting and
quality
improving.
Suécia/2009
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Randell
R,
Mitchell
N,
Thompson C,
McCaughan
D, Dowding
D.24
Souza RG,
Rivemales
MCC,
Souza MKB25

Supporting nurse decision Health
making in primary care: Informatics
exploring use of and attitude Journal
to decision tools. United
Kington/2009

Sistema de informação da
atenção
básica
como
instrumento de Gestão:
estudo de caso em Santo
Antônio
de
Jesus/BA.
Brasil/2012
Duarte MLC,
O uso do sistema de
Tedesco JR,
informação na estratégia
Parcianello
saúde
da
família:
RR26
Percepções dos enfermeiros.
Brasil/2012
Lima
AP, A produção de dados para o
Corrêa ACP27 Sistema de Informação do
Pré-Natal em unidades
básicas
de
saúde.
Brasil/2013
Barreto
PA, Avaliação da completitude
Braga
ALS, dos registros de dengue:
Andrade M 28
estudo exploratório das
notificações compulsórias.
Brasil/2012
Gerhardt TE,
Utilização de serviços de
Pinto JM,
saúde de atenção básica em
Riquinho DL, municípios da metade sul do
Roese A,
Rio Grande do Sul: análise
Santos DL,
baseada em sistemas de
Lima MCR29
informação. Brasil/2011

PUBMED

Nível 4

Online Brazilian LILACS
Journal
of
Nursing.

Nível 3

Rev Gaúcha
Enfermagem.

LILACS

Nível 4

Rev Esc Enferm
USP

LILACS

Nível4

Online Brazilian LILACS
Journal
of
Nursing.

Nível 3

Ciência & Saúde SCIELO
Coletiva

Nível 2

Dos resultados encontrados, originaram duas categorias temáticas que serão discutidas
a seguir:

A implantação/implementação dos Sistemas de Informação em Saúde

A partir da municipalização e descentralização das ações de saúde proposta pelo
Sistema Único de Saúde – SUS no Brasil fomentou-se, diversas discussões sobre a
informação e o seu gerenciamento para melhor compreensão dos problemas de saúde da
população local assistida, abarcando como importante ferramenta para gestão em todos os
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níveis. Dentro do rol de instrumentos necessários à gerência eficaz das organizações, a
informação pode ser vista como um insumo de importância capital18,19.
Em seu estudo, Santos relata como se deram as iniciativas no campo da informação,
realizadas pelo município de Belo Horizonte/MG - Brasil, com vistas aos mecanismos de
estruturação e resultados alcançados através de um sistema de informação de gestão, focado
na implantação do prontuário eletrônico.
Os resultados apresentados evidenciaram uma contribuição significativa que o sistema
ofertou para mudança do modelo assistencial no município a partir da implantação e
informatização de 103 unidades básicas de saúde, 09 unidades especializadas e 503 equipes
de saúde da família. Os autores enfatizam que tal implantação viabilizou a construção
cotidiana, de forma dinâmica, de um novo ambiente de trabalho19.
Ainda no Brasil, o estudo realizado por Cavalcante & All20 objetivou analisar como
profissionais e gestores da Secretaria Municipal de Saúde e de Superintendência Regional de
Saúde, do Sistema Único de Saúde, no estado de Minas Gerais, tem utilizado o Sistema de
Informação da Atenção Básica - SIAB no processo decisório. Na pesquisa foram incluídos 11
participantes distribuídos no nível local, municipal e estadual, de diversas formações e níveis
da saúde, tendo como critério de inclusão, o envolvimento nas diferentes etapas de utilização
do SIAB.
Os autores verificaram que o Sistema de Informação apresenta potencialidades, porém
tem sua utilização voltada para a coleta dos dados e disseminação para demais instâncias; é
subutilizado para o processo decisório frente à natureza do processo de trabalho e modelo da
assistência que não enfoca na análise critica dos dados e pela falta de qualificação dos
profissionais.
Em Gana21, uma pesquisa realizada no distrito Kassena-Nankana, analisou o custo de
implementação de Sistema de Apoio à Decisão Clínica assistida por computador nos centros
de saúde. Os participantes em sua maioria foram enfermeiros e teve por objetivo gerir os
doentes que frequentam clínicas de pré-natal e da sala de parto. Utilizou-se a análise de
custos, onde os custos que foram agrupados em pessoal, treinamento, despesas gerais e os
custos dos equipamentos.
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Com a implantação do apoio assistido por computadores, observou-se uma diminuição
na proporção de complicações durante o parto (pré-intervenção de 10,74% versus pósintervenção 9,64%) e uma redução na o número de mortes maternas (pré-intervenção 4 e pósintervenção 1 morte). Em síntese, o estudo forneceu informações úteis para melhorar a saúde,
a prática de orientações e principalmente tomada de decisões precisas para melhorar a saúde
materna12.
Em um complexo estudo realizado em Cuba22, com o objetivo de avaliar os resultados
de uma estratégia implementada entre 2008 e 2011, para desenvolver a capacidade da
enfermagem nos sistemas de saúde e serviços em Havana, a autora desenvolveu o método em
quatro etapas: inscrição de abordagens aos sistemas de saúde e de investigação serviços por
enfermeiros em todo o mundo e em Cuba; análise das capacidades atuais para esse tipo de
pesquisa em Cuba; projeto de intervenção e implementação; e avaliação.
Com o inclusão de mais de 105 enfermeiros dos institutos que estavam envolvidos em
equipes de investigação formada durante a implementação da intervenção, a pesquisa
mostrou-se uma estratégia eficaz para capacitação da equipe de enfermagem atuas nos
sistemas e serviços de saúde de investigação, além de contribuir para o desenvolvimento
profissional e a qualidade da assistência prestada22.
A implantação dos SIS nos serviços se consolidou como uma ação sem retorno, os
autores deixam claro este pensamento, descrevem em seus estudos que mesmo tendo a
perceptibilidade desta eminente necessidade e, do retorno na qualidade da assistência direta e
indireta ofertada, ainda existem diversos obstáculos para a compreensão e manejo desta nova
ferramenta, que auxiliará na identificação de problemas e tomada de decisões. Os SIS podem
ser importantes aliados, desde que, diante das informações presentes no cotidiano dos
serviços, os profissionais sejam capazes de ter acesso, responsabilidade e compromisso de
transformar a informação em ação.

Avaliações dos Sistemas de Informação em Saúde
Através avaliação, em seus diversos métodos, é possível identificar “nós” ou
possibilidades ainda não detectadas, e ainda determinar, se os resultados apresentados pelo
sistema satisfazem ou não as metas dos serviços de saúde.
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No estudo realizado na Suécia23, foi descrito a experiência dos telenurses (serviço
telefônico de suporte de enfermagem a população), em executar suas atividades com sistemas
informatizados de apoio à decisão e como tais sistemas poderiam influenciar o seu trabalho.
Realizada com oito enfermeiras de três centros conselho de chamadas telefônicas (call
Center). Os resultados apresentados evidenciaram que os telenurses reconheçam a
importância do sistema, e embora forneça maior segurança, principalmente quando o próprio
conhecimento é limitado, não pode substituir a experiência e o conhecimento dos telenurses
Randell et all24 realizaram uma pesquisa na Inglaterra em que explorou a natureza das
decisões dos enfermeiros da atenção primária e o impacto na sua utilização, através de uma
análise de 410 consultas de enfermagem e entrevistas com 76 enfermeiros. Os resultados
destacam a gama de ferramentas de decisões disponíveis e seu uso serem visto como estando
relacionado com o ambiente de trabalho, e também, no acesso ao sistema de informação
computadorizado; No entanto, os achados também chamaram a atenção para a maneira pela
qual a natureza das decisões feitas por enfermeiros variam entre os diferentes ramos da
enfermagem, e estão intimamente implicadas com suas habilidades para utilização desta
ferramenta.
Os estudos a seguir apresentam resultados em diversas regiões do Brasil acerca da
informação como instrumentos de avaliação, gestão e suporte a tomada de decisões no
ambiente da atenção em saúde.
Realizada no município de Santo Antônio de Jesus – BA25, este estudo de caso
objetivou descreve a situação de saúde da população adscrita de uma unidade de saúde no
recôncavo baiano. Através de um estudo de corte transversal, os dados fornecidos pelo SIAB
possibilitaram conhecer o perfil demográfico e sócio-sanitário de um determinado território,
identificando as suas necessidades quanto às condições de moradia e saneamento básico que
podem interferir no processo saúde-doença. Demonstrou a necessidade de ações gerenciais
que permitam articulações para soluções dos problemas encontrados no sistema de
informação.
Ainda no mesmo perfil de pesquisa, Duarte, Tedesco e Parcieanello26 objetivaram
analisar a percepção dos enfermeiros sobre o uso do SIAB, identificando suas possibilidades e
desafios de uso na Estratégia Saúde da Família (ESF), em cinco municípios da Serra do Rio
Grande do Sul. Foram entrevistados cinco enfermeiros, após a análise dos dados, os autores
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concluíram que os participantes apreendiam as inúmeras possibilidades de uso do SIAB, bem
como sua importância para subsidiar seu processo de trabalho, no entanto verbalizaram a
necessidade de capacitações para o uso adequado do sistema. Os enfermeiros expressaram que
o tema em voga na graduação foi insuficiente, mas é esse conhecimento que tem feito
diferença na prática profissional, tendo em vista a falta de atualizações sobre o assunto.
No município de Cuiabá/MT, a produção de dados do Sistema de Informação do Pré
Natal – SISPRENATAL foi o escopo da pesquisa27, que objetivou analisar o processo de
produção de dados advindos do sistema. Estudo multidisciplinar com a participação de todos
os profissionais envolvidos: enfermeiros, médicos, gestores e digitador. Os resultados
revelaram a existência de vários fatores que comprometem a fidedignidade das informações
geradas por esse SIS, tais como: preenchimento inadequado e por vezes divergentes das
fichas, falhas no próprio sistema, dentre outros; requerendo a adoção de medidas para
superaras às barreiras encontradas.
Na pesquisa realizada no município de Niterói/RJ28, os autores buscaram refletir sobre
a relação entre as informações dos SIS e o processo de tomada de decisão em uma unidade de
saúde, por meio da avaliação da completitude dos registros da notificação compulsória e
posteriormente, discussão de possíveis implicações para a vigilância epidemiológica da
dengue e ações implementadas. O estudo Documental apresentou como resultado uma
deficiência na completitude, com pouca continuidade, dada às investigações epidemiológicas
e sinais clínicos apresentados. E concluem que, os SIS já demonstraram ser uma poderosa
ferramenta a ser utilizada pelos gestores nos processos de tomada de decisão. Mas advertem
que, para que isso ocorra, todos os profissionais envolvidos precisam estar familiarizados não
apenas com o SIS a ser utilizado, mas também com seus objetivos e sua importância para o
gerenciamento da assistência em saúde.
Com o objetivo de descrever a oferta e demanda de serviços de saúde de atenção
básica em treze municípios da metade sul do Estado do Rio Grande do Sul, os pesquisadores29
recorreram as informações disponibilizadas no sítio do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde - DATASUS. Estudo quantitativo das frequências absolutas de
consultas e procedimentos no período de 2000 a 2005, em que os resultados mostram uma
diversidade de situações na atenção básica em saúde, possibilitando diferentes interpretações
para as situações encontradas.

38
Neste estudo, os autores descrevem que apesar de não ter sido possível avaliar as
dinâmicas locais, pôde auxiliar na identificação de possíveis disparidades regionais e
funcionais relacionadas à oferta e à demanda por serviços de saúde, além de, fornecer pistas
de iniquidades existentes.
Independente da metodologia a ser empregada para avaliação dos SIS, é fundamental
que o seu entendimento permita saber se o sistema está ou não atingindo os objetivos
previamente estabelecidos pelos serviços de saúde. Há que se considerar, também, a qualidade
das informações, bem como, o que se espera desta qualidade para subsidiar as decisões. Para
tanto, diversas estratégias são recomendadas aos profissionais para sua qualificação e
inserção, permitindo a compreensão desta ferramenta como corroboradora das suas decisões
no cotidiano de trabalho30,31.
Conclusão
A análise dos 11 estudos da amostra possibilitou sintetizar o conhecimento da
literatura nacional e internacional sobre utilização oportunizada pelos SIS ao enfermeiro de
rede básica de saúde em seu cotidiano de trabalho.
Os Sistemas de Informação são ferramentas benéficas para os profissionais e gestores
em saúde, em seus diferentes níveis de atenção para o enfrentamento dos problemas de saúde.
Possibilita uma visão ampliada dos agravos acometidos, permitindo que ações sejam
planejadas de acordo com as características situacionais.
No que concerne à informação oportuna, os estudos evidenciam ser uma ferramenta de
imperial valia para subsidiar as tomadas de decisão na rede básica, levando a um impacto
efetivo tanto na área assistencial como em todo o processo administrativo.
Os autores comprovaram na maioria de suas pesquisas que os profissionais envolvidos
na atuação desses sistemas não compreendem, em sua totalidade, a importância e finalidades,
assim como a utilidade dos dados registrados nos sistemas de informação no cotidiano
profissional. Demonstram que há muitas dúvidas no que diz respeito ao preenchimento e
alimentação dos sistemas, e ainda a ausência de clareza na sua utilização, o que resulta na
falta de precisão do processo de informação. Estas fragilidades apontadas nos estudos levam a
pensar na

educação

permanente

como

solução

para

consequentemente confiabilidade nos dados contidos nos SIS.

capacitação profissional

e
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A enfermagem de rede básica de saúde tem se constituído cada vez mais como uma
profissão com ações autônomas em funções estendidas, no entanto, pouco se sabe sobre a
natureza das decisões tomadas. E é este processo de tomada de decisão que irá afetar a
estrutura, a produção e os produtos do cotidiano de trabalho. Cabe então, coordenar esforços
que permitam garantir a este profissional adequada utilização da ferramenta SIS.
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O Município de Niterói e a Fundação Municipal de Saúde

Capítulo II
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Para melhor compreensão do objeto do estudo, julgou-se necessário situar Niterói,
município do Estado do Rio de Janeiro, e a Fundação Municipal de Saúde de Niterói, cenário
da pesquisa, descrevendo um breve histórico de sua construção até os dias atuais.
Sendo situado na orla oriental da Baía da Guanabara, os limites geográficos do
município de Niterói são ao Sul o Oceano Atlântico, a Oeste a Baía da Guanabara, os
municípios de Maricá e parte do município de São Gonçalo, à Leste e ao Norte o município
de São Gonçalo. A cidade ocupa uma área de 129.375 km², uma área quase 10 vezes menor
do que a do município do Rio de Janeiro – 1.182.296 km² - e tem quase a metade de extensão
territorial do município de São Gonçalo – 249.142 km.² - até 1890, parte do território da então
Nictheroy. (MIZUBUTI, 1986).
A partir de 1834, Niterói foi capital provincial e estadual por quase 130 anos e sediou
órgãos da administração federal e estadual, tornando-se, para a região fluminense, um marco
de referência política, de cultura e de serviços, notadamente na área da saúde. Niterói é um
município localizado na Região Metropolitana. Sua economia concentra-se prioritariamente
no setor terciário – serviços - e a maior parte de sua indústria está voltada para a construção
naval – estaleiros – e atividades pesqueiras. (SANTIAGO, 2010)
No início do século XX, após ter passado o perigo da Revolta da Armada 1, a
população da cidade de Niterói pede o retorno da capital. Em 1902, a Assembleia Legislativa
solicita ao presidente do Estado, Quintino Bocaiúva, que estabeleça, novamente, a capital no
município. Em 04 de agosto o governo declara que Niterói volta a ser capital e autoriza o
governo a transferir as repartições públicas o mais breve possível. A instalação definitiva do
governo em Niterói ocorre em 20 de junho do ano de 1903.
No ano de 1903, uma reforma constitucional modifica a situação administrativa da
cidade. Até então, o presidente da Câmara de Vereadores era responsável pelas funções
executivas e o Estado responsabilizava-se pelos serviços de águas e iluminação pública da
capital. Com tal reforma, esses serviços, anteriormente a cargo do Estado, deveriam ser
1

Movimento iniciado pelo Almirante Custódio de Melo, que considerava inconstitucional o Marechal

Floriano assumir a presidência no lugar de Deodoro. A armada inicia bombardeios à capital federal e procura
ocupar o Laboratório Pirotécnico da Marinha, na Ponta d'Areia. Graças ao coronel de polícia, Fonseca Ramos, os
revoltosos são rechaçados. Começam, então, bombardeios contra Niterói.
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realizados pela própria municipalidade. Sendo criada, então, em 4 de janeiro de 1904, a
Prefeitura Municipal de Niterói e o Dr. Paulo Alves, engenheiro, foi escolhido como primeiro
prefeito da cidade. Ele deixou a Prefeitura no mesmo ano, assumindo em seu lugar Pereira
Nunes. Até hoje, Niterói contou com 52 prefeitos que governaram a cidade em 61 mandatos.
(NITERÓI, 2000)
Em 1906 inauguram-se várias obras de melhoramentos urbanos, como a iluminação
elétrica e o sistema de esgotos. Período também, que os bondes elétricos começaram a
substituir os bondes puxados por animais. Inaugurou-se o Estaleiro Rodrigues Alves, da Cia
Cantareira de Viação Fluminense. No ano de 1908, ocorreu a inauguração da nova estação das
barcas, que veio a ser, em 1959, completamente destruída em um incêndio, no episódio
conhecido como "A Revolta da Cantareira". (NITERÓI, 2000)
Uma dos maiores dificuldades da população niteroiense sempre foi o abastecimento
d’água; ainda no fim do século XIX, não existia um sistema de água nem no centro da cidade.
(FREIRE, MOTTA, ROCHA 2004).
Sendo assim autorizada pela Assembleia Legislativa, em 1912, através das leis nº 934,
de 16 de janeiro e nº 1.044, de 16 de novembro de 1911, que a Província encampasse o
serviço de abastecimento de água, ampliando as tubulações no município e com os
necessários reservatórios. Inicialmente proveniente da Serra de Friburgo, por volta de
1927/1929 esse sistema de abastecimento foi triplicado tendo, também, como fonte de
fornecimento de água a Serra dos Órgãos, em Magé e que foi inaugurado em 1933. (Werhs
19842 apud SANTIAGO, 2010).
Ainda no início do século XX a cidade de Niterói era atendida pelo sistema de bondes
entre o Centro e São Domingos, Ingá, Icaraí e Fonseca, além do transporte hidroviário,
ligando Niterói ao Centro do Rio de Janeiro. Com a abertura da Avenida Ernani do Amaral
Peixoto, na década de 40, inicia-se um processo de ocupação mais intenso, através da
verticalização das edificações. (NITERÓI, 2000)
Na década de 50, Niterói consolida a sua vocação como núcleo residencial. O modelo
econômico vigente se baseia na “modernização” dos setores produtivos. Os principais
reflexos dessa modernização produtiva são encontrados nas áreas central e litorânea da
2

Wehrs C. Niterói: cidade sorriso. A história de um lugar. Rio de Janeiro; 1984.
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cidade. Importantes obras viárias foram realizadas nas décadas de 60 e 70, destacando-se os
túneis ligando os bairros de Icaraí e São Francisco e a Ponte Rio-Niterói, que em 1975,
promoveu novos setores de crescimento e de mobilidade intra e interurbana. Inicia-se a
consolidação das áreas de expansão da cidade, em direção às regiões de Pendotiba, Leste e
das Praias Oceânicas. (NITERÓI, 2000)
Porém, na década de 70, a fusão do antigo Estado da Guanabara com o Estado do Rio
de Janeiro promove a transferência da capital para a cidade do Rio de Janeiro. Com o
esvaziamento das atividades da administração pública e a perda do “status” de capital, há um
processo de estagnação econômica e de degradação urbana, principalmente na área central.
A partir da década de 80, que foi caracterizada, dentre outros, pela estagnação
econômica e pelo crescimento dos movimentos populares visando à melhoria das condições
habitacionais e de trabalho, teve no setor industrial, principalmente as atividades ligadas à
indústria naval, um palpável declínio. Há também, o declínio do comércio tradicional,
paralelamente ao esvaziamento do número de moradores na área central. (SANTIAGO, 2010)
As décadas seguintes, consolidam uma reestruturação do município associadas as
mudanças políticas no país. Atualmente, Niterói é predominantemente urbano. Possui 52
bairros, com uma população de 487.562 habitantes e uma área de cerca de 133,919 Km2,
possui uma densidade populacional de 3.640,80 hab/Km2, sendo o quinto município mais
populoso e mais povoado do Estado do Rio de Janeiro. (IBGE, 2011)
Na área da saúde, destaca-se o Projeto Niterói - PN, criado em 1982. Foi pioneiro na
proposta de aplicação das Ações Integradas de Saúde - AIS, formado por técnicos das
Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, da Previdência Social - INAMPS e da
Universidade Federal Fluminense - UFF. Foi definido como: um modo planejado de prestar
serviços de saúde à população de Niterói, onde através de um trabalho integrado,
regionalizado e hierarquizado das Instituições Públicas de Saúde de Niterói (Município,
Estado, Universidade, INAMPS e outros) se procura garantir a qualidade, presteza e eficiência
no atendimento à população. (MOYSÉS, 1989).
Tinha como objetivos: estender a cobertura dos serviços de saúde à população do
município de Niterói; ampliar progressivamente a abrangência dessa cobertura aos municípios
de São Gonçalo, Itaboraí e Marica; aumentar a eficiência e eficácia das ações de saúde do
setor público; promover a integração docente-assistencial em todos os níveis de atenção à
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saúde; desenvolver estudos e pesquisas de planejamento, execução e avaliação, com vistas a
uma melhor distribuição de recursos, tanto técnico-administrativos, quanto financeiros e
materiais. (MOYSÉS 1989).
O Projeto foi embrião das discussões pautadas na adscrição da clientela, bem como
visão do território. No ano de 1989, o PN foi extinto em virtude da Resolução nº 01, construída
em conjunto pela Comissão Executiva Local do PN e pela Secretaria Municipal de Saúde, que em

12 de julho, unificou as ações da CEL e do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde SUDS a transformou em Comissão Executiva do SUDS (CE- SUDS). No ano seguinte, 1990,
foi criado Sistema Único de Saúde – SUS, sistema público de saúde vigente até os dias atuais
no Brasil.
Hoje, o município de Niterói administra a saúde da população através da Fundação
Municipal de Saúde de Niterói, que tem por missão: “Oferecer aos clientes de Niterói e região
Metropolitana II, um atendimento na área da saúde pública, provendo uma rede de serviços de
fácil acesso, hierarquizada, integral, com acolhimento e atenção adequada, em unidades de
agradável ambiência.” (NITERÓI, 2000)
Com o advento da informatização, o município de Niterói, em seus níveis centrais,
equipou-se com vistas a organizar, ordenar e agilizar a máquina municipal, bem como
responder às demandas do Estado e Federal. Na Fundação Municipal de Saúde, não foi
diferente, com a implantação dos SIS, os serviços de epidemiologia, doenças crônicas e
produção ambulatorial e hospital, foram capacitados para dar conta desta nova exigência.
(NITERÓI, 2000)
Entretanto, observa-se a existência de um “nó”, no que se refere à informatização das
informações nas unidades ambulatoriais de saúde, com poucos equipamentos, desatualizados
com precária ou nenhuma manutenção, além da deficiência de redes e internet, tendo sua
utilização de forma local e sem repasse de informações por meios virtuais.
A rede municipal de saúde é assim constituída:
Rede Ambulatorial
Policlínicas Regionais

Policlínica Regional Dr. Carlos Antônio da Silva - Centro
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Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca – Santa Rosa
Policlínica Regional Dr. Guilherme Taylor March – Zona Norte
Policlínica Regional Dr. Francisco da Cruz Nunes – Largo da Batalha
Policlínica Regional Assistente Social Maria Aparecida da Costa – Itaipu
Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Engenhoca

Policlínicas Comunitárias

Policlínica Comunitária Ilha da Conceição
Policlínica Comunitária de Jurujuba
Policlínica Comunitária do Cantagalo

Policlínicas de Especialidades

Policlínica de Especialidades em Atenção a Saúde da Mulher - Malú Sampaio
Policlínica de Especialidades Dr. Sylvio Picanço

Unidades Básicas de Saúde - UBS

UBS Centro - Dr. Eduardo Imbassay
UBS Morro do Estado - Dr. Mario Pardal
UBS Santa Bárbara - Adelino De Mendonça E Silva
UBS Engenhoca
UBS Barreto - Dr. João da Silva Vizella
UBS Baldeador - Deputado José Sally
UBS Piratininga - Dom Luiz Orione
UBS Várzea das Moças - Dr. Tobias Tostes Machado
Programa Médico de Família - PMF

PMF Palácio - Jesus Montañez
PMF Ilha da Conceição - Célia Sanchez
PMF Viradouro - Camilo Cienfuegos
PMF Souza Soares - José Antonio Echeverria Bianchi
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PMF Vital Brazil - Carlos J. Finlay
PMF Cavalão - Frank País Garcia
PMF Viradouro - Camilo Cienfuegos
PMF Preventório I - Abel Santamaria
PMF Preventório II - Calixto Garcia
PMF Jurujuba (Carcarejo) - Mário Munhoz Monroe
PMF Jonathas Botelho - José Suárez Blanco
PMF Lagoinha
PMF Leopoldina - Júlio Diaz Gonzalez
PMF Marítimos - Carlos Rafael Rodrigues
PMF Maruí - Jorge Luiz Camacho Rodrigues
PMF Nova Brasília - Antônio Lôpez
PMF Vila Ipiranga - Wilma Espin
PMF Cantagalo - Haidée Santamaria I
PMF Grota - José Martí I
PMF Atalaia - Salvador Allende
PMF Ititioca - Dr. Wilson De Oliveira
PMF Engenho do Mato - Willian Soller I
PMF Cafubá I - Ernesto Che Guevara I
PMF Cafubá II - Ernesto Che Guevara II
PMF Cafubá III - Alberto Ricardo Hatin
PMF Maravista - Cte. Manoel Piñeiro Lozada
PMF Colônia
PMF Alarico de Souza - Dr. Omar Marinho Vieira
PMF Bernardino - Raul Carlos Pareto Jr

Programa de Saúde Mental

Hospital Psiquiátrico de Jurujuba
CAPS Casa do Largo
CAPS Herbert de Souza
CAPS AD Alameda
CAPSi Monteiro Lobato
Amb. Sérgio Arouca
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Amb. Engenhoca
Amb. Carlos Antônio da Silva
Amb. Jurujuba
Amb. Pendotiba
R. Terapêutica Pendotiba
R. Terapêutica Fonseca

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

CEREST Metro II.1 RJ (Niterói e São Gonçalo)

Urgência e Emergência

Hospital Estadual Azevedo Lima
UPA 24h Niterói
SAMU - Região Metropolitana II
Unidade de Urgência Mário Monteiro
SPA 1 - Serviço de Pronto Atendimento do Largo da Batalha
SPA 2 - Serviço de Pronto Atendimento da Engenhoca
Hospitais

Hospital Municipal Carlos Tortelly
Hospital Getúlio Vargas Filho
Hospital Orêncio de Freitas
Hospital Psiquiátrico Jurujuba
Maternidade Alzira Reis
Unidade de Urgência Mário Monteiro (Pré-Hospitalar)
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Figura 1 – Rede Municipal de assistência a saúde
Fonte: Prefeitura Municipal de Niterói
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Figura 2 – Organograma da Fundação Municipal de Saúde de Niterói
Fonte: Prefeitura Municipal de Niterói
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Informação

Capítulo III

53
3 – Informação

Ao se buscar a compreensão da palavra informação, observa-se sempre uma visão
imprecisa e liberalmente utilizada para definir diversos conceitos. Os dicionários registram
que a palavra possui sua raiz no latim informare, que tem por significado “a ação de formar
matéria, tal como pedra, madeira, couro, etc.” De acordo com Wurman, (1999), acredita-se
que esta palavra entrou na língua inglesa com sua atual grafia e utilização desde o século XVI.
A definição mais usualmente usada é: “a ação de informar; formação ou moldagem da mente
ou caráter, treinamento, instrução, ensinamento, comunicação de conhecimento instrutivo”.
Esta definição permaneceu relativamente constante, pois a informação está
intimamente ligada a todas as atividades humanas, entretanto, na segunda metade do século
XX, esta relação se tornou mais visível, entrando em voga utilizar “informação” como um
termo tecnológico vinculado a qualquer coisa que fosse veiculada por canal elétrico ou
mecânico. A palavra tornou-se vocabulário da ciência das mensagens. Então, de repente,
podia ser aplicada a algo que, a rigor, não era necessariamente informativo. (WURMAN,
1999; DE SORDI, 2011)
O uso da palavra informação foi suplantado para o uso geral, assinalando algo dito ou
comunicado, fizesse sentido ou não para quem a recebesse. Na atualidade, tal liberdade
gerada incentiva seu emprego ainda de contorno mais vago, a ponto de perder o sentido.
Alias, como todas as palavras incessantemente repetidas. Por exemplo: a palavra “informe”
foi destacada do substantivo “informação”, e a forma ou estrutura, desapareceu do verbo
informar. Grande parte do que se supõe ser informação, é na verdade, apenas dado.
(MORAES, 1994; BRANCO, 2001; WURMAN, 2005)
Dados brutos podem ser informação, mas não necessariamente. (...) a
era da informação, é na verdade, uma explosão de não-informação –
uma explosão de dados. Para enfrentar a crescente avalanche dos
dados, é imperativo fazer distinção entre dados e informação.
Informação deve ser aquilo que leva a compreensão. (WURMAN,
1999, p. 42)
Observa-se com este olhar que, a palavra informação possui vários significados e
oscila de acordo com a área onde é aplicada, e a quantidade de informação que se possa
extrair dos dados, que são a matéria prima, está intimamente relacionada à quantidade de
significados que o receptor pode conferir a uma mensagem.
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3.1 - Conceitos e abordagens

A informação é composta por um grupo de elementos relacionados entre si, que possui
por matéria prima o dado. Como já foi descrito, dado é qualquer item quantitativo ou
qualitativo, em forma bruta, que por si só não permite interpretar fato ou situação. Para obter a
informação é necessário primeiro processar os dados, relacionando os fatos por eles descritos
para encontrar-se significado naquilo que se observa e obter-se a informação. (BRANCO,
2006; DE SORDI, 2011; SETZER, 2015)
Branco (2001), descreve em seu texto que, a informação é o dado útil, o produto da
análise, que foi corretamente registrados, classificados, organizados, relacionados e
interpretados, com vistas a prestar conhecimento, conduzindo à melhor compreensão de fatos
e situações. Nesse contexto, o autor relata que a informação:
• não é apropriável, ou seja, aquele que a coloca à disposição dos demais, não a perde
nem se priva de sua posse;
• é heterogênea, ou seja, mais informação significa necessariamente novas e diferentes
informações e não duplicação de uma mesma informação já existente;
• depende do contexto, já que seu valor está diretamente ligado ao contexto de sua
interpretação, uso e disseminação.
O conhecimento se dá pelo acúmulo de informações, consolidando-se através de
constante atualização, que confronta antigas e novas informações, adquiridas a todo o
momento.
E assim, Branco (2001) define que:

O valor da informação está intimamente relacionado à capacidade que
a mesma tem de alterar o estado de conhecimento. Esta capacidade
depende de diversos fatores, tais como a forma como a informação é
expressa, o que poderá torná-la mais ou menos inteligível (p. 164).
Para que o dado se transforme em informação, vários processos de armazenamento e
análise necessitam ser realizados. Este processamento, para a obtenção da informação, requer
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intervenções de cálculo e agrupamento, que irão permitir a sua apreciação. Consonante,
manter o desenvolvimento e a atualização da informação produzida configura uma ação de
extrema valia.
Em síntese, o dado se difere da informação pela presença de um propósito e um
significado. Segundo Davenport; Pruzak, 1998, para que os dados se transformam em
informação, necessitam de:
- contextualização – sabe-se o propósito com que a informação foi gerada;
- categorização – sabem-se as unidades de análise ou os principais componentes dos dados;
- cálculo – os dados foram analisados matematicamente;
- correção – os erros foram retirados dos dados;
- condensação – os dados foram resumidos.

Dados e informações possuem uma relação muito estreita, embora designem diferentes
estados. A informação, no contexto das organizações, é considerada um elemento decisivo tal
qual uma mão de obra, influenciando no êxito de uma ação a ser implementada. A qualidade
da informação pode ser influenciada pelo tipo de entendimento que se tenha acerca da
informação e pela forma como é administrada. (FREITAS; KLADIS, 1995)
Os mesmos autores concluem:
Portanto, é importante que os responsáveis pelo desenvolvimento de
sistemas de informações tenham a consciência de que dados não
possuem significados para o tomador de decisão. Somente após o
tratamento destes dados pelos recursos informacionais disponíveis,
estes poderão ser transformados em informação e disponibilizados no
momento e forma adequada para serem utilizados com eficiência pelo
usuário. (p. 3)
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Figura 3 - Transformação de dados em informação.
Hoje em dia, há uma consonância quanto à relevância da informação para as
organizações, sendo considerada por vários autores como a mais importante ferramenta para
dar suporte às decisões. A informação também é considerada e utilizada em muitas
organizações como um fator de estruturação. Assim, a percepção objetiva e precisa dos
valores contidos na informação tornam-se fundamentais para o gestor.
Sem dúvida, a informação é muito importante para as organizações e seus gestores,
embora muitos sejam indiferentes quanto à busca e manutenção desta informação. O que
acarreta por vezes em insucesso nas decisões, por falta de entendimento deste conjunto de
estruturas significantes, com o poder de gerar conhecimento individual e coletivo.
Neste contexto, para que alcance seu objetivo, a informação deve atender todos os
níveis da organização. Em seu estudo, Moresi (2000) descreve a arquitetura da informação no
âmbito de uma organização, acolhendo as necessidades diferenciadas de cada um de seus
níveis, com a seguinte tipologia:

• Informação de nível institucional: possibilita observar as variáveis presentes nos
ambientes externo e interno, com a finalidade de monitorar e avaliar o desempenho,
o planejamento e as decisões de alto nível.
• Informação de nível intermediário: permite observar as variáveis presentes nos
ambientes externo e interno, monitorar e avaliar seus processos, o planejamento e a
tomada de decisão de nível gerencial.
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• Informação de nível operacional: possibilita ao nível operacional executar suas
atividades e tarefas, monitorar o espaço geográfico sob sua responsabilidade, o
planejamento e a tomada de decisão de nível operacional.
De forma mais abrangente, a informação situa-se em todos os níveis da organização.
Ela flui de cima para baixo e de baixo para cima. Por fim, as múltiplas significações para a
informação devem considerar os seus diferentes campos de utilizações, e assim permitir sua
compreensão para desvelar o fenômeno informacional.
Na área de saúde, a informação é aquela produzida com o objetivo de identificar
problemas individuais e coletivos do quadro sanitário de uma população, propiciando
elementos para a análise da situação encontrada e subsidiando a busca de possíveis
alternativas de encaminhamento. Envolve tanto aquelas relativas ao processo saúde/doença,
quanto às de caráter administrativo, todas essenciais para a tomada de decisão.

3.2 - Ciência Informação
“Ciência da Informação designa o campo mais amplo, de propósitos investigativos e
analíticos, interdisciplinar por natureza, que tem por objetivo o estudo dos fenômenos ligados
à produção, organização, difusão e utilização de informações em todos os campos do saber”.
(CNPq. Avaliação e Perspectiva, 19833, apud Oliveira, 2005, p. 12) A Informação enquanto
uma nova ciência surgiu como solucionadora de um impasse, tanto documental como da
recuperação da informação: o de reunir, organizar e tornar acessível o conhecimento cultural,
científico e tecnológico produzido. (OLIVEIRA, 2005)
Para compreensão desta ciência, utilizaram-se as abordagens técnica e política da
Ciência da Informação, conforme proposto por Branco (2006).
Branco, (2006) descreve duas abordagens para compreensão dessa nova ciência. Uma
que destaca os aspectos técnicos e tecnológicos da informação e outra, os aspectos políticos,
econômicos e sociais. Tais enfoques não estão desvinculados, apenas as características
técnicas e tecnológicas serão predominantes em relação às de aspectos políticos, ou viceversa. Assim descreve: “A ênfase do contexto técnico tem como principal característica o
foco nos processos de produção e recuperação da informação, considerando-os como
3

CNPq. Avaliação e Perspectiva 82. Brasília: Coordenação Editorial, 1983, v. 8, Ciências Sociais.
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fortemente vinculados ao desenvolvimento tecnológico no campo da informática”.
(BRANCO, 2006, p. 35).
Neste contexto, de acordo com a autora, a informação é apreendida como “fenômeno
universal”, focado na produção de conhecimento, estando associada a uma visão sistêmica ou
de sistemas, que deverá gerar equilíbrio. Como se pode perceber, na abordagem tecnológica
praticamente não considera as influências das variáveis econômicas, políticas e sociais para a
construção da informação.
O equívoco apresentado nesta abordagem leva a entender que, os dados produzidos de
forma linear para gerar a informação e consequentemente o conhecimento, serão suficientes
para subsidiar a tomada de decisão. Abster-se das variáveis políticas, econômicas, culturais e
sociais, implica em não perceber a capacidade delas em transformar linhas retas nas mais
diversas figuras geométricas, envolvidas no processo de produção da informação. (BRANCO,
2001; BRANCO, 2006)
Caracterizar a informação de forma tão obtusa e limitada, reflete o objeto de estudo
também restrito no campo da Ciência da Informação, na sua origem, perpassando pelo
processo de compreensão “mediante procedimentos simplificadores de definição dos
conceitos e de seleção da associação de variáveis” (GÓMEZ, 1995, p. 80). Segundo a autora:
A constituição de seu objeto oscilou entre a ênfase nos canais
(otimização da transmissão da informação, entendida como sinal) e a
ênfase na organização e processamento de estoques (otimização das
funções de armazenamento, tratamento e recuperação da informação,
internas a serviços ou sistemas de informação, e dirigidas aos registros
de informação textual).
Branco, (2006) traz a conclusão que para produzir informação optam-se modelos
lineares. Em consequência disto, a informação torna-se um acúmulo de dados, cuja seleção e
escolha perpassam por quem os produz. Esses são, por sua vez, guardados em instrumentos
informacionais com grande capacidade de armazenamento e processamento. Essa autora (p.
38) refere que a abordagem técnica e tecnológica da informação leva a acreditar que quanto
mais dados se tiver “sobre um fenômeno ou problema, mais facilmente se poderia entendê-lo
ou encontrar soluções”.
Entende-se que exista um equivoco nesta abordagem, frente à interpretação do que
seja dado e informação. O dado se difere da informação pela presença de um propósito e um
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significado. (DAVENPORT; PRUZAK, 1998; DE SORDI, 2011). Compreende-se que, para
esta abordagem os dados, por meio de seu agrupamento, classificação, formatação e
disponibilidade, se transformariam em informação que, submetida a uma análise, comparação,
validação e avaliação, transformar-se-ia em conhecimento que, por sua vez, após análise das
vantagens e desvantagens das opções de ação, resultaria na escolha de uma decisão a ser
tomada (BRANCO, 2001).
Esta lógica de atuação meramente tecnicista, avalizada amplamente pela literatura,
privilegia na noção de sistema, o processo de produção de informação como tecnológico, no
lugar de considerá-lo como humano com suporte a tecnologia. Como falar em sistema se o
sujeito do processo é deixado de fora ou em segundo plano?
Branco (2006, p. 40), decorre:
Como acontece em todo equívoco, o tempo encarregou-se de mostrar
que a insatisfação prevalecia onde se esperava encontrar usuários
contemplados. (...) informação construída a partir da “interpretação de
necessidades”, segundo a lógica tecnicista, pouco tempo depois de
implantados mostravam-se inadequados e insatisfatórios para atender
às reais necessidades, sendo logo abandonados pelos potenciais
usuários.
As consequências advindas a partir daí, fomentaram discussões em torno de princípios
que “haviam sido o motor propulsor” da Ciência Informação em seus primórdios. A
informação enquanto ciência demandou um olhar que contextualizasse a técnica e a
tecnologia, surgindo como uma demanda da própria sociedade, mais atenta a seu papel de
condutora do próprio destino.
O debate em torno da necessidade de contextualizar a informação, dando um olhar
mais abrangente, foi intensificado a partir da década de 60. Lentamente, ao longo das décadas
seguintes, itens até então preteridos, pertinentes a vertente econômicas, políticas, sociais e
culturais, entram em voga. Cabe ressaltar a abordagem política da informação, entendida
como um instrumento útil no processo de tomada de decisão, atrelado à experiência
sociopsicológica e intrinsecamente “dependente do contexto cultural, político e econômico;
ou como necessidade social voltada para o exercício dos direitos humanos” (BRANCO, 2006,
p. 43).
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Inicia-se, então, um reajuste na abordagem da informação, que deixa de ter seu
controle e acesso fortemente vinculado ao Estado, para ir em direção a uma nova “forma de
geração e circulação da informação”, envolvendo outras instâncias sociais (GÓMEZ, 1995, p.
6). E para atender estas demandas humanas, a interlocução passa a circular nas relações
sociais, sendo atribuída aos homens. O autor complementa sua fala:
De fato, as realizações sociais dos saberes culturais, desde os
conhecimentos científicos às artes, situam-se em algum ponto desta
construção paramétrica comunicação: transferência de informação,
sem chegar a ser nunca ou plena comunicação ou mera transferência.
Desatrelada das condições da comunicação, não é possível para nós a
transferência de informação: é parte das condições comunicacionais
da transferência de informação a existência de um valor da informação
partilhado pelos participantes (emissor; receptor), assim como é
necessário à informação “fazer sentido” nos contextos da vida e de
ação dos destinatários da comunicação/transferência de informação.
Condições pragmáticas de aceitação e reconhecimento do valor da
informação são dimensões do sucesso comunicacional de uma ação de
transferência de informação. (p. 8)
Observa-se que, também na abordagem política, atribui-se valores à atualidade, à
oportunidade, à confiabilidade, à qualidade e à acessibilidade das informações, entretanto o
olhar é outro, “o referente não é o critério de utilidade da informação, mas a comunicação
mutuamente enriquecedora, baseada na criatividade e na autonomia crítica dos
interlocutores”. (BRANCO, 2006, p. 47). Ressalta-se ainda, em nível de análise, que em
praticamente todas as organizações, apesar de seus interlocutores, a informação é influenciada
pelo poder, pela política e pela economia. (DAVENPORT, 2001)
Compreender a abordagem política da informação como ferramenta de reflexão,
valoriza os sujeitos sociais, e associado ao valor da informação que é compartilhado pelos
seus interlocutores, faz todo sentido nos contextos da vida e de ação entre os destinatários da
comunicação (GÓMEZ, 1995). Tais interlocutores, conforme direcione suas ações neste
sentido, contribuem para expressivas transformações na informação, além de corroborar na
formulação de novas ideias, “ampliando o potencial informativo de informações antes
isoladas” (BRANCO, 2006, p. 49).
Cabe complementar que em nível de formalização, as informações advêm de fontes
que são classificadas como formais e não formais. Freitas; Kladis (1995, p. 5), as descreve
como:
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As informações formais são aquelas que tramitam pelos canais
convencionais da organização ou entre organizações. Elas podem ser
informações que são geradas dentro da organização ou podem ter sua
origem no meio ambiente, incluindo outras organizações. Estas
informações normalmente possuem a característica de ser bem
estruturadas.
As informações informais são aquelas que não possuem nenhum
caráter oficial. Este tipo de informação é de um volume muito grande
tem como característica ser bastante desestruturada. (...) pode vir do
ambiente ou de dentro da organização.
Em síntese, não se trata de saber qual das abordagens é a certa, e sim atribuir a elas
características pertinentes: definição de unidades a serem analisadas, o consenso entre as pessoas
responsáveis pelo processamento e o público receptor/leitor da informação, assim como o
envolvimento intelectual humano de forma mais intensa e complexa do exigido para a geração de
dados, e a partir daí, a informação gerar conhecimento.

3.3 - Sistemas de Informação

O desenvolvimento da informação começou verdadeiramente a ser sentido após a
Segunda Guerra Mundial. Os esforços concentrados com vistas à recuperação social e
econômica começavam a crescer. O medo, a possibilidade de novos conflitos e a competição
para voltarem como grandes potências alavancaram o incremento tecnológico nos países com
papel de liderança mundial. Nesse movimento, emerge a Ciência da Informação com perfil
estratégico e que tem como precursores a própria Teoria da Informação, a Teoria Geral de
Sistemas e a Cibernética (BRANCO, 2006).
Ludwig Von Bertalanffy (2013), biólogo, austríaco, preocupado com a grande
variedade de correntes de pensamento e em concordância com outros pensadores da
comunidade científica, apresentou no ano de 1937, pela primeira vez, a expressão “Teoria
Geral dos Sistemas” - TGS. Fundamentalmente constituída, numa ampla percepção que
transcendia os problemas e exigências tecnológicas da época, refletia principalmente a
necessidade de se desbloquear, integrar e aproximar as diversas correntes do pensamento
científico em uma única disciplina, pois na época o pensamento era divido em várias
especialidades autolimitadas em alcance, totalmente separadas e estanques, sem uma
linguagem comum, não era aceitável nem benéfico.
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A Teoria Geral dos Sistemas era para Bertalanffy (2013)
(...) uma reorientação que se tornou necessária na ciência em geral e
na gama de disciplinas que vão da física e da biologia às ciências
sociais e do comportamento à filosofia. É uma concepção operatória
com variáveis de sucesso e exatidão, em diversos terrenos, e anuncia
uma nova compreensão do mundo, de considerável impacto (p.61).

Para Bertalanffy (2013), se diversas áreas desenvolvessem conjuntamente seus
esforços de pesquisa, seriam capazes de reconhecer princípios e leis que poderiam ser
aplicados com vantagem em vários sistemas. Com um consenso de conceitos, os diversos
campos científicos poderiam melhor comunicar seus desenvolvimentos, com ganhos mútuos,
por minimizar-se a duplicação de esforços.
Esta elucidação de Bertalanffy aponta sua ansiedade frente aos novos problemas da
ciência física clássica em estabelecer novos instrumentos conceituais para problemas de
múltiplas variáveis da biologia, das ciências e do comportamento.
A TGS, portanto, é uma ciência geral da “totalidade”, que até agora era considerada
um conceito vago. Em forma elaborada seria uma disciplina lógico-matemática, em si mesma
puramente formal, mas aplicáveis a várias ciências empíricas. Ela não busca solucionar
problemas ou tentar soluções práticas, mas sim produzir teorias e formulações conceituais que
possam criar condições de aplicação na realidade empírica.
Os pressupostos básicos da TGS são: (CHIAVENATO, 2013)
- Existe uma nítida tendência para a integração entre as ciências naturais e sociais;
- Essa integração parece orientar-se rumo a uma teoria dos sistemas;
- A teoria de sistemas pode ser uma maneira mais abrangente de estudar os campos
não físicos do conhecimento científico, especialmente as ciências sociais;
- A teoria de sistemas, ao desenvolver princípios unificadores que atravessam
verticalmente os universos particulares das diversas ciências envolvidas, aproximanos do objetivo da unidade da ciência;
- A teoria pode levar a uma integração muito necessária da educação científica.
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A TGS fundamenta-se em três premissas básicas que relatam que os sistemas existem
dentro dos sistemas - as moléculas existem dentro de células, as células dentro de tecidos, os
tecidos dentro dos órgãos, os órgãos dentro dos organismos, os organismos dentro de
colônias, as colônias dentro de culturas nutrientes, as cultura dentro de conjuntos maiores de
culturas, e assim por diante; os sistemas são abertos - é uma decorrência da premissa anterior.
Cada sistema que se examine, exceto o menor ou o maior, recebe e descarrega algo em
relação aos outros sistemas, geralmente aqueles que lhe são contíguos e; as funções de um
sistema dependem de sua estrutura - são caracterizados por um processo de intercâmbio
infinito com seu ambiente, que são os outros sistemas. Quando a inter-relação entre elas cessa,
o sistema fragmenta e perde suas fontes de energia (CHIAVENATO, 2013).
Atinente a suas inquietações, apresenta-se para compreensão desta teoria, o que se
definiu como sistema: Sistema é uma entidade que tem a capacidade de manter certo grau de
organização em face de mudanças internas ou externas, composto de um conjunto de
elementos, em interação, segundo determinadas leis, para atingir um objetivo específico.
(BERTALANFFY, 2013)
Com o objetivo de ampliar e apresentar a utilização desta terminologia no cotidiano,
Chiavenato (2013) descreve que “sistema” é habitualmente empregado no sentido de sistema
total e que os componentes necessários à operação de um sistema total são chamados
subsistemas que, por sua vez, são formados pela reunião de novos subsistemas mais
detalhados. Acrescenta o fato dos sistemas poderem operar simultaneamente, em série ou em
paralelo. O autor em seu estudo complementa com características e aspectos da definição:
Os sistemas apresentam características próprias. O aspecto mais
importante do conceito de sistema é a ideia de um conjunto de
elementos interligados para formar um todo. O todo apresenta
propriedades e características próprias que não são encontradas em
nenhum dos elementos isolados. É o que chamamos emergente
sistêmico: uma propriedade ou característica que existe no sistema
como um todo e não existe em seus elementos em particular. (p. 475)
Dentro das características apresentadas pela TGS, três conceitos são importantes
descrever para seu melhor entendimento: propósito ou objetivo, totalidade, e a terceira
derivada dos dois conceitos anteriores, a entropia e a homeostasia.
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O conceito de propósito ou objetivo significa dizer que “todo sistema tem um ou
alguns propósitos ou objetivos. As unidades ou elementos (objetos), bem como os
relacionamentos, definem um arranjo que visa sempre um objetivo a alcançar (...)”
(CHIAVENATO, 2013, p.475).
Já o conceito de totalidade refere-se à:
(...) natureza orgânica do sistema, pela qual uma ação que produza
mudança em uma das unidades do sistema, com muita probabilidade
deverá produzir mudanças em todas as outras unidades deste (...) o
sistema sempre reagirá globalmente a qualquer estímulo produzindo
em qualquer parte ou unidade (...) na medida em que o sistema sofre
mudanças, o ajustamento sistemático é contínuo. (CHIAVENATO,
2013, p.476).
Uma das características dos sistemas derivada destes dois conceitos e diz respeito a
entropia e a homeostasia, sendo que entropia “(...) é a tendência que os sistemas têm para o
desgaste, para a desintegração, para o afrouxamento dos padrões e para a aleatoriedade (...) a
medida que aumenta a informação diminui a entropia, pois a informação é a base da
configuração e da ordem (...), para a manutenção e equilíbrio da entropia, surge o conceito de
homeostasia, ou seja, a informação como meio ou instrumento de ordenação do sistema obtida
pela autocontrole, mantendo certas variáveis dentro do limite da normalidade (...) a
homeostase é obtida por intermédio de dispositivos de retroação (feedback) (CHIAVENATO,
2013, p. 421,424).
Para complementar o conceitos sobre sistema até aqui apresentados, Chiavenato,
19834 apud Pinto, 2008, destaca que existem tipos de sistema, ou seja, possibilidades de
classificá-los de acordo com certas características básicas, descritos quanto à sua constituição
e quanto à sua natureza.
1. Quanto à constituição:
Sistemas físicos ou abstratos: o primeiro tipo reportando-se a equipamentos, coisas e
objeto (Ex. hardware); o segundo composto por planos, hipóteses e ideias (software).
2. Quanto à natureza:
4

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 3.ed. São Paulo, McGraw-Hill do
Brasil, 1983.
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Sistemas abertos ou fechados: os fechados, não apresentam intercâmbio com meio
ambiente, já os abertos apresentam intercâmbio com o ambiente, através de entradas
ou saídas, e para que sobrevivam é necessário reajustarem-se constantemente com o
meio. Este fluxo de entrada e saída é mantido, evitando o aumento da entropia, e
podem desenvolver-se em um estado de crescente ordem ou organização (entropia
negativa). Segundo este autor, o conceito pode ser aplicado a diversos níveis de
abordagem: ao nível do indivíduo, ao nível do grupo, ao nível da organização e o ao
nível da sociedade, indo desde um microssistema até um supra-sistema.
Chiavenato (2013), caracteriza os sistemas conforme seus parâmetros, que são
constantes arbitrárias que caracterizam, por suas propriedades, o valor e a descrição
dimensional de um sistema ou componente do sistema. São eles:
- Entradas:
As entradas ou componentes (inputs) compreendem os elementos ou recursos físicos e
abstratos de que o sistema é feito, incluindo todas as influências e recursos recebidos
do meio ambiente. Podem ser: Dados: permitem planejar e programar o
comportamento dos sistemas; Energias de entrada: permitem movimentar e dinamizar
o sistema; Materiais: são os recursos a serem utilizados pelo sistema para produzir a
saída.
- Processamento (throughput):
Todo sistema é dinâmico e tem processos que interligam os componentes e
transformam os elementos de entrada em resultados/saídas. O processador está
empenhado na produção de um resultado, podendo se dividir em subsistemas, que
são várias partes do sistema. O processador pode ser representado pela caixa negra:
nela entram os insumos e dela saem os produtos.
- Saídas:
Toda sistema produz uma ou várias saídas (outputs). Elas são os produtos do sistema.
Os seus resultados devem ser congruentes com o objetivo do sistema.
- Retroação (feedback):
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O ocorre quando a energia, informação ou saída de um sistema a ele retoma. O
feedback reforça ou modifica o comportamento do sistema. A retroação serve para
comparar a maneira como um sistema funciona em relação ao padrão estabelecido
para ele funcionar. Quando a entrada e a saída estão diferentes, o papel da retroação é
o de regular ambos.
- Ambiente:
É o meio que envolve o sistema. O sistema aberto recebe entradas do ambiente,
processa-as e efetua saídas ao ambiente, de tal forma que existe entre ambos – sistema
e ambiente – uma constante interação. A viabilidade ou sobrevivência de um sistema
depende de sua capacidade de adaptar-se, mudar e responder às exigências e demandas
do ambiente externo. O ambiente serve como fonte de energia, materiais e informação
ao sistema.

Fonte: CHIAVENATO (2013, 477,478)

Figura 4 – Modelo Genérico de Sistema Aberto

O sistema tem por atribuição básica a conversão seus insumos (materiais, energia,
trabalho, informações) - retirados de seu ambiente - em produtos (bens, serviços,
informações) de natureza qualitativa diferente de seus insumos - para serem então devolvidos
para seu ambiente.
A significativa importância da TGS está alicerçada na necessidade de se avaliar a
organização como um todo e não somente em divisões ou setores, e na identificação do maior
número de variáveis possíveis, externas e internas que, de alguma forma, influenciam em todo
o processo existente na Organização. Outro fator também de significativa importância é o
feedback que deve ser realizado ao planejamento de todo o processo.
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Não obstante, na saúde, mais especificamente, esta reorientação proposta por
Bertalanffy (2013), possibilitou a informação servir de importante ferramenta para o
conhecimento das condições de vida e saúde de uma população, além de seus agravos, e
também para o planejamento, tomada de decisões e análise da produção das ações em saúde e,
desta maneira, o melhor desenvolvimento do trabalho em saúde.

3.4 - Sistema de Informação em Saúde no Brasil
No Brasil, os SIS começaram a ser delineados na década de 1970, fez parte do II Plano
Nacional de Desenvolvimento (II PND - 1975 -1979). Foi um plano econômico brasileiro,
apresentado no final de 1974. Instituído durante o governo do general Ernesto Geisel e trazia
como finalidade estimular a produção de insumos básicos, bens de capital, alimentos e
energia.
O II PND foi uma resposta à crise econômica decorrente do primeiro choque do
petróleo, no fim do chamado "milagre econômico brasileiro", período de seis anos
consecutivos com taxas de crescimento superiores a 10% ao ano. Os ministros João Paulo dos
Reis Velloso, Mário Henrique Simonsen e Severo Gomes foram os principais arquitetos do
plano, extremamente ambicioso, que visava enfrentar os problemas advindos do choque do
petróleo e da crise internacional decorrente.
De acordo com Mantega, foi o último grande plano econômico do ciclo
desenvolvimentista e provavelmente, o mais amplo programa de intervenção estatal na
economia do Brasil. O plano conseguiu êxito parcial, uma vez que, pela primeira vez na
história, o Brasil conseguiu dominar todo o ciclo produtivo industrial. Contudo essa
industrialização ocorreu a um preço alto, que fez a dívida externa explodir, o que acabou
resultando na moratória, no final de 1982.2. (MANTEGA, 1997)
Nesse plano, a implantação do Sistema Nacional de Informação sobre Saúde e a do
Centro de Processamento de Dados do Ministério da Saúde foram citadas como fundamentais
e destacadas como projeto prioritário. (BRASIL, 1974)
A década de 1980 foi um período ímpar para a área da saúde no País, pois o debate em
torno dos rumos da política de saúde foi intenso e criou-se a Comissão Nacional de Reforma
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Sanitária, que teve como missão conjecturar uma estrutura organizacional necessária ao novo
Sistema Nacional de Saúde. Isso culminou, em 1988, na constituição do SUS.
Segundo Branco (2001), essa década representou o resgate das liberdades
democráticas, que favoreceria o debate em torno da política de saúde, com possibilidades de
ampliação dos horizontes conceituais. Assim, a informação, cujo enfoque, até então, era
controlador, cedeu espaço para uma abordagem que destacava seu potencial como subsídio
para a tomada de decisão.
A Lei 8.080/90 criou e estabeleceu a competência e a organização do Sistema
Nacional de Informações em Saúde, o SIS, sendo normatizada sua operacionalização em
1993, com a edição da Norma Operacional Básica NOB-1/93. (BRASIL, 1990)
Alguns fatores contribuíram como indutores para a sua implantação e implementação
no nível municipal e estadual. O primeiro é o controle social, que ainda incipiente fortaleceuse no final da década de 1990, pois a população passou a exigir melhor qualidade dos serviços
de saúde. Em segundo lugar, está o desenvolvimento tecnológico, que trouxe novas e
interessantes alternativas técnicas e tecnológicas, como a Internet, com grande potencial de
utilização e contribuição para o aperfeiçoamento da informação em saúde. Porém, somente
em novembro de 2004 o Ministério da Saúde disponibilizou para consulta pública um
documento que versa sobre uma Política Nacional de Informação e Informática em Saúde PNIIS, assim, assumindo de vez a importância do assunto e reconhecendo-se como o
responsável por essa política em nível nacional, como preconizado na legislação, no início dos
anos 1990. (PETERLLINI, 2004)
Neste documento, em sua Proposta Versão 2.0, já contemplava as deliberações da 12ª
Conferência Nacional de Saúde. Integrado à construção da agenda estratégica do Governo
Federal, o Ministério da Saúde definiu elaboração da política de informação e informática em
saúde como um de seus objetivos setoriais prioritários. Esta definição corrobora com o
contexto internacional que prioriza políticas e estratégias setoriais de comunicação e
informação em saúde, diante de suas possibilidades de geração de novos processos e produtos,
e de mudanças nos modelos institucionais de gestão (MINISTERIO DA SAÚDE, 2005)
A PNIIS, Ministério da Saúde (2013), apresentou os seguintes princípios:
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• A informação em saúde destina-se à ação de atenção à saúde de cada indivíduo e da
coletividade;
• A gestão da informação em saúde deve ser integrada e capaz de gerar conhecimento;
• A promoção da democratização da informação em saúde é um dever das instâncias
gestoras do SUS;
• A informação em saúde é elemento estruturante para a universalidade, a
integralidade e a equidade social na atenção à saúde;
• O acesso gratuito à informação em saúde é um direito de todo indivíduo;
• A promoção da descentralização dos processos de produção e disseminação da
informação em saúde deve atender às necessidades de compartilhamento de dados
nacional e internacional e às especificidades regionais e locais;
• A informação em saúde deve ter sua autenticidade e integridade preservadas.
• Todo indivíduo tem direito à confidencialidade, ao sigilo e à privacidade da sua
informação de saúde pessoal.
Em síntese, o propósito da PNIIS é promover o uso inovador, criativo e transformador
da tecnologia da informação, contribuindo para a melhoria da atenção à saúde da população,
aperfeiçoamento os processos de trabalho em saúde; contribuir para um Sistema Nacional de
Informação em Saúde - SNIS articulado, que produza informações para os cidadãos, a gestão,
a prática profissional, a geração de conhecimento e o controle social e; garantir ganhos de
eficiência e qualidade com ampliação de acesso, equidade, integralidade e humanização dos
serviços. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013)
Os SIS têm por intento melhorar o processo de trabalho em saúde, por meio de um
sistema articulado que tenha a capacidade de produzir informações para os cidadãos, para a
gestão, para a prática profissional, para a geração do conhecimento e para o controle social.
Sua implantação e utilização, com o propósito de reduzir incertezas e conduzir
adequadamente as ações de saúde, estão intimamente ligadas à capacidade de compreensão e
investimento em tecnologia de informação/informática pelos estados e municípios. (BRASIL,
2013).
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Ao observar as estruturas de um SIS, tem aqueles que se referem à condição do
doente, atributos do processo saúde-doença, de sua vida e inserção no meio ambiente e
sistemas referentes às condições de atuação dos próprios serviços de saúde, ou seja, a
avaliação destes. Este quadro de referência é dinâmico e imprime características específicas
nos sistemas de informação, configurando os sistemas conforme as realidades e necessidades
que emergem do meio onde é tomada a decisão. (PINTO, 2008)
O SIS concatenou-se como, é um instrumento para adquirir, organizar e analisar dados
necessários e oportunos que viabilizem a definição de problemas e riscos para a saúde, avaliar
a eficácia, eficiência e influência que os serviços prestados a população possam ter em seu
estado de saúde, além de contribuir para a produção de conhecimento acerca da saúde e dos
assuntos a ela ligados. O objetivo do SIS deve ser o de informar ao público, a seus
representantes políticos, funcionários, administradores, gestores e prestadores de serviço
sobre a natureza e amplitude dos problemas de saúde, sobre o impacto de uma ampla gama de
influências na saúde individual e coletiva, bem como apoiar os processos de tomada de
decisão e de gestão para a resolução desses problemas.(BRANCO, 2001)
O diagrama do fluxo de um SIS, apresentado abaixo, descreve a compreensão de sua
finalidade. (figura 5)

Situação da Saúde

Figura 5 – Diagrama do fluxo de um SIS.
Fonte: FERREIRA, 2001.
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O Processo Decisório

Capítulo IV
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4.1 - Abordagens

A definição etimológica para a palavra decisão descreve o termo formado pelo prefixo
de (prefixo latino que significa parar, extrair, interromper) anteposto à palavra caedere (que
significa cindir, cortar). A palavra decisão significa ‘parar de cortar’ ou ‘deixar fluir’. Tal
menção fez-se necessária pela sua origem etimológica, no entanto seu significado
descontextualizado não fornece entendimento, deixando espaço para dúvidas. (BERTO;
CUNHA, 2000)
Todos necessitam tomar decisões, tanto indivíduos como administradores, e isso tem
estreita relação com o aproveitamento de oportunidades e também com a competência para
resolver problemas. A maioria das decisões pode ser classificada na categoria de “rotineiras”
e não exige muito esforço analítico do decisor. A tomada de decisão pode ser definida como a
escolha consciente de um rumo de ação entre várias alternativas possíveis para chegar a um
resultado desejado. É importante atentar para os vários aspectos dessa definição.
1º - a tomada de decisão envolve uma escolha consciente, não uma reação involuntária
ou inconsciente;
2º - a tomada de decisão implica a necessidade de decidir, ou seja, deve haver duas ou
mais alternativas disponíveis;
3º - o rumo escolhido da ação leva a um resultado desejado.
É essencial distinguir, logo de partida, que a tomada de decisão não é um evento, mas,
sim, um processo e, nessa condição, pode levar semanas, meses ou mesmo anos; com jogos
de poder e políticos cheios de nuanças pessoais e histórias institucionais; também com
frequentes debates e discussões; e às vezes com a necessidade de auxilio em todos os níveis
organizacionais para a sua execução (GRAVIN; ROBERTO, 2001).
A busca pela compreensão do processo decisório é milenar e ocorreram diversas
transformações até a atualidade. A decisão originou-se com os filósofos gregos e chineses. O
processo decisório, pós a Idade Média, passa por uma grande mudança com a importância
capital da análise racional introduzida por Descartes. Vários matemáticos contribuíram com o
desenvolvimento da teoria, com avanços em probabilidade e risco. Neste ponto, a pesquisa
sobre o processo decisório consistia no estudo das escolhas do ser humano, considerada um
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processo inteiramente racional em busca do melhor desfecho possível. (BUCHANAN;
O'CONNELL, 2006).
Na segunda metade do século XX, o surgimento da teoria comportamental deu grande
impulso à análise decisória, principalmente devido aos estudos de Herbert Simon, precursor
da teoria das decisões, que a utilizou como base para explicar o comportamento humano nas
organizações, visto que a teoria comportamental idealiza a organização como um sistema de
decisões. No sistema descrito vê-se que cada pessoa participa de forma racional, escolhendo e
tomando decisões individuais a respeito de alternativas racionais de comportamento, o que
nos permite concluir que a organização está imersa em decisões e ações. (CHIAVENATO,
2014)
Segundo o mesmo autor, tomar de decisão é a tarefa mais característica do
administrador. Entretanto, os gestores não são os únicos a decidir, pois o trabalho do gerente
consiste não apenas em tomar decisões próprias, mas também em providenciar para que toda a
organização que dirige, ou parte dela, tome-as também de maneira efetiva.
Atinente, a decisão é um processo de análise e escolha entre várias alternativas
disponíveis do curso de ação que a pessoa deverá seguir. Simon (1972) assinala seis
elementos clássicos na tomada de decisão:
1 - o tomador de decisão – é a pessoa que faz uma escolha ou opção entre várias
alternativas de ação;
2 - os objetivos – que o tomador de decisão pretende alcançar com suas ações;
3 - as preferências – critérios que o tomador de decisão usa para fazer sua escolha;
4 - a estratégia – o curso da ação que o tomador de decisão escolhe para atingir os
objetivos, dependendo dos recursos que venha a dispor;
5 - a situação – aspectos do ambiente que envolvem o tomador de decisão, muitos dos
quais se encontram fora do seu controle, conhecimento ou compreensão e que afetam
sua escolha;
6 - o resultado – é a consequência ou resultante de uma dada estratégia de decisão.
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Cabe resaltar que o processo de seleção pode ser uma ação reflexa condicionada ou
produto de raciocínio, planejamento ou projeção para o futuro. Todo curso de ação é dirigido
no sentido de um objetivo a ser alcançado e segue uma racionalidade. “O tomador de decisão
escolhe uma alternativa entre outras: se ele escolhe os meios apropriados para alcançar um
determinado objetivo, sua decisão é racional”. (CHIAVENATO, 2014, p. 56)
O mesmo autor descreve que o processo decisorial é complexo e depende das
características pessoais do tomador de decisões, da situação em que está envolvido e da
maneira como percebe a situação, e para tanto, tal processo exige sete etapas, a saber:
1. Percepção da situação que envolve algum problema.
2. Análise e definição do problema.
3. Definição dos objetivos.
4. Procura de alternativas de solução ou de cursos de ação.
5. Escolha (seleção) da alternativa mais adequada ao alcance dos objetivos.
6. Avaliação e comparação das alternativas.
7. Implementação da alternativa escolhida.
Chiavenato explica que cada etapa influencia as outras e todo o processo, porém não
precisam ser seguidas à risca. Se durante o procedimento houver forte pressão uma solução
imediata, as etapas 3, 5 e 7 podem ser abreviadas ou suprimidas. Quando não há pressão,
algumas etapas podem ser ampliadas ou estendidas no tempo.
Corroborando, Herbert Simon, em seus estudos, fortemente vinculados à teoria
comportamental da administração assinala para a problemática da escolha (consciente ou não)
e da influência dessas decisões no comportamento dos funcionários. De forma geral, Simon
(1972) dividiu o processo decisório nas seguintes partes:
a) identificar todas as alternativas possíveis;
b) determinar todas as consequências possíveis para estas alternativas;
c) avaliar todas as possíveis consequências.
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De acordo com este exemplo, o processo decisório perfeito seria aquele de completa
racionalidade objetiva, em que cada alternativa seria comparada com a próxima para a
determinação da alternativa ótima. Choo (2003, pg.41) assinala que “Num mundo ideal, a
escolha racional exigiria uma análise de todas as alternativas disponíveis, informações
confiáveis sobre suas consequências e preferências consistentes para avaliar essas
consequências”. Evidenciando que na prática é impossível alcançar este ideal da racionalidade
objetiva.
Tendo como referência o perfil mais simples, os processos decisórios são limitados
pela incapacidade mental de processar informações e pela velocidade de resposta mental. O
comportamento real não alcança a racionalidade objetiva devido a pelo menos três aspectos,
segundo Simon (1972):
a) a racionalidade requer um conhecimento completo de todas as consequências
resultantes de cada opção, mas o conhecimento em geral é fragmentado;
b) como a consequência é um evento futuro, a imaginação supre a falta de dados, mas
sempre de forma imperfeita;
c) o ser humano é incapaz de levar em consideração todas as alternativas possíveis.

Além disso, Simon (1972) destaca duas outras limitações ao processo decisório
administrativo racional: a influência organizacional e a limitação causada pela informação.
As decisões dentro da organização são dispersas e sub-decisões não são mutuamente
excludentes. Várias pequenas decisões não formam necessariamente uma decisão consistente.
Os indivíduos organizacionais também são limitados por seus próprios valores e pelos
conceitos de propósito que os influenciam a tomar decisões. (QUEIROZ, 2008)
Mahoney (2004, pg.16) apud Queiroz (2008) exemplifica com uma interessante
metáfora: “três pedreiros enquanto montavam uma parede de tijolos foram perguntados sobre
o que faziam: “colocando tijolos”, ”construindo uma parede” e “ajudando a construir uma
grande catedral” foram as respostas respectivas”. Se a lealdade a uma organização for alta,
suas decisões podem evidenciar aceitação sincera dos objetivos. Se for baixa, as motivações
pessoais podem comprometer a utilidade da decisão para a organização.
A outra limitação é a informação acessível e a forma como ela afeta o processo
decisório. Esta limitação é particularmente evidente na consideração das limitações cognitivas
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que o tomador de decisão enfrenta para determinar quais são as alternativas disponíveis. A
atenção tem uma participação importante na delimitação de problemas, uma vez que é um
recurso raro. (QUEIROZ, 2008)
Esta atenção, segundo Simon, “refere-se ao conjunto de elementos que entram no
consciente a qualquer momento”. Simon (1972, pg.107) ressalta, entretanto, que “a
consciência não constitui uma precondição necessária à (aptidão a aprender) e que mesmo
aqueles comportamentos que não são objeto da atenção são capazes de ajustamento
deliberado”.
Simon propôs como saída para estas limitações, o conceito de “maximização de
ganhos” (decisão ótima) deveria ser substituído pelo conceito de “suficientemente bom”
(decisão satisfatória). Enquanto o homem econômico “maximiza”, o homem administrativo
“satisfaz”. Na prática, o autor deixa claro que, o processo decisório termina quando os
tomadores de decisão atingem uma solução que parece razoável dentro das hipóteses que
consideram mais prováveis.
Choo (2003), em seu estudo sobre a organização do conhecimento, descreve:
A tomada de decisões da organização é racional não apenas em
espírito (e aparência), mas na execução: a organização é
intencionalmente racional, mesmo que seus membros tenham sua
racionalidade limitada. Metas e objetivos são estabelecidos de
antemão, e quando os participantes encontram problemas na busca
desses objetivos, procuram informações sobre as alternativas e
consequências, e avaliam os resultados de acordo com os objetivos e
preferências. O modelo tem uma característica linear de troca de
energia, com foco no fluxo de informações nos processos decisórios
da organização. (p. 47)
Os principais aspectos dos sistemas decisórios de uma organização, de acordo com
Choo, são mostrados na figura 6.
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Figura 6 – Modelo de tomada de decisão racional
FONTE: (CHOO, 2003)

Em consonância com o esquema, Choo comenta que organização busca um
comportamento racional por meio de ações que contribuam para o alcance de suas metas e
seus objetivos. Infelizmente, o comportamento dos indivíduos é limitado por sua capacidade
cognitiva, seu nível de informação e seus valores. Assim, o autor sugere uma maneira de
superar essa distância entre a racionalidade da organização e a racionalidade limitada dos
indivíduos: criar premissas que orientem as decisões e rotinas, que guiem o comportamento
individual na tomada de decisões. (CHOO, 2003)

4.2 - Modelos do processo decisório

O domínio da teoria e do processo de tomada de decisão é crucial para as organizações
e para os seus gestores, pois a complexidade das negociações é crescente e exige respostas
mais rápidas e eficientes. As organizações e seus gestores, além de adotarem técnicas que
auxiliem as tomadas de decisão, devem considerar que tais técnicas, isoladamente, se
mostram insuficientes para a obtenção de resultados satisfatórios (GONTIJO; MAIA, 2004).
Em seu importante estudo, Bethlem (1987) procurou agrupar os principais modelos do
processo decisório e fez uma comparação entre eles.
Os modelos discutidos por esse autor são:
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- o modelo de Simon;
- o modelo Militar;
- o modelo Kepner e Tregoe;
- o modelo de Pesquisa Operacional;
- o modelo CPSI;
- o modelo de Guilford;
- o modelo de Mintzberg.

No modelo de Simon, a fase da tomada de decisão está dividida em quatro etapas
principais:
- escolher as ocasiões para tomar uma decisão;
- avaliar linhas de ação possíveis;
- escolher entre as linhas de ação;
- avaliar escolhas passadas.

As decisões ainda se dividem em programadas: são as rotineiras e repetitivas; nãoprogramadas: são aquelas que não ocorrem com frequência e que, por causa de variáveis
diversas e por vezes desconhecidas, exigem uma resposta separada a cada vez que ocorrem.

O modelo Militar, também conhecido como análise da situação, foi largamente usado
pelas forças armadas de várias nações. Sua divulgação maciça foi feita durante a segunda
guerra mundial, devido ao trabalho de sistematização do treinamento feito pela Marinha dos
Estados Unidos.
Segue o seguinte roteiro da análise da situação:
- determinação da missão;
- descrição da situação e das linhas de ação;
- análise das diferentes linhas de ação;
- comparação das diferentes linhas de ação;
- decisão

79
O modelo de Kepner & Tregoe (K & T) trata do enfoque exclusivamente racional do
modelo de decisão com a ausência total de utilização de ferramentas matemáticas e
estatísticas e a ausência total de ferramenta de computação.
De acordo com Bethlem (1987) esse método, apesar das deficiências, representou a
ferramenta de decisão mais usada na época, talvez por atender às necessidades básicas de
gerência média e baixa e por ser um razoável esquema para ensino da lógica.
Consiste em quatro fases:
1) Análise da Situação
- listar preocupações;
- separar;
- estabelecer prioridade;
- definir a sequencia de ações.

2) Análise de Problemas
- “definição” do problema, desvio ou defeito;
- “especificar”;
- buscar as “Diferenças”;
- buscar as “Mudanças”;
- pesquisar possíveis causas;
- “testar” as possíveis causas;
- verificar a real causa.

3) Análise de Decisões
- definir a decisão;
- determinar os objetivos;
- classificar os objetivos;
- desenvolver alternativas;
- avaliar as alternativas em função dos objetivos;
- escolher a melhor alternativa;
- avaliar as consequências adversas da tentativa de decisão;
- escolha final.
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4) Análise de Problema Potencial
- definir a decisão a ser implementada;
- propor um plano de ação;
- identificar as áreas críticas do plano proposto;
- apresentar os problemas potenciais para a área crítica prioritária;
- gerar causas prováveis para o problema potencial;
- ação preventiva;
- ação contingente;
- estabelecer sistema de aviso para falha na ação preventiva e aplicar daí a ação
contingente.

Várias técnicas matemáticas foram desenvolvidas durante a segunda guerra mundial
para auxiliar as decisões. Este conjunto de técnicas recebeu o nome de Operation Research
(OR), ou seja, Pesquisa Operacional (PO).
Embora as técnicas sejam diferentes, os principais autores5 reconhecem que o processo
de solução de problemas por pesquisa operacional pode ser reduzido a um roteiro:
- formulação do problema;
- construção de um modelo matemático que apresente o sistema em questão;
- aplicação do modelo para buscar de uma solução;
- testar o modelo e a solução encontrada;
- estabelecer controles sobre a solução;
- colocar a solução em uso – implementação.

O modelo Creative Problem Solving Institute (CPSI) usa etapas que se interpenetram
em um roteiro de solução de problema6 que se configura de acordo com a seguinte sequência
de operações:
- achar fatos (facts finding);

5

Hiller, F. S.; Lieberman, G. J. Introductions to operations research. San Fransisco, Holden Day, 1968, apud
Bethlem, Agrícola de Souza, Modelos do processo decisório. Revista de Administração, v. 22, n. 3, 1987. p. 2739.
6
Parnes, S. J. Creative behavior guide book. New York, C. Scribner’s, 1967, apud Bethlem, Agrícola de
Souza, Modelos do processo decisório Revista de Administração, v. 22, n. 3, 1987. p. 27-39.
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- achar o problema (problem finding);
- achar idéias (ideas finding);
- achar soluções (solutions finding);
- obter aceitação (acceptance obtaining).
O modelo Guilford7 é uma descrição, pelo psicólogo, do processo interno de
tratamento da informação, do que ocorre em cada participante do processo decisório.
O processo se inicia com inputs, que são estímulos e informações que penetram na
“inteligência” do indivíduo. Estes inputs podem ser exteriores ou interiores. O modelo é
refeito cada vez, entrando no processo de nossa cognição por meio do desenvolvimento de
conhecimento sobre o problema e pela produção de respostas ou soluções ao problema.
O processo pode ter tantos ciclos quanto se queira e pode ser interrompido em
qualquer fase. Paralelamente ao processo de geração de alternativas, que é um processo
criativo, ocorre um processo julgamento e de avaliação.
A separação dos dois, criativo e avaliativo, é extremamente importante para a
utilização de técnicas criativas. A supressão de avaliação acelera o processo de produção,
podendo sempre o processo de avaliação ser reiniciado.
O modelo Mintzberg é decorrência de um estudo sobre 25 processos de decisão
estratégica feito junto a empresas8. O estudo levou a conclusão de que existe uma estrutura
subjacente a estes processos considerados pelos autores como “não estruturados”. Essa
estrutura foi descrita em termos de 12 elementos, sendo 3 fases centrais, 3 conjuntos de
rotinas de apoio e 6 conjuntos de fatores dinâmicos.
Os elementos e os tipos de roteiros são:
Fases Centrais
1) Identificação
- rotina de reconhecimento de decisão;
7

Guilford, J. P. The nature of human intelligence. New York, McGraw-Hill, 1967, 538p, (McGraw-Hill Series
in Psychology), apud Bethlem, Agrícola de Souza, Modelos do processo decisório. Revista de Administração, v.
22, n. 3, 1987. p. 27-39.
8
Mintzberg, H. The nature of managerial work. New York, Haper & Row, 1973 apud Bethlem, Agrícola de
Souza, Modelos do processo decisório Revista de Administração, v. 22, n. 3, 1987. p. 27-39.
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- rotina de diagnose.

2) Desenvolvimento
- rotina de busca;
- rotina de projeto.

3) Seleção
- rotina de separação;
- rotina de avaliação/escolha.

Conjunto de rotinas
4) Rotinas de controle de decisão
5) Rotinas de comunicação
6) Rotinas políticas

Conjunto de fatores dinâmicos
7) Interrupções
8) Atraso de programação
9) Atraso de feedback
10) Atrasos e acelerações de momentos de decisão
11) Ciclos de compreensão
12) Reciclagens por fracassos

Combinando estes elementos, chegou-se a um conjunto de decisões estratégicas, que
são:
- processo decisório de impasse simples;
- processo decisório de projeto político;
- processo decisório de procura básica (escolha de decisões prontas);
- processo decisório de procura modificada (equipamento);
- processo decisório de projeto básico (marketing);
- processo decisório de projeto bloqueado (obras públicas);
- processo decisório de projeto dinâmico (instalações), o mais complexo.
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O modelo Mintzberg tem duas virtudes. Primeiro, mostra uma tentativa de estruturar
decisões “não estruturadas”. A segunda virtude é a apresentação que faz dos “estímulos à
decisão”.
Os estímulos são três: oportunidade, problema e crise; que se transformam, às vezes,
uns nos outros, em função da ação acertada, ou não, sobre eles.
Foram também estabelecidos quatro tipos de decisão em função da solução.
Soluções
1) Dada (já pronta ao iniciar o processo)
2) Pronta durante o processo
3) “Sob medida”
4) Modificadas (2 + 3)

Na obra How to think, de 1910, Jonh Dewey apresentou um modelo genérico de
solução de problemas que consta das seguintes etapas:
- sugestão;
- expressão de uma dificuldade em um problema ou pergunta;
- desenvolvimento de hipóteses;
- raciocínio ou desenvolvimento de hipóteses;
- teste de hipóteses.

Vários autores de livros sobre o Processo Decisório citam o roteiro de Dewey,
adaptado na forma de três perguntas (BETHLEM, 1987), a saber:
- qual o problema?
- quais são as alternativas?
- qual alternativa é a melhor?
Baseado em outros autores foi elaborado o seguinte roteiro para a tomada de decisão9:

9

Cornell, Alexander. The decision maker’s handbook. New York, Englewoods Cliffs, Phentice Hall, 1980,
262p., apud Bethlem, Agrícola de Souza, Modelos do processo decisório. Revista de Administração, v. 22, n. 3,
1987. p. 27-39.
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- reconhecer a necessidade de tomar uma decisão;
- considerar e analisar alternativas para atingir o objetivo;
- comunicar e implementar a decisão;
- avaliar e reexaminar as ações desenvolvidas.

As duas últimas formulações e modelos apresentados permitem sugerir que um
modelo genérico de tomada de decisão pode consistir das seguintes etapas:
- decisão de decidir;
- definição do que se vai decidir, estabelecimento dos objetivos;
- formulação de alternativas;
- escolha de alternativas, caracterizando a etapa da tomada de decisão.
Bethlem (1987, p. 37) encerra seu estudo enfatizando que: “(...) é preciso lembrar que
a decisão não é o fim de um processo, mas o seu início. Não tomamos decisões e ficamos
inertes. Tomamos decisões para desencadear ações que nos levem ao(s) objetivo(s)
colimado(s)”.

4.3 - Níveis e estilos administrativos em que ocorre a tomada de decisões

4.3.1 - Níveis de tomada de decisão

As decisões dentro de uma organização, podem, entre outros, ser classificadas quanto
à atividade administrativa a que ela pertence, segundo três níveis (ANTHONY, 1965

10

apud

FREITAS, 1995b; MORITZ; PEREIRA, 2006).
- Nível estratégico: são as que determinam os objetivos da organização como um todo.
O propósito das decisões neste nível é desenvolver estratégias para que a organização
seja capaz de atingir seus macro objetivos. As decisões tomadas nesse âmbito também
determinarão como a empresa se relacionará com os ambientes externos. Já que as
políticas estratégicas afetam toda a empresa, elas são mais adequadas quando tomadas
no nível mais alto, suas atividades não possuem um período com ciclo uniforme. Estas
10

ANTHONY, R. N. Planing and Control Systems: A Framework For Analysis. Cambrigde: Harvard
University Press, 1965, 180p.
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atividades podem ser irregulares, ainda que alguns planos estratégicos se façam dentro
de planejamentos anuais ou em períodos pré-estabelecidos. Essas políticas e metas não
são muito específicas, porque precisam ser aplicadas em todos os níveis e
departamentos;
- Nível tático (ou administrativos): englobando a aquisição genérica de recursos e as
táticas para a aquisição, localização de projetos e novos produtos. As decisões no nível
tático são normalmente relacionadas com o controle administrativo e são utilizadas
para decidir sobre as operações de controle, formular novas regras de decisão que irão
ser aplicadas por parte do pessoal de operação e designação de recursos. São decisões
tomadas em um nível abaixo das decisões estratégicas. Normalmente pela gerência
intermediária, como gerentes de divisão ou de departamentos. Neste nível são
necessárias informações sobre o funcionamento planejado (normas, expectativas,
pressupostos), variações a partir de um funcionamento planejado, a explicação destas
variações e a análise das possibilidades de decisão no curso das ações;
- Nível operacional: as decisões são tomadas no nível mais baixo da estrutura
organizacional, no campo da supervisão ou operacional de uma empresa, e se referem
ao curso de operações diárias. No nível operacional a decisão é um processo pelo qual
se assegura que as atividades operacionais sejam bem desenvolvidas. O controle
operacional utiliza procedimentos e regras de decisões pré-estabelecidas. Essas
decisões determinam a maneira como as operações devem ser conduzidas – operações
desenhadas a partir de decisões táticas tomadas pela gerência intermediária – e
referem-se à maneira mais eficiente e eficaz de realizar as metas estabelecidas no nível
médio.

Freitas, (1995b) reitera que apesar da aceitabilidade, esta classificação não define
claramente as raias entre um nível e outro. Podendo ter decisões em que classificação não
esteja bem definida, sendo difícil classificá-la de acordo com o modelo proposto por Anthony.
Cada um desses níveis tem suas próprias características e responsabilidades e todos
colaboram para que a organização atinja seus objetivos.
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A hierarquia entre os três níveis pode ser representada por meio da pirâmide
organizacional que também representa a abrangência e importância das decisões dentro da
organização, que aumentam na medida em que a decisão acontece em seus níveis superiores.
A pirâmide (Figura 7) transmite a ideia da hierarquia dentro da organização, onde os
elementos colocados em posições superiores são responsáveis pelas decisões ditas
estratégicas.

Figura 7 – Níveis de tomada de decisão (MORITZ; PEREIRA, 2006).

A previsibilidade da necessidade de se tomar uma decisão é outro ponto relevante.
Algumas decisões são repetitivas, acontecendo, inclusive, em um determinado ciclo de tempo.
Outras acontecem inesperadamente.
Chiavenato (2014) relata que para a Teoria da Decisão todo problema administrativo
equivale a um processo de decisão, Existindo dois extremos de decisão: as decisões
programadas e as não-programadas. Esses dois tipos não são mutuamente exclusivos, mas
representam dois pontos extremos entre os quais existe uma gama contínua de decisões
intermediárias. Simon (1972, p. 19), registra que as decisões "... não são, na verdade, tipos
distintos, mas um todo contínuo, com decisões altamente programadas, em uma extremidade,
e decisões não-programadas, na outra. É possível encontrar decisões de todos os matizes neste
contínuo".
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As decisões programadas são soluções para situações repetitivas e estruturadas, se
explicam mediante um conjunto de regras e procedimentos pré-estabelecidos. Elas são
tomadas em um ambiente de certeza ou de baixa incerteza, em razão de quase todos os
resultados já serem conhecidos de antemão. Este tipo de decisão pode ser facilmente
delegada. (FREITAS, 1995b; SOBRAL: PECI, 2008)
As decisões não-programadas, são soluções específicas para resolver situações
desestruturadas e pouco frequentes, não têm regras para seguir e nem possuem um esquema
específico para ser utilizado. Podem ser conhecidas ou inéditas. (SOBRAL: PECI, 2008)
Nas decisões não-programadas conhecidas, o tomador de decisão já se envolveu em
problema igual ou parecido. Embora todas as variáveis não sejam conhecidas, já existe certa
experiência em situações semelhantes. Nas decisões não programadas inéditas, o tomador de
decisão se vê diante de uma situação inédita e não pode contar com nenhuma regra préestabelecida para auxiliá-lo. Nas decisões não-programadas dificilmente todas as variáveis
estão disponíveis ou existe muita dificuldade para que sejam reunidas e organizadas em tempo
hábil, para que um modelo seja montado. (FREITAS, 1995b)
A Figura 8 a seguir representa graficamente a relação entre as decisões e os níveis
administrativos:

Figura 8 – Tipos de decisão por nível administrativo. (FREITAS, 1995b)
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Outro fator importante a ser considerado no momento da tomada de decisão diz
respeito ao conhecimento prévio dos resultados, ou seja, a previsibilidade das alternativas
disponíveis em determinada situação dentro da organização.
Para a tomada de decisão no nível operacional, os resultados,
praticamente em sua totalidade, agrupam-se na situação de certeza. À
medida que o nível da decisão se desloca para o tático e o estratégico,
aumentam a frequência, tanto da incerteza como do risco. As decisões
a nível estratégico são geralmente tomadas em uma situação de
incerteza e risco. (FREITAS, 1995b, p. 9-10)
4.3.2 - Estilos de tomada de decisão

As formas de tomar decisões diferem de cada decisor, existem diferenças individuais
no modo como as pessoas percebem os problemas e as oportunidades, processam as
informações disponíveis e geram alternativas, e escolhem a solução que consideram mais
adequadas para alcançar os objetivos da organização.
Um modelo que define a tipologia dos estilos de tomada de decisão foi o proposto por
Andy Rowe11.
Segundo Rowe (1987)12 apud Sobral; Peci, (2008), o estilo de tomada de decisão do
gestor afeta diretamente a estratégia da organização. Para alcançar os objetivos estratégicos é
necessário encontrar os gestores certos para cada situação. Conhecer o estilo de tomada de
decisão dos potenciais gestores pode assim ajudar a determinar quem poderá ter mais sucesso
numa determinada situação.
O modelo de Rowe assume que os tomadores de decisão diferem em duas dimensões:
(SOBRAL: PECI, 2008, p. 117)

11

Alan J. Rowe é professor emérito de gestão e organização da USC Escola de Negócios de Marshall. Autor de
11 livros, incluindo “Inteligente de Sistemas de Informação”, “Administração com Estilo: Um Guia para
Entender”, “Avaliação e Melhoria da Tomada de Decisão”, e “Gestão Estratégica: Uma Abordagem
Metodológica”. Foi membro da equipe de staff das empresas, General Electric e Hughes Aircraft. Desenvolveu
um modelo que define uma tipologia de estilos de tomada de decisão, no qual os tomadores de decisão divergem
em dois aspectos: orientados para a tarefa e orientados para as pessoas.
12

A. Rowe; J. Boulgaides e M. McGrath. Managerial decision make, Chicago: Science Research Associates,
1984: A. Rowe; R. Mason. Managing with style: a guide to understand, assessing and improving decision
making. San Francisco: Jossey-Bass, 1987.
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- A primeira mede a orientação para a tarefa (foco no desempenho) ou
para as pessoas (foco nas relações interpessoais). Alguns tomadores de
decisão revelam maior preocupação em alcançar os objetivos
organizacionais e obter bom desempenho, enquanto outros priorizam
o impacto das decisões nas pessoas envolvidas.
- A segunda dimensão, a complexidade cognitiva, é usada para
descrever o grau de tolerância que as pessoas demonstram com a
ambiguidade no processo de tomada de decisão. Algumas pessoas são
tolerantes a situações com elevada incerteza e ambiguidade,
conseguindo processar grande quantidade de informação e considerar
múltiplas alternativas e soluções, ao passo que outras se sentem
confortáveis em situações estruturadas, utilizando pouca informação e
preferindo situações testadas.

A combinação dessas duas dimensões permite identificar quatro estilos de tomada de
decisão: diretivo, comportamental, analítico e conceitual. (Figura 9)
O estilo diretivo é característico de pessoas orientadas para o desempenho e com baixa
complexidade cognitiva. Os administradores que adotam esse estilo são lógicos, focados no
curto prazo e eficientes. Valorizam a rapidez e o alcance de resultados satisfatórios. Baseiam
a decisão em aspectos técnicos, utilizam pouca informação e consideram poucas alternativas.
Sua orientação para a tarefa em detrimento das pessoas faz com que, por vezes, sejam
agressivos na busca de soluções para os problemas. O estilo diretivo é eficaz em organizações
hierárquicas em que prevalece a manutenção do status quo e nas quais a mudança é
previsível.
O estilo comportamental representa uma forma de tomar decisão na qual a principal
preocupação é o bem-estar das pessoas. Os que adotam esse estilo são abertos e
comunicativos, procurando entender os impactos que as decisões têm nas pessoas com quem
trabalha. Sua principal preocupação na organização está no desenvolvimento das pessoas e em
ajudá-las a alcançar suas metas. Assim como o estilo diretivo, usam pouca informação e são
focados no curto prazo. O estilo comportamental tem seu foco no curto prazo limita a eficácia
de suas decisões a ambientes previsíveis e estáveis.
O estilo analítico é representativo de pessoas orientadas para as tarefas e com elevada
complexidade cognitiva. Os que privilegiam esse estilo são, normalmente, autocráticos e
tomam decisões técnicas e racionais com base em dados objetivos. Requerem muita
informação, consideram múltiplas alternativas e buscam situações complexas para os
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problemas. Dão muita importância à análise detalhada da informação e a maximização dos
resultados alcançados com decisão. Necessitam de tempo para processar toda a informação e
são inovadores na solução que propõem. O estilo analítico necessita de uma estrutura
hierárquica forte e de sistemas de controle eficazes.
O estilo conceitual é típico de pessoas que tomam decisões socialmente orientadas e
para as quais consideram grande quantidade de informação. Os que usam esse estilo são
participativos e criativos, e suas decisões são focadas no longo prazo. Tendem a usar dados de
múltiplas fontes e a considerar muitas alternativas em sua análise. Valorizam a ética no
processo de tomada de decisão. Estimulam a confiança e a abertura nas relações e partilham
as metas com os subordinados. Estimam a realização, o reconhecimento e a independência. O
estilo conceitual é colaborativo e é particularmente efetivo em ambientes altamente ambíguos
e imprevisíveis.

Figura 9 - Modelo adaptado de estilos de tomada de decisão (SOBRAL; PECI, 2008)

Com o intuito de adaptar suas características à situação em voga, raramente um
administrador adota um único estilo de tomada de decisão. Normalmente, todos eles possuem
um estilo que predomina, mas frequentemente utilizam outros estilos nas decisões que tomam
diariamente. (FREITAS, 1995b)
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4.4 - Processo decisório e a Informação

Há um consenso entre os estudiosos sobre a importância da informação para o
processo decisório. Cabe resgatar aqui, que a concepção atual de administração e teoria
organizacional destaca três áreas distintas onde a criação e o uso da informação exercem um
papel estratégico no crescimento e na capacidade de adaptação da empresa. A primeira, a
organização usa a informação para dar sentido às mudanças do ambiente externo. A segunda
área do uso estratégico da informação é aquela em que a organização cria, organiza e processa
a informação de modo a gerar novos conhecimentos por meio do aprendizado. Na terceira, o
uso estratégico da informação visa buscar e avaliar informações de modo a tomar decisões
importantes. (CHOO, 2003)
Para buscar e avaliar as informações com propósito de subsidiar as decisões, Choo
define os atributos da informação de forma separada, tanto na teoria como na prática, para
explicar o movimento da organização neste processo:
Na teoria, toda decisão deve ser tomada racionalmente, com base em
informações completas sobre os objetivos da empresa, alternativas
plausíveis, prováveis resultados dessas alternativas e importância
desses resultados para a organização. Na prática, a racionalidade da
decisão é atrapalhada pelo choque de interesses entre sócios da
empresa, pelas barganhas e negociações entre grupos e indivíduos,
pelas limitações e idiossincrasias que envolvem as decisões, pela falta
de informações e assim por diante. (CHOO, 2003, p. 29)
Os estudiosos em gestão afirmam que as decisões baseadas em informação são apenas
tão boas quanto a informação nas quais estão baseadas. Para Choo (2003), por exemplo, o
elemento determinante do sucesso ou do fracasso organizacional é a capacidade das
organizações e seus trabalhadores do conhecimento de desenvolver a compreensão sobre
como criar, identificar e usar informação.
Com ciência de que a informação é primordial para o processo decisório, é fácil
verificar que características da informação têm grande impacto na qualidade da decisão
(entendido aqui como um bom desfecho para as ações tomadas). Os aspectos relativos à
informação que impactam o processo decisório podem ser divididos em quatro: definição dos
problemas decisórios, qualidade da informação, busca da informação, e por fim, uso da
informação. Observa-se que a informação tem um papel fundamental na primeira etapa do
processo decisório. Como a atenção do ser humano é limitada, a forma como são percebidos
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os estímulos que identificam o problema decisório impactam todo o processo. (QUEIROZ,
2008)
Para que a informação seja entendida a contento, e assim possa subsidiar decisões, sua
qualidade necessita ser estudada. Para Oleto (2006), na ciência da informação os estudos da
qualidade da informação, são realizados sob duas abordagens: baseada no produto e com base
no usuário: a abordagem baseada no produto tende a avaliar os sistemas de informação a
partir do próprio sistema; a abordagem baseada no usuário tende a avaliar os sistemas de
informação a partir de considerações centradas na pessoa e enfocando aspectos mais
subjetivos.
De Sordi (2011) destaca que a abordagem de análise da qualidade da informação pode
ser em menor ou maior número, a depender do nível de generalização ou especialização
utilizado ao se definir cada uma delas. Além do nível definido, deve-se lembrar de que há
muitos termos sinônimos para a mesma abordagem. Apresenta-se no Quadro 1, a descrição de
características da informação que podem ser utilizadas para análise e mensuração da
qualidade da informação, considerando tanto seus aspectos subjetivos quanto objetivos, isto é,
sejam as características relacionadas à informação propriamente dita ou aquelas relacionadas
ao seu uso.
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Quadro 1 – Aspectos a serem considerados na análise da qualidade da informação.
Fonte: De Sordi (2008, p. 59)

Apesar da vasta discussão sobre a qualidade da informação, pesquisas em ciências
sociais tem mostrado que, sem perceber, os tomadores de decisão ignoram certas informações
críticas. Bazerman e Chugh (2006), em seu artigo decisions without blinders, pesquisaram o
fenômeno da consciência limitada. Esse fenômeno acontece quando alguns pontos cognitivos
impedem a pessoa de ver, procurar, utilizar ou compartilhar uma informação relevante, de
fácil acesso ou de fácil percepção durante o processo de tomada de decisão. Foram discutidas
quatro situações em que a informação não colabora para a decisão: a falha em ver a
informação, a falha em procurar a informação, a falha em utilizar a informação, e a falha em
compartilhar a informação. Os autores sintetizam que a ocorrência deste fenômeno está
centrada no perfil do decisor, que por se manter excessivamente no foco pode, às vezes,
limitar a visão do todo. Uma forma de evitar ou reduzir esse risco é trazer essa consciência ao
grupo e dividir essa responsabilidade.
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Oliveira (2008) esquematizou o fluxo da associação contida entre a informação dotada
de relevância e as tomadas de decisão nas organizações, sendo que a primeira assume grande
importância ao subsidiar o processo decisório. Assim, a informação, reconhecida como um
dos principais patrimônios da organização permite ao gestor a tomada de decisões. Possuindo
valor agregado, a informação constitui-se em ferramenta de suporte às decisões
organizacionais.

Figura 10 – Fluxo Informação com o Processo Decisório
Fonte: Oliveira (2008).

Atualmente, uma nova forma de pensar, em relação à tomada de decisão emerge
globalmente, baseia-se em reações e valores surgidos recentemente na sociedade mundial em
face da globalização. Uma nova cultura surge, trazendo consigo uma nova compreensão
política e a consciência da necessidade de um novo sistema de valores e pensamentos. Hoje,
aos tomadores de decisão, é dado o desafio de pensar globalmente e usar, em larga escala, os
instrumentos de informação e comunicação que venham a colaborar no processo decisório.
(MORITZ; PEREIRA, 2006)

4.5 - Tomada de decisão na enfermagem

Constata-se que no decorrer de sua profissão, o enfermeiro vem desempenhando com
uma maior frequência a gerência dos serviços de sua profissão. Apoiando a linha de
raciocínio, Trevizan (1987) afirma que um dos elementos que define o perfil do enfermeiro
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moderno é o seu desempenho da função administrativa, entretanto, as funções burocráticas
regidas essencialmente por normas e rotinas na maioria das organizações, limitam o
desenvolvimento cognitivo e o senso crítico do profissional. Tais limitações, por vezes, se
restringem em solucionar problemas de outros profissionais e a atender às expectativas da
instituição.
Esta visão limitada da função administrativa preocupa, pois uma das atividades mais
essenciais, presente no cotidiano do enfermeiro é a tomada de decisão, exigindo reflexões
fundamentadas em conhecimentos científicos para propor ações eficazes. No entanto,
Ciampone (1991), descreve que, diversas vezes, os processos decisórios desenvolvidos são
pouco fundamentados, estando baseados em hábitos ou rotinas situacionais, resultando em
soluções ‘simplistas’, com sucesso apenas imediato. Lima; Pereira (2003) revalidam o
descrito, relacionando à falta de análise e reflexão do fazer da enfermagem, ao afirmar que o
processo decisório, por razões pessoais e/ou institucionais, nem sempre busca estruturar sua
decisão, optam por utilizar formas de resolução convencionais, que muitas vezes levam a
soluções equivocadas.
Com objetivo de trazer a tomada de decisão como competência do enfermeiro,
apresenta-se a seguir apreciações a respeito do processo decisório inserido no fazer/atuar do
cotidiano da enfermagem, que por vezes, por falta de reflexão, induz o profissional a utilizar
aquilo que lhe é convencional ou improvisado, assim repetindo formas de resoluções
inocentes ou equivocadas.

4.6 - Processo decisório na área de enfermagem

O início do processo decisório se dá pela percepção de que algo fora da normalidade
está acontecendo, mas nem sempre o problema está bem delimitado. A análise do problema é
constituída de uma série de processos que podem ser aprendidos e utilizados como
instrumentos do processo de trabalho gerencial, e ajudam a qualificar as decisões. Eliminar as
incertezas, reduzir riscos permitem uma melhor análise do processo. (CIAMPONE, 1991;
MARQUIS e HUSTON, 2015)
Para conceituar o processo de tomada de decisão, dentre os estudiosos da enfermagem,
Ciampone (1991) o define como um processo que envolve fenômenos, baseados em fatos e
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valores, incluindo a escolha de um comportamento, entre as alternativas propostas, com o
intento de resultar no objetivo traçado. Ainda refere que pode ser compreendido como
procedente de processos lógicos, psicológicos e comportamentais que permeiam o momento
de decisão. Para Marquis e Huston (2015) tal processo caracteriza-se como um processo
cognitivo complexo. Mencionam que a tomada de decisão é uma atividade inata e a mais
relevante de um líder e ao contextualizá-la na enfermagem, com vistas às habilidades
necessárias para a tomada de decisão, relatam que podem ser estudadas e aprendidas, além de
considera-la presente em todas as fases do processo de trabalho.
Ainda conceituando, Ciampone (1991, p. 192) destaca que nas ciências qualitativas –
Enfermagem, Psicologia, Sociologia – o processo decisório pesquisa predominantemente o
comportamento das pessoas que tomam as decisões e as influências que remetem ao seu
desenvolvimento em diferentes olhares. Esta autora complementa que “todas as pessoas se
encontram em situações nas quais devem tomar decisões, sem dúvida a frequência, a
complexidade e a sua importância variam de acordo com as pessoas, o local e a
responsabilidade”. E acresce que ao assumir um trabalho, o enfermeiro se depara com
situações diversas que lhe exigem conhecimentos, habilidades e atitudes coerentes, precisas e
imparciais para uma tomada de decisão, e, ainda, que esteja em consonância com os valores
pessoais, éticos e institucionais.
Vários autores possuem suas próprias definições acerca do processo decisório,
entretanto para a maioria há um consenso em que: “Decidir significa ir além do momento da
escolha, da decisão em si; decidir significa necessariamente escolher entre uma ou mais
alternativas ou opções, com vistas a alcançar um resultado desejado”. Assim, a tomada de
decisão “é um processo que envolve fenômenos tanto individuais como sociais, baseado em
premissas de fatos e de valores, que inclui a escolha de um comportamento, dentre uma ou
mais alternativas, com a intenção de aproximar-se de algum objetivo desejado”. Pode-se
assim afirmar que o processo decisório começa antes do momento de decisão e estende-se
para além deste (CIAMPONE, 1991, p. 192).
Corroborando com essa linha de pensamento, Guimarães; Évora (2004, p. 73)
complementam:
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(...) a tomada de decisão é considerada a função que caracteriza o
desempenho da gerência. Independentemente do aspecto da decisão,
esta atitude deve ser fruto de um processo sistematizado, (...)
estabelecimento de propostas de soluções, escolha da decisão,
viabilização e implementação da decisão e análise dos resultados
obtidos.
Cabe salientar, antes de elencar os modelos de processo de tomada de decisão com
enfoque na enfermagem, que muitos profissionais empregam o processo decisório e a
resolução de problemas como sinônimos. Ao exibir tal diferenciação, Marquis e Huston
(2015) expressam a resolução de problemas como parte da tomada de decisão. Para a
resolução de problemas sempre abarca a tomada de decisão, no entanto o oposto pode ocorrer
sem sua análise, pois pode estar direcionada para o aproveitamento de uma oportunidade. Sob
outro enfoque, os autores complementam que a solução de problemas tenta identificar a raiz
do problema, enquanto que a tomada de decisão, quando relacionada à solução de problemas,
apenas age sobre os sintomas.
Com tais parâmetros, salienta-se que há conflitos entre os termos, pois na prática, em
algumas situações, há semelhanças quanto à estrutura e resultados. No entanto, são
consideradas duas pequenas e essenciais diferenças. A primeira característica é que o processo
de tomada de decisão pode estar relacionado a solucionar um problema ou ao aproveitamento
de uma oportunidade e, remete a uma estruturação, baseada em análises críticas para a
execução da decisão. A segunda, é que a solução de problemas, por estar relacionada
exclusivamente ao problema em questão, busca desvendar a origem dele e solucioná-lo de
forma integral, executando soluções permanentes. (MARCON, 2006)

4.6.1 - Modelos do processo decisório na enfermagem
Pesquisadores sobre o processo decisório asseguram que “as melhores decisões são
tomadas quando percorremos todas as fases do processo decisório, de modo sistemático, e que
podemos aprender a fazer isso, adquirindo maior segurança” (CIAMPONE, MELLEIRO,
2010, p. 38).
A tomada de decisão por meio de um modelo de etapas esclarece o fenômeno a ser
resolvido, Ciampone (1991) menciona que não será a teoria que oferecerá o suporte completo
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para a tomada de decisão, mas ajudará a estruturar e analisar o processo a ser percorrido,
possibilitando chegar à melhor alternativa. Desta forma, podem-se citar dois referencias da
área de enfermagem: Ciampone (1991) e Marquis e Huston (2015), que dirigiram seus
estudos do processo decisório para a profissão, apresentando propostas de modelos de etapas.
No quadro 2, são apresentados estes modelos.

AUTORES

CIAMPONE

MARQUIS E HUSTON

(1991)

(2015)

ETAPAS
Primeira

Percepção do problema

Identificação do problema

Segunda

Definição do problema

Geração de alternativas

Terceira

Coleta de dados

Escolha

Quarta

Análise de dados

Implementação

Quinta

Redefinição do problema

Sexta

Procura de soluções alternativas

Sétima

Escolha da decisão

Oitava

Implementação

Nona

Avaliação

Quadro 2: Modelos de etapas do Processo de Tomada de Decisão na Enfermagem
Fonte: Marcon (2006)

No modelo proposto por Ciampone (1991), as fases do processo decisório são: a
percepção do problema, que descrever objetivamente a situação que se considera como
problema; definição do problema, diferenciando causa e sintoma; a coleta de dados: ouvir,
colher e levantar informações que permitam o exame da situação todos os envolvidos, uma
vez que a informação é a base para a decisão; análise dos dados: procura-se chegar às causas e
fatores determinantes da situação com objetivo de visualizar o problema de diferentes
ângulos, busca-se relacionar as forças que causam e mantém o problema; redefinição do
problema: que ocorre, se necessário, a partir da análise; procura de soluções alternativas:
consiste em listar alternativas e consequências, considerando a viabilidade e os efeitos
prováveis de cada uma; escolha ou decisão: após o estudo da situação feito, das causas e das
possíveis alternativas, faz-se uma escolha, opta-se por uma determinada solução,
considerando-se as que melhor atendam aos objetivos estabelecidos e às circunstâncias
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presentes; implementação: se a tomada de decisão for por consenso do grupo, haverá pouca
ou nenhuma dificuldade na implementação, já as decisões baseadas em um único elemento
são mais difíceis de serem implementadas, pois depende desse indivíduo convencer todo o
grupo a aceitar a decisão; avaliação: analisa o processo como um todo, averigua o sucesso da
resolução do problema e decisões tomada.
No modelo seguinte, proposto por Marquis e Huston (1999)13 apud Marcon (2006) a
autora relata que o modelo elenca quatro etapas essenciais para o auxílio ao processo
decisório. Eles anunciam que as decisões devem estar baseadas em conhecimentos e em
informações suficientes para iniciar o processo. Apresentam a primeira etapa como a
identificação do problema, afirmando que esta fase remete à busca de informações pertinentes
e verídicas sobre a situação em questão. Com base nos dados levantados, os autores enunciam
a segunda: a criação de alternativas, as quais precisam ser fundamentadas para serem
melhores analisadas. Ao conseguir elaborar alternativas com argumentações críticas, os
autores mencionam a terceira etapa: a escolha da solução, e por fim, a etapa da
implementação da escolha.
Ao observar as etapas propostas pelos autores supra, cabe reiterar que na enfermagem,
o trabalho é estruturado em conjunto com outros profissionais, tendo por finalidade o cuidar,
interpretado por procedimentos técnicos, mas também por relações humanas. O cuidar
abrange fazer escolhas, tomar decisões, seja na dimensão do assistir, gerenciar, ensinar ou
investigar, assim, o cotidiano da profissão enfrenta situações que solicita um posicionamento
diariamente.
Atinente Ciampone (1991 p. 194) comenta que muitas vezes as decisões são
circunstanciais, pouco fundamentadas, baseadas apenas em hábitos ou rotinas sem explorar
variáveis diferenciadas e criativas, e complementa que este evento “causa angustias,
inseguranças e inquietação que, somadas às ansiedades geradas pelo próprio ambiente de
trabalho, levam o profissional a vivenciar situações de permanentes conflitos e insatisfações”.
Marquis e Huston (2015), corroborando com o pensamento de Ciampone sobre as
decisões em enfermagem, expõem sobre a utilização de uma abordagem baseada em
evidências, com vistas a qualificar o processo. As autoras descrevem que, para obterem
conhecimento e discernimento durante o processo de tomada de decisão, o decisor necessita
13
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sair de seu ambiente conhecimento para resolver problemas apresentados, através de novas
fontes de dados, sejam da literatura de pesquisas, sejam da prática clínica, melhorando a
qualidade das decisões, impactando no atendimento aos clientes e nos resultados obtidos.
As estratégias para que o enfermeiro promova a melhor prática baseada em evidências
incluem: a) manter-se atualizado sobre as evidências; b) usar e estimular o uso de fontes
múltiplas de evidências; c) usar evidências no apoio a decisões clínicas e gerenciais; d)
descobrir fontes de evidências em sua especialidade; e) implementar e avaliar práticas
sancionadas nacional e internacionalmente; f) questionar, desafiar e assumir riscos; g) dissipar
mitos e tradições que não tenham sustentação de evidências; h) cooperar local e globalmente
com outros enfermeiros; i) interagir com outras disciplinas para ativar evidências em
enfermagem. Em síntese, o fato de exercer a prática e tomar decisões com base em evidências
deve ser compreendido como sine qua non a todos os enfermeiros da atualidade.
Com base no entendimento que a tomada de decisão em enfermagem é influenciada
por padrões, normas e diretrizes, Ciampone (1991, p.203) esquematizou as técnicas que
auxiliam ao processo de tomada de decisão, classificando-as em técnicas tradicionais e
modernas, que poderão ser utilizadas nas decisões programadas ou não-programadas,
conforme o esquema do Quadro 3.

Decisões

Técnicas Tradicionais

Técnicas Modernas

Programadas
- Repetitivas, de rotina.

1 - Hábito.

1 - Pesquisa operacional

- Decisões tomadas através

2 - Rotina (através de

(observação participante e

dos processos da

procedimentos padronizados visão sistêmica do

organização, onde é possível

de ação).

percorrer as fases da teoria.

3 - Estrutura organizacional: 2 - Técnicas grupais.
- expectativa comum;

problema)

3 - Processamento de dados.

- canais de informação bem
definidos.
Não-programadas
- Decisões de momento

1 - Julgamento por intuição.

1 - Técnica heurística de

(considerando a urgência).

2 - Regras empíricas.

solução de problemas
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- Decisões que envolvem

3 - Atribuição de crença na

(deixar que as pessoas

mudanças não previstas na

autoridade do pessoal de 1ª

busquem a melhor solução).

estrutura.

linha (chefes e

2 - Exploração das

supervisores).

alternativas disponíveis e
consequências com
incentivo à criatividade do
grupo envolvido na decisão.

Quadro 3 - Técnicas de tomada de decisão.
Fonte: Ciampone (1991).

Observa-se que as técnicas propostas por Ciampone vêm de encontro com perfil
centralizador e autocrata da administração em enfermagem, a autora apresenta um modelo
gerencial denominado administração participativa em enfermagem, o qual é visto como uma
nova tendência de gerência dos serviços de saúde, de proporções inovadoras, motivadoras e
de trabalho em equipe.
Nas últimas décadas, as organizações de modo geral vem implementando o
planejamento estratégico como base para o processo decisório amplia a perspectiva do saber
técnico e incorpora importantes dimensões, tais como a dimensão política e a dimensão social.
Dessa forma, o gestor atua em conjunto com os atores envolvidos na busca de estratégias que
visem diminuir a rejeição, a indiferença ou a oposição e gerenciar os conflitos no sentido de
obter maior governabilidade no processo decisório. (PERES; CIAMPONE, 2006)
As organizações voltadas para a saúde de modo geral e como parte delas os serviços
de enfermagem seguem essa tendência através da implantação do modelo de tomada de
decisão descentralizada, que tem como referência o modelo de Administração Participativa.
Segundo Bork et al (2011, p. 74), “esse modelo é definido como um processo de
descentralização que possibilita ao enfermeiro o controle sobre sua prática e ambiente de
trabalho, pautado em ações que requerem autoridade com responsabilidade”, tendo como
alvos a serem alcançados: “a autonomia do enfermeiro na tomada de decisão, os níveis
elevados de satisfação no trabalho, a maior eficiência e efetividade da prática de enfermagem,
o melhor cuidado ao paciente e a menor rotatividade de profissionais”.
A decisão compartilhada tem como pilares sete princípios, segundo esses autores, que
são:
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1. Parceria – consiste no envolvimento de todos na busca dos melhores resultados, através do
reconhecimento da interdependência das ações e da contribuição de cada um no resultado.
2. Autoridade com responsabilidade – consiste em garantir ao profissional autonomia,
autoridade e controle sobre determinada atividade. Entendendo-se autonomia como sendo o
direito a tomada de decisão; autoridade como o poder para a tomada de decisão e o controle
como a habilidade e a capacidade para a tomada de decisão.
3. Equidade – consiste em valorizar a todos, permitindo a participação dos diversos
representantes no processo de tomada de decisão, estando relacionado ao reconhecimento do
valor ético e os princípios de conduta que orientam as relações interpessoais.
4. Propriedade – consiste no comprometimento do trabalho de cada um com a meta da
organização.
5. Eficiência, eficácia e efetividade – neste caso a eficiência consiste no empenho dos
profissionais para o alcance dos resultados; a eficácia consiste nas ações objetivas e assertivas
para o resultado e a efetividade no alcance do resultado esperado.
6. Aprendizado contínuo – todos os membros da equipe devem investir no aprendizado
contínuo, buscando ações e decisões embasadas na melhor informação.
7. A pessoa certa no lugar certo – “a melhor decisão não é a mais popular ou da maioria, mas
sim aquela respaldada pela melhor informação” assim sendo, deve-se garantir que a pessoa
certa esteja no lugar certo para que tenha as melhores informações e assim possa tomar as
melhores decisões.
Eleger por uma mudança de modelo do tradicional para o de Decisão Compartilhada
não é simples e deve ser pautada e fundamentada em uma escolha consciente. Consonante à
enfermagem Bork et al (2011, p.76) afirmam que: “é fundamental que a decisão de mudança
do modelo de gestão de um Sistema de Enfermagem seja aprovada pela liderança do serviço
de saúde, que deve compreender que o processo de implantação de um novo modelo envolve
uma mudança cultural, sendo, portanto, necessário investir tempo adequado para a obtenção
de resultados, uma vez que estes não são imediatos”
Estes autores afirmam ainda que “o primeiro passo para escolha do modelo de decisão
compartilhada é um amplo estudo, que envolva uma busca bibliográfica, eventuais visitas a
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instituições em que este já fora implantado. E, logicamente, deve ser viável dentro da
realidade da instituição e do país”.
Pode-se concluir que, o processo decisório abarca juízo de fatos e valores, significando
algo de extrema complexidade, sobretudo quando tais decisões influenciarão o cotidiano de
outros profissionais. Contudo, no processo de trabalho do enfermeiro, ele também agregará
“conhecimentos, habilidades e atitudes coerentes, precisas e imparciais para uma tomada de
decisão que venha ao encontro de seus valores pessoais e éticos e ao mesmo tempo em que
atenda aos objetivos e metas da organização” (CIAMPONE, 1991).
Cabe ressaltar que no processo de tomada de decisão não deve haver um
distanciamento entre os que tomam decisões os que colocam em prática as soluções e
alternativas do que foi decidido, este processo tem que ser participativo e contar, sempre que
possível com a colaboração e o envolvimento de todos os envolvidos, em todas as fases.
(MARCON, 2006)
Em virtude do que foi mencionado, é imperioso que o enfermeiro desenvolva:
“capacidade de caracterização objetiva da situação, sensibilidade para problemas de relações
humanas, descontentamento construtivo (inconformismo com a rotina) e, sobretudo,
autodeterminação para solucionar problemas” (CIAMPONE, 1991).

104

O Referencial Teórico

Capítulo V
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O Pensamento Reflexivo - Donald Schön
O referencial teórico escolhido para subsidiar a análise das informações que
emergiram no estudo é o do Donald Schön (1930-1997).

Figura 11 - Donald Schön

Donald Alan Schön nasceu em Boston (1930) e cresceu em Massachusetts. Em 1951,
ingressou na Universidade de Yale, em New Haven (Connecticut – EUA), onde obteve o seu
título de Bacharel em Filosofia. Depois de graduar-se, viajou para a França e foi estudar na
Sorbonne de Paris. Devido ao excelente desempenho que apresentou durante sua graduação
em Filosofia, foi agraciado com uma bolsa (a Woodrow Wilson Fellowship) para continuar
seus estudos. Desta maneira, pode frequentar a Universidade de Harvard e obter os títulos de
mestre e, posteriormente, doutor em Filosofia. Professor de estudos urbanos e de Educação no
Massachusetts Institute of Tecnology dos Estados Unidos da América, é um dos autores de
maior peso na difusão do conceito de reflexão. Sua teoria tem sido denominada como uma
epistemologia da prática (ALARCÃO, 2000). Para ele, a experiência envolve uma série de
elementos que a teoria não consegue contemplar e que devem ser exploradas pelo professor
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para proporcionar ao estudante os conhecimentos fundamentais à prática. Somente uma
reflexão sistemática e continuada é capaz de promover a dimensão formadora da prática
(WALDOW, 2009).
Trata-se de um professor norte-americano, respeitado por sua ação precursora na
defesa da prática reflexiva como instrumento de desenvolvimento de capacidades, baseado no
processo de reflexão-na-ação; vislumbrando perspectivas de aprendizagem por meio do
aprender através do fazer privilegiado na formação dos profissionais. Utilizou-se
principalmente a obra: “Educando o profissional reflexivo”. Para Schön (2000, p. 65) “através
da experiência, o profissional constrói seu conhecimento, definido como o conjunto de
esquemas de pensamento e de ação de que dispõe um ator”. Esse processo determinará as suas
percepções, interpretações e as direcionará na tomada de decisões que lhe permitirão enfrentar
os problemas encontrados no cotidiano do trabalho. Para que o conhecimento gere
competências, é necessário que os saberes sejam mobilizados através de esquemas de ação,
decorrentes da percepção, avaliação e decisão, desenvolvidas na prática.
Influenciado por John Dewey14, filósofo americano, a epistemologia da prática
proposta por Schön tem como ponto de referência as competências subjacentes à prática dos
bons profissionais, considerando tais capacidades o produto de uma mistura integrada de
ciência, técnica e arte, a que dá o nome de artistry (SCHON, 2000).
Donald Schön, em seu livro “The Reflective Practitioner” (1983), aborda sobre a
educação, o conhecimento profissional e a prática profissional, bem como a reflexão-na-ação
e o conhecimento-na-ação. Ele faz sua crítica à epistemologia da racionalidade técnica,
afirmando que, na prática do mundo real, os problemas não se apresentam ao profissional
como dados e, tampouco, a prática profissional é, meramente, um processo de resolução de
problemas. Em compensação, defende uma prática profissional reflexiva, aonde o profissional
irá se deparar, rotineiramente, com problemas que devem ser construídos a partir de dados de
situações problemáticas que são intrigantes, inquietantes e incertas. Somente através da
14

John Dewey, psicólogo, filósofo, professor de 1904 a 1931 na Universidade de Colúmbia em Nova York, é
um dos representantes mais significativos do pragmatismo norte-americano. Partindo das ciências naturais, do
materialismo, do behaviorismo e da experiência prática, concebeu o pensamento como um instrumento para o
intercâmbio, definindo, por isso, sua filosofia como instrumentalista. Dewey defendeu uma humanização da
sociedade capitalista, e sua obra pedagógica Democracia e Educação (1916) foi determinante para o que neste
século se evoluiu no sistema educativo norte-americano. Como psicólogo, sustentou a ideia de que todas as
formas de relação conduziam basicamente a uma adaptação ao meio (funcionalismo).
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prática reflexiva, o profissional será capaz de definir um problema, selecionar seus elementos,
determinar os limites da sua atenção em relação a ele, bem como ser coerente em delinear as
possíveis direções em prol de uma solução (SCHÖN, 1983).
Ainda na obra The Reflective Practitioner (1983), Schön utiliza o termo skills quando
fala de habilidades e competências. Neste livro, ele não faz uma diferenciação entre
habilidades e competências, mas sim, aborda sobre as que só podem ser desenvolvidas através
da prática profissional. Para essas skills que só podem ser desenvolvidas na prática, Donald
Schön (1983; 2000) dá o nome de “professional artistry”.
Contudo, Schön indagou-se sobre quais seriam os tipos de conhecimento que aqueles
profissionais ditos competentes e habilidosos possuem, uma vez que, na atualidade, as
profissões tornaram-se essenciais para o próprio funcionamento da nossa sociedade. Para ele,
nossas principais instituições formais – escolas, hospitais, órgãos públicos, tribunais, exércitos
– são espaços para o exercício da atividade profissional. Ainda segundo Schön, (1983, p. 4),
“nós olhamos para os profissionais como se eles pudessem dar a definição e a solução dos
nossos problemas e, é através deles que nós nos esforçamos para o progresso social”. Em
todas essas funções é que se honra a “reivindicação dos profissionais do conhecimento
extraordinário em matéria de grande importância social” e, em troca, “concedemos aos
profissionais direitos e privilégios extraordinários” (SCHÖN, 1983, p. 4).
Schön assegura que o conhecimento profissional poderia ser melhorado, a fim de estar
mais próximo de atender aos anseios sociais. Ele defende a ideia da necessidade dos
profissionais passarem, durante sua formação, por aprendizados propiciados através da
vivência de experiências no âmbito da prática profissional o que, por sua vez, possibilitaria o
desenvolvimento dos seus “professional artistry” e uma formação para uma contínua “prática
reflexiva”. Através dessas situações da prática profissional que são singulares, complexas,
incertas, instáveis e/ou onde existam conflitos de valor, que os profissionais desenvolvem
seus “professional artistry”, que segundo o autor, representa a condição fundamental para que
se concretize um processo de formação acadêmica que extrapole a racionalidade técnica
(SCHÖN, 2000).
Nesse sentido, o “professional artistry” se constrói através da reflexão a reverência
das ações praticadas em distintas circunstâncias da prática profissional, e nas quais se faz
necessário pôr em prática o que se sabe e como se sabe para, em seguida, com base numa
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análise crítico-reflexiva, aperfeiçoar, reformular e, até mesmo, desenvolver novas
competências e habilidades a partir daquilo que se sabe fazer e pensar, sendo criativo em
situações únicas. Schön assinala que se é verdade que há um elemento irredutível na arte da
prática profissional, também, é verdade que engenheiros talentosos, professores, profissionais
de saúde, cientistas, arquitetos e administradores, às vezes, exibem seus talentos em sua
prática no dia-a-dia. “Se a arte não é invariável, conhecida e ensinável, parece, no entanto,
que pode ser aprendida por alguns indivíduos” (SCHÖN, 1983, p. 18).
Para Schön, o profissional necessita “descer ao terreno pantanoso”, pois, somente
neste lugar, ele poderá encontrar os problemas mais importantes e difíceis para conseguir,
efetivamente, desenvolver seus “professional artistry”. Só aqueles que escolhem as planícies
pantanosas, deliberadamente, se “envolvem em problemas confusos, mas crucialmente
importantes e, quando solicitados a descrever seus métodos de investigação, discorrem da
experiência, da tentativa e do erro, da intuição e de como seguem adiante” (SCHÖN, 1983, p.
43). Já os outros profissionais que optam pelo terreno elevado (por fome de rigor técnico, ou
por quererem transparecer uma imagem de competência profissional), escolhem limitar-se a
zonas confortáveis de uma prática estritamente técnica (SCHÖN, 1992).
Os estudos de Schön servem como forma de problematizar as questões concernentes à
relação teoria-prática no cotidiano profissional. Estão na base da formulação sobre o
profissional reflexivo, partindo da constatação de que há uma crise de confiança nos
profissionais. Schön, em suas pesquisas sobre a formação profissional – primeiramente de
arquitetos, busca entender como se dá a aquisição dos saberes que os profissionais carregam,
em particular os que ele denomina de bons profissionais em busca do “professional artistry”,
formulando sua perspectiva em torno de três aspectos: “conhecimento na prática, reflexão
da prática e reflexão sobre a prática”.
Para Schön, o profissional, no seu fazer cotidiano, traz um conhecimento que utiliza
para a solução de diferentes questões. É um conhecimento tácito, ou conhecimento na prática,
o qual “manifesta-se na espontaneidade” e, portanto, não traz o dado de sistematização. É um
conhecimento que se expressa na execução de uma dada tarefa, sem ter a necessidade de uma
reflexão prévia.
Na medida em que o profissional coloca para si as questões do cotidiano como
situações problemáticas, ele está refletindo, buscando uma interpretação para aquilo que é
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vivenciado. Quando o profissional faz esta reflexão ao mesmo tempo em que está vivenciando
uma determinada situação, para Schön, ele faz uma reflexão na ação.
Esta etapa permite uma reorientação da ação no momento mesmo em que está
vivendo. Se essa reflexão se dá após a ação e tem caráter retrospectivo, o profissional reflete
sobre a ação. Há certo distanciamento, um olhar distinto daquele que vivenciou aquela ação.
A reflexividade, portanto, consiste em tomar consciência da ação, de tornar inteligível a ação,
pensar sobre o que faz.
Por fim, outro momento desse processo é a reflexão sobre a reflexão ação. Aí se
processa algo mais elaborado, no qual o próprio profissional busca a compreensão da ação,
constrói sua interpretação e tem condições de criar outras alternativas para aquela situação.
O professor Donald Schön desenvolveu atividades relacionadas às reformas
curriculares nos cursos de formação de profissionais junto ao MIT (Instituto de Tecnologia de
Massachussets, nos Estados Unidos da América), até 1998, propondo uma formação de
maneira diferente da ditada pelos currículos normativos, onde a ciência é apresentada em
primeiro lugar, seguindo-se à sua aplicação e, posteriormente a realização do estágio, para que
o aluno aplique o conhecimento técnico profissional.
De acordo com o entendimento de Schön, a formação nestes moldes torna o
profissional incapaz de responder às situações emergentes no dia-a-dia de trabalho, pois ele
não dispõe de respostas técnicas previamente elaboradas para todas as situações, que muitas
vezes ultrapassam os conhecimentos elaborados pela ciência.
Schön (2000) preconiza em seu estudo que é necessário um profissional que integre
teoria x prática x reflexão, baseado no processo de reflexão-na-ação, ou seja, um ensino em
que aprender através do fazer seja prioridade, um processo de construção cuja capacidade de
refletir seja estimulada pela interação. O autor enfatiza que somente uma nova epistemologia
da prática, guiada na reflexão do profissional sobre a sua prática, é que orientará uma possível
mudança de um profissional reflexivo, capaz de encontrar respostas aos dilemas encontrados
na prática cotidiana, neste sentido, enquanto pesquisador, me sinto provocado no momento
em que minha prática de ensinar, leva a uma reflexão a este profissionais enfermeiros da rede
básica de saúde.
É possível olhar respectivamente e refletir sobre a reflexão-na-ação.
Após a aula, o professor pode pensar no que aconteceu, no que
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observou, no significado que lhe deu e na eventual adoção de outros
sentidos. Refletir sobre a reflexão-na-ação é uma ação, uma observação
e uma descrição, que exige o uso de palavras. (SCHÖN, 1992, p. 83).
O desenvolvimento da aprendizagem deve ser realizado no aprender-fazendo, mediado
pelo diálogo do professor com o aluno. Nesta relação o professor, ao observar o
desenvolvimento do estudante, vai dosando suas orientações verbais e as demonstrações, de
acordo com as atitudes do estudante, que ora escuta, ora o imita. Neste processo interativo, o
aluno aprende a prática de um prático, praticando, havendo uma reflexão na ação de ambos
(SCHON, 2000).
Na formação em saúde, mais especificamente na enfermagem, a conexão da reflexão à
crítica ocorre devido às características da reflexão e da reflexão na ação, nas quais se retorna
cognitiva e emocionalmente a conteúdos, ideias, crenças e atos, a fim de reexaminá-los e
avaliar, ou seja, os processos reflexivos propiciam a crítica. Nada obstante, nem toda reflexão
é cercada de crítica. E sendo acrítica, pode conduz à reprodução de modelos que
comprometem a autonomia dos sujeitos envolvidos, desumanizando-os. (ALVES, 2013)
A prática reflexiva, conforme Schön (1992), exige que o profissional não se limite às
investigações produzidas na academia, devendo produzir um conhecimento prático, que é
validado pela própria prática, fundamentada na reflexão. Tal forma de pensar e agir pode
orientar mudanças e dar respostas a certos dilemas que aparecem no dia-a-dia do exercício
profissional.
Refletir sobre a prática apresenta-se, então, com dois aspectos complementares. Por
um lado, indica a necessidade de interferência na prática, da sua modificação por um processo
próprio, intrínseco à pessoa. Por outro lado, refletir a prática conduz o profissional a praticar a
reflexividade, ou seja, dinamizar a vivência através de um processo recriador, adotando como
perspectiva a possibilidade inerente de construção de um novo saber. (VALENTE, 2009)
Assim, segundo as considerações do Schön, que subsidiou este estudo, a reflexão é o
fio condutor para as transformações, processo consciente do ser humano, sendo essencial ao
cotidiano de trabalho. Tal proposta do conhecimento na ação por meio da reflexão torna-se
oportuna quando os profissionais reconhecem a missão de desenvolvê-la pautada na práxis.
Implica um processo de busca interior que presume um distanciamento do senso comum,
criando oportunidade para que se adote uma postura critica de suas práticas e da estrutura na
qual estão inseridos.
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Com intuito de apreciar a produção do conhecimento, aferiu-se o interesse recente dos
pesquisadores brasileiros pelos temas que envolvem o conceito de profissional reflexivo,
usou-se o Banco de Teses disponibilizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes), órgão ligado ao Ministério da Educação. O Banco de Teses integra
o Portal de Periódicos da Capes e reúne os resumos de teses e dissertações disponibilizados
pela Plataforma Sucupira para o triênio 2013 a 2016. Enumeraram-se os trabalhos,
dissertações e teses, compreendidas no período, por área do conhecimento (BRASIL, 2016).
Administração (1)
Artes (1)
Ciências da Computação (1)
Ciências da Comunicação (1)
Dança (1)
Direito (1)
Educação (37)
Educação e Contemporaneidade (1)
Educação em Ciências E Matemática (3)
Educação Escolar (1)
Educação Matemática (3)
Educação Nas Ciências (2)
Educação Para A Ciência (1)
Educação, Arte e História da Cultura (1)
Enfermagem (1)
Ensino de Ciências (2)
Ensino de Ciências E Matemática (1)
Ensino e História de Ciências Da Terra (1)
Ensino na Saúde: Formação Docente Interdisciplinar para o SUS (2)
Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática (1)
Linguística Aplicada (1)
Odontologia (1)
Processos Socioeducativos E Práticas Escolares (1)
Nota-se que Donald Schön subsidiou essencialmente como referencial teórico, os
estudos na área de Educação, sendo citado 49 vezes.
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Percurso Metodológico

Capítulo VI
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Delineamento de estudo
Esta Tese se encontra inserida na Linha de Pesquisa: O cuidado em seu contexto sócio
cultural.
Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, de abordagem qualitativa do tipo
estudo de caso. A pesquisa descritiva, segundo Figueiredo (2008) tem o propósito de obter
informações do que existe, a fim de poder descrever e interpretar a realidade. Figueiredo e
Souza (2010) proferem que a pesquisa exploratória aumenta a familiaridade do pesquisador
com o ambiente, enquanto no método qualitativo o pesquisador é um participante, interagindo
em todo o processo, compreendendo, interpretando e analisando os dados a partir das
informações coletadas.
A abordagem metodológica utilizada é a qualitativa. Esta costuma ser descrita como
holística por estar preocupada com os indivíduos e seu ambiente, em todas as suas
complexidades, e naturalista porque não impõe qualquer limitação ou controle ao pesquisador.
Além disso, estuda a subjetividade e se aprofunda mais na análise dos discursos, do que em
resultados quantitativos (MINAYO, 2010).
De acordo com Minayo (2010, p.21):
A pesquisa qualitativa responde a muitas questões particulares, ela se
preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado,
trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes.
Segundo Polit & Beck (2011) tal abordagem se baseia na premissa de que os
conhecimentos sobre os indivíduos só são possíveis através da descrição da experiência
humana, a forma como é vivida e como é definida pelos seus próprios atores.
Destaca-se que, na pesquisa qualitativa aplicada à Enfermagem, contamos com uma
variedade de métodos e técnicas que possibilitam o desvendar dos problemas do cotidiano da
atuação, e dentre estes, a escolha pelo Estudo de Caso, por acreditar que atenderá aos
objetivos deste estudo.
Acredita-se, assim, que este estudo se aproxima da definição técnica de Estudo de
Caso de Yin (2005, p. 32-33), na medida em que pretende investigar um fenômeno
contemporâneo, dentro do seu contexto da vida real. Para o autor, o estudo de caso, como
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estratégia de pesquisa, pode ser utilizado em diversas situações, contribuindo com o
conhecimento dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos, de grupo, dentre
outros e permite uma investigação que preserve as características holísticas e significativas
dos acontecimentos da vida real.
Para Yin (2005) as três características principais que delineiam o estudo de caso são:
1. Os dados são obtidos em um nível de profundidade tal que permite tanto
caracterizar e explicar em detalhe aspectos singulares do estudo, como apontar
semelhanças e diferenças quando comparado com outros casos estudados.
2. A atitude do pesquisador é caracterizada pela busca de conhecimento e não de
conclusões e verificações.
3. O pesquisador deve ter a capacidade de integrar, reunir e interpretar inúmeros
aspectos do objeto pesquisado.
Segundo Ludke e André (2005, p. 17), o estudo de caso “é um método de abordagem
qualitativa, porque encerra alguns aspectos essenciais: a) O caso escolhido para investigação
trata-se de uma unidade; b) os contornos e os limites deste são mais claramente definidos ao
longo do estudo; c) o caso é uma unidade dentro de um sistema amplo, mas o seu foco de
interesse dirige-se para aquilo que ele tem de particular, de único; e d) o caso é útil para
investigar questões singulares que têm um valor em si mesmo”.

Cenário do estudo

O cenário para o estudo de caso foi Fundação Municipal de Saúde - FMS do
município de Niterói/RJ, em sua Vice-Presidência de Atenção Ambulatorial, Coletiva e da
Família – VIPACAF/FMS, representada por suas seis Policlínicas Regionais, relacionadas
abaixo, divididas em seis policlínicas regionais. Existem ainda duas policlínicas de
especialidades, porém não possuem perfil de atenção básica. (FMS, 2013)

- Policlínica Regional do Largo da Batalha.
Endereço: Rua Ver. Armando Ferreira, 30 -Largo da Batalha - Telefone: 2616-3633(fax).
- Policlínica Regional de Itaipu
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Endereço: Estrada do Engenho do Mato s/nº - Itaipu - Telefones: 2609-6368; 2709-1579.
- Policlínica Regional Dr. Sergio Arouca (Santa Rosa)
Endereço: Praça Vital Brasil s/nº - Santa Rosa - Telefones: 2610-8975; 2711-2366(fax).
- Policlínica Regional Dr. Carlos Antônio da Silva (Centro)
Endereço: Jansen de Melo s/nº - São Lourenço - Telefones: 2717-1426; 2719-0050 (fax).
- Policlínica Regional da Engenhoca
Endereço: Av. Prof. João Brasil s/nº Engenhoca - Telefones: 2628-8047 (fax); 3603-8874.
- Policlínica Regional Dr. Guilherme Taylor March (Zona Norte)
Endereço: Desembargador Lima Castro, 238 - Fonseca - Telefones: 2626-4170.

A escolha por este cenário se respalda na singularidade, uma vez que o município
vem se destacando no cenário nacional por sua participação ativa nos processos de discussão,
em torno das inovações institucionais e das mudanças no modelo assistencial à saúde desde o
final da década de 70, tais como:
1) constituição da rede municipal de saúde, inspirada na estratégia de atenção
primária preconizada pela OMS (1977-80), que recomendava a extensão de cobertura em
bairros periféricos, a partir da implantação de uma rede básica de serviços e utilização de
agentes de saúde, priorizando a atenção primária.
2) A implementação do projeto das Ações Integradas de Saúde (Projeto Niterói), no
período 1982 a 1987, que se propunha a articular várias instituições prestadoras de serviços
numa rede hierarquizada de atenção em nível local.
3) Implementação do processo de municipalização e criação dos Distritos Sanitários,
em 1989.
4) Implantação do Programa Médico de Família, a partir de 1992. (HUBNER, 2007)

Também, por ser cenário de pratica dos acadêmicos da Escola de Enfermagem Aurora
de Afonso Costa/UFF, ser o município sede da Universidade Federal Fluminense e esta,
formadora de grande parte dos recursos humanos inseridos na rede de saúde publica ou
privada deste município.
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Procedimentos éticos

Esta pesquisa com CAEE 48559415.5.0000.5243, foi submetido à apreciação e
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro,
Universidade Federal Fluminense (UFF), com base na resolução CNS 466 de 12 de dezembro
de 2012 (BRASIL, 2012). Assegurou-se aos participantes do estudo o sigilo, o anonimato, a
participação voluntária e a desistência em qualquer momento da pesquisa sem qualquer
prejuízo ao mesmo. (ANEXO 1)

Participantes do estudo

Os participantes da pesquisa foram doze enfermeiros que atuam no planejamento,
organização, coordenação e controle das referidas policlínicas, são nessas funções na unidade
básica de saúde que o profissional de enfermagem além de desenvolver atividades voltadas
para o cuidado, atua no gerenciamento deste cuidado, dos cuidadores e toma decisões. Os
participantes aceitaram participar do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre
Esclarecido, em cumprimento à Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. (Apêndice
1)
Para as entrevistas, entrou-se em contato por telefone com os profissionais, e, para a
elaboração da agenda, considerou-se a disponibilidade, as quais foram agendadas no dia ou
período desejado, evitando assim atrapalhar o andamento ou a rotina do trabalho da unidade
de saúde. Visando a preservar o anonimato anunciado aos participantes durante a
investigação, os mesmos foram identificados através de abreviaturas: Ent1, Ent2, assim por
adiante. A distribuição dos participantes, de acordo com as características profissionais e
pessoais, está disposta a seguir:

117
Características
Sexo

Respostas

Quantidade

Feminino

10

Masculino

2
Inst. pública

2

Inst. privada

10

Graduação
Titulação

Especialização

Saúde pública

2

Outras áreas

9

Mestrado

1

1-5 anos

4

6-10 anos

4

Acima de 10 anos

3

1-5 anos

8

6-10 anos

1

Acima de 10 anos

3

Tipo de vínculo

Estatutário

4

empregatício

Prestador de serviço

8

Possui outro vínculo

Sim

6

empregatício

Não

6

Tempo de graduação

Tempo de atuação na
Policlínica Regional

Quadro 4 – Perfil dos participantes pesquisados
Fonte: Elaboração própria

Coleta dos dados

A coleta de dados ocorreu através da entrevista semi-estruturada, (Apêndice 2) eleita
por ser uma técnica na qual o pesquisador se põe a frente do sujeito da pesquisa e lhe
direciona perguntas pré-estabelecidas por um roteiro, objetivando a obtenção de dados
pertinentes à investigação, além de ser uma forma de diálogo assimétrico em que uma das
partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação. (GIL, 2008) E
seguida da observação não-participante (Apêndice 3), determinada como uma técnica de
coleta de dados para se obter informações, ou seja, como um elemento básico da investigação
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científica. Sua utilização permite a compreensão de fatos e dados dificilmente abrangidos
pelos roteiros de entrevistas ou questionários, permite conhecer detalhes que os instrumentos
estruturados e semi-estruturados não podem obter, viabilizando uma análise mais indutiva.
(MARCONI; LAKATOS, 2006)
Segundo Minayo (2010) a entrevista é o instrumento adequado para a pesquisa
qualitativa, porque pode revelar, por intermédio de um porta-voz, as reais representações de
um determinado grupo sobre algo específico. Nesse sentido, a entrevista semi-estruturada
permite ao entrevistador seguir livremente sua linha de pensamento dentro do tema proposto,
levando ao desvelamento da realidade vivenciada pelo entrevistado.
A partir da utilização dos instrumentos de coleta supracitados, torna-se possível a
construção de informações pertinentes ao alcance dos objetivos da pesquisa. A análise dos
dados recolhidos em campo, para Minayo (2010, p. 197-198), busca atingir três objetivos:
ultrapassar a incerteza, enriquecer a leitura e integrar as descobertas, tendo também
finalidades complementares, ou seja, propõe uma atitude de busca a partir do próprio material
coletado e amplia a compreensão de contextos culturais com significações que ultrapassam o
nível espontâneo das mensagens.
Após a concretização das entrevistas, armazenadas em dispositivo “MP3”, procedeu-se
à realização da observação do cotidiano dos enfermeiros participantes frente suas decisões
pautadas nas informações, quando se teve a oportunidade de acompanhar nove profissionais
realizando suas atividades, não sendo possível observar três, devido à incompatibilidade de
horários.
Em relação a observação, um dos procedimentos metodológicos do estudo, Ludke e
André (2005, p. 26) afirmam que ela “ocupa um lugar privilegiado nas abordagens
qualitativas”, usada como recurso principal ou associada a outras técnicas de coleta, a
observação possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno
pesquisado. Apresenta uma série de vantagens, entre elas a de que a experiência direta é sem
dúvida o melhor teste de verificação da ocorrência de um determinado fenômeno.
Observaram-se aproximadamente 40 horas, durante os meses de novembro de 2015 a
julho de 2016, após agendamentos, ou aproveitando a oportunidade de compartilhar o
momento de ensino teórico prático - ETP com alguns destes, nas disciplinas em que o
pesquisador atua. As anotações referentes às observações foram feitas em diário de campo,
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sendo registrados os fatos ocorridos durante a prática, utilizando o roteiro de observação,
procurando identificar as situações em sua forma natural, para posterior busca dos fatos que
interessam a este estudo, através da análise dos dados.
A fim de apreender o significado do discurso dos participantes entrevistados, optou-se
pela análise temática indutiva proposta por Braun e Clarke (2006) e Clarke e Braun (2013),
que descrevem a indução como um procedimento que consiste de fatos singulares que
remonta a uma proposição genérica, ou seja, tem sua aplicabilidade a proposições particulares
semelhantes; e o tema como uma palavra ou expressão que captura algo importante sobre os
dados em relação às questões da pesquisa. Representa um nível de resposta ou significado
padronizado dentro do corpus de dados, independente de sua frequência, mas dependente da
perspectiva teórica do pesquisador para interpretar os resultados.
As autoras descrevem que o processo de análise somente ocorrerá se o referencial
teórico e metodológico utilizados corresponderem ao que o pesquisador almeja encontrar. Há
necessidade de reconhecer decisões sobre a seleção dos dados evidenciados, editar, esculpir e
implantar juntamente com os conhecimentos científicos existentes, e os objetivos propostos
para o estudo, com argumentações.
A análise temática indutiva é um processo de codificação dos dados, sem a tentativa de
encaixar em uma codificação pré-existente ou então preconceitos analíticos do pesquisador. A
análise de um conjunto de dados é orientada para a busca de temas, que podem estar latentes
ou explícitos. O tema representa um nível de resposta padrão ou que capta o significado
dentro do conjunto como um todo de dados, em relação à pergunta de pesquisa, que depende
da capacidade analítica do pesquisador (BRAUN; CLARKE, 2006; CLARKE; BRAUN,
2013).
Após a identificação dos temas, os sentidos, os significados e implicações são
teorizados. Para isso, há etapas a serem percorridas:
1) Familiarização com os dados:
- Após a transcrição dos dados verbais, dos dados obtidos pela observação e registros
do diário de campo, elaboram-se textos referentes a cada participante, e a realização de
leitura ativa (corpus de dados) pelo menos uma vez antes da codificação e busca de
significados e padrões. É importante para mergulhar em seus dados e tornar-se muito
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familiarizado com ele. Nesta fase você pode tomar notas sobre as suas ideias iniciais,
mas você não vai começar a codificar.
2) Geração de códigos:
- Por meio de leituras de cada texto individualmente, e do conjunto destes,
identificando conteúdos semânticos ou latentes; Esta fase envolve a produção de
iniciais códigos para seus dados, podendo ser feita manualmente ou com um programa
de software. Deve-se sistematicamente codificar todos os seus dados (corpus de
dados). É importante nesta fase, elaborar códigos potenciais e temas possíveis. Depois
de ter codificado todos os dados, eles serão identificados pelo mesmo código e
agrupados.
3) Busca por temas:
- Neste ponto, deve-se ter uma longa lista de diferentes códigos. Esta fase está focada
no nível mais amplo de temas e envolve a seleção das diferentes códigos em temas
potenciais. Para auxiliar este passo, utilizam-se recursos visuais (por exemplo, mapas
mentais, tabelas ou cartões de memória) para ordenar os códigos. Cabe lembrar que,
temas são compostos de um subconjunto de códigos. Alguns códigos podem formar
principais temas e sub-temas, enquanto outros códigos podem ser descartados (ou
podem ser mantidos por outliers). No final desta etapa, tem-se uma coleção de temas e
sub-temas.
4) Revisão contínua dos temas:
- Esta fase envolve o refinamento de seus temas. Alguns temas entrarão em colapso
em outros e podem precisar ser dividido em componentes menores. Esta fase tem dois
níveis: Nível 1: revisão ao nível dos dados codificados. Reler todos os seus extratos de
dados que se encaixam em cada tema, para garantir um padrão coerente. Se os dados
se encaixam em cada tema de forma coerente, seguir adiante. Nível 2: revisão ao plano
dos temas, considerar cada tema em relação ao seu corpus de dados . Use um mapa
temático para visualizar a relação entre os seus temas. Ao final desta etapa, deve-se ter
um mapa temático satisfatório de seus dados.
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5) Definição e nomeação dos temas e a análise dos dados incluídos por meio do
referencial teórico e da literatura. Ao término desta fase, será possível identificar
claramente quais serão os temas, descrevendo cada tema em poucas frases.
6) Esta etapa envolve a análise final e produção do relatório.
Cabe salientar que a análise de dados não é um processo linear, trata-se de um
processo cíclico, com várias idas e vindas ao longo das fases (coleta e análise) no objeto da
pesquisa, e que se desenvolve ao longo do tempo. Isso exige a busca do pesquisador por
conhecimento científico e apropriação do referencial em profundidade para retomar a análise
realizada até o momento, e refletir sobre todo o processo de construção da interpretação dos
dados qualitativos, que auxiliem na explicação do fenômeno investigado (BRAUN;
CLARKE, 2006; CLARKE; BRAUN, 2013).
Com a finalidade de contribuir na análise, e com base nos autores que subsidiam este
estudo, utilizou-se um esquema denominado “ciclo da reflexividade”, proposto por Valente
(2009), que parte da seguinte concepção: Para que o conhecimento gere competências, é
necessário que os saberes sejam mobilizados através de esquemas de ação, decorrentes de
esquemas de percepção, avaliação e decisão, desenvolvidos na prática.
O movimento AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO proposto por Valente (2009), neste ciclo,
adaptado ao objeto desta tese, requer que o enfermeiro que atua em rede básica de saúde
oriente sistematicamente a sua própria reflexão e análise, a partir das próprias ações iniciais o conhecimento na prática - proveniente de habilidades profissionais, culturais, sociais e
políticas; seguido da percepção - que compõe a reflexão na prática - pressupondo um processo
de formação contínua; estimulando a reflexão sobre a reflexão sobre a prática, culminando no
movimento de avaliação e decisão, com caráter retrospectivo, compondo um processo
permanente. (VALENTE, 2009, p. 107)
Deste modo, as situações analisadas foram retiradas do cotidiano dos enfermeiros (sua
própria prática), através dos relatos que surgiram da entrevista, associadas à observação
partindo da realidade e a ela retornando, não num sentido imobilista, mas de transformação
(idem, p. 107):
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CICLO DA REFLEXIVIDADE

Percepção = reflexão sobre a prática =
Formação Permanente

Ação / prática =
conhecimento na prática

Reflexão sobre a reflexão =
avaliação e decisão

Figura 12 – Ciclo da Reflexividade – Adaptado de Valente (2009).
Valente (2009) em seu estudo propôs Interpretar a figura representativa do “ciclo da
reflexividade”, como um processo da reflexão que parte da realidade, a ação cotidiana em sua
prática, retornando para ela, no sentido de transformá-la e transformar o profissional através
de um processo contínuo de formação, que, assim, torna-se permanente.
Com o intuito de adequar o ciclo proposto por Valente, descreveu-se os seus
momentos já ajustados ao objeto da tese.
No primeiro momento, o enfermeiro observa a sua própria realidade, e, a seguir, vai
expressando suas percepções pessoais, efetuando uma primeira leitura “sincrética” sobre o seu
conhecimento no cotidiano da prática.
No segundo momento, ele realiza uma reflexão sobre a reflexão realizada
anteriormente, e separa os elementos articuladores que dificultam e os que facilitam a sua
prática, refletindo e avaliando cada um deles e decidindo o que trará melhores possibilidades
de agir, estabelecendo uma síntese sobre os elementos que envolvem a sua prática.
No terceiro momento, ele retorna para a realidade, trazendo consigo a bagagem da
reflexão na ação e sobre a ação, através de sua capacidade de refletir criticamente sobre a sua
prática, de modificá-la e de modificar-se, num processo contínuo/permanente de formação.
Concorda-se com o sentimento de Valente sobre a análise e a sensibilidade necessária
para realizar esta tarefa, quando Perrenoud (2004)15 apud Valente (2009) comenta que em
uma situação complexa “o conjunto dos esquemas do pensamento e de ação de que dispõe um
15

PERRENOUD, P. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2004.
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ator, é que determinará as percepções, as interpretações, as análises e as decisões que lhe
permitirão enfrentar os problemas encontrados”.
Após o processo de análise, tratamento dos resultados obtidos e a interpretação
obtiveram-se como resultados as seguintes unidades temáticas:
1 – Aspectos que oportunizam a prática do enfermeiro de rede básica para tomada de
decisões – A racionalidade técnica como paradigma;
2 – Entendimentos e capacidades sobre a informação no cotidiano da prática do
enfermeiro de rede básica e sua tomada de decisão – A racionalidade prática como paradigma;
3 – A reflexividade crítica sobre a prática do enfermeiro de atenção básica frente à
informação para tomada de decisão.

124

Resultados

Capítulo VII
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A análise temática indutiva (Braun; Clarke, 2006; Clarke; Braun, 2013) institui tema
como um padrão de teores com aspectos relevantes dos dados obtidos pelo estudo. Categoria
temática é uma parte significativa do conjunto de dados, relacionados às questões de pesquisa.
Ela integra as unidades de sentidos e as transformam em significados, por meio da
interpretação compreensiva e explicativa do pesquisador, com base no referencial teórico.
Assim, para garantir fidelidade ao proposto pela análise temática indutiva, foi
construído o mapa temático para cada categoria, visando apreender os sentidos atribuídos, o
que possibilitou a interpretação do significado (temática).
Para a busca por temas e suas revisões, utilizaram-se recursos visuais, no caso, mapas
temáticos, para ordenação e posterior refinamento dos códigos, em todas as categorias.

Categoria Temática 1
Mapa temático 1 – Busca por temas

Informação/
Comunicação

Chefia não
dá suporte

Administração
/ Instituição

Reconhecimento
profissional
Falta
planejamento
Falha nas
informações
Profissional
Busca por
informações

Responsabilidade

Falta de
profissional
Sistematiza a
informação

Autonomia

Humanização

Sobrecarga
Tomar
decisões

Decisão
baseada em
evidência
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Mapa temático 2 – Revisão dos temas

Profissional
Informação

Administração
/ instituição
Humanização

Busca por
informações

Sistematiza a
informação

Responsabilidade

Falta de
profissional

Tomar
decisões

Mapa temático 3 – Definindo temas

Sistematização
da
Informação

Perfil
Profissional
Características
da
Instituição

Tomada
de
Decisões

Falta
planejamento
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Categoria Temática 1

Aspectos que oportunizam a prática do enfermeiro de rede básica para tomada
de decisões – A racionalidade técnica como paradigma.

Com vistas a atender ao primeiro objetivo deste estudo, que é descrever os aspectos da
prática do enfermeiro de rede básica de saúde que oportunizem à tomada de decisões, será
realizada adiante uma análise, tendo a reflexão-na-ação proposta por Donald Schön, como
norte para seu entendimento.
A revisão de literatura que subsidiou a pesquisa evidencia que, o cuidado reflete o
pacto do enfermeiro com o seu cotidiano profissional e com a comunidade com a qual está
compromissado nesta ação de cuidar. Ele emprega o seu potencial ético, técnico e científico
voltado ao ser cuidado e às ações que podem vir a ser desenvolvidas, conformando o cuidado
profissional. Apesar do cuidado, nesta perspectiva, ser visto em várias dimensões, aquele que
se busca nesta tese advém do legado deixado por Florence Nightingale, que com todo seu
conhecimento e sabedoria pôs, para além do cuidado direto ao ser humano, a administração
sob o encargo daqueles que puderam transitar por um ensino sistematizado e idealizado por
ela, e assim consciente da responsabilidade na condução do processo, detinham conhecimento
e poder.
Segundo Ermel e Fracolli (2006), a prática de enfermagem em rede básica se insere
em uma integração de ações com os demais trabalhadores da equipe de saúde. Tal integração
ocorre, principalmente, através de um processo de articulação das intervenções técnicas e da
interação entre os outros profissionais da equipe. Nesta concepção, a compreensão da
especificidade das ações do enfermeiro está em sua inserção no trabalho da equipe, o modo
como se dá sua relação com o cotidiano do trabalho e o perfil técnico de resoluções dos
problemas específicos ou não de enfermagem.
A partir de tais colocações, pressupõe-se que, para o enfermeiro de rede básica e suas
inter-relações com os demais profissionais, sua formação e seu saber, evidencia o modelo da
racionalidade técnica como determinante destas relações, e elas foram atribuídas, a uma
necessidade de se “encaixar” no processo de trabalho com constante aplicação de teorias e
técnicas científicas.

128
De acordo com Schön (2000, p. 15), “a racionalidade técnica é uma epistemologia da
prática derivada da filosofia positivista, construída nas próprias fundações da universidade
moderna, dedicada à pesquisa”. Na racionalidade técnica, segundo o autor, os profissionais
são aqueles que solucionam problemas instrumentais, selecionando os meios técnicos mais
apropriados para propósitos específicos.
Entretanto, o cuidado, prática do cotidiano de trabalho, executado pelos profissionais
de enfermagem que atuam em rede básica de saúde, mesmo que evidencie tal racionalidade,
apresenta muitas vezes hiatos, devido à sobrecarga horária e de atividades, que ainda podem
ser geradores de estresse, na medida em que, o enfermeiro desempenha múltiplas e, muitas
vezes, extenuantes funções. Assim, observa-se que gerir pessoas e cuidado nem sempre está
comprometido com a ética, pois tais sobrecargas podem ser causadoras de esgotamento físico
e/ou mental, o que acarreta possíveis conflitos e descontrole no processo decisório,
comprometendo a qualidade do processo de trabalho. (ABRANCHES, 2005)
Atinente a esta sobrecarga, o cotidiano fica fragmentado ao se pensar que o
profissional ao iniciar seu dia de trabalho, já o encontra com diversas atividades a serem
executadas e por ocasiões, com outras, ainda por terminar do dia anterior. Ao se apropriar das
informações para começar a programar/decidir as ações do dia, ele se depara com outras
situações que acabam sendo absorvidas e decididas, como descritas nas falas dos
participantes:

“(...) a gente tem uma falha no sistema em termos de informação,
porque nós não temos enfermeiro na parte da tarde, no setor, e o
técnico aqui não tem hábito de preencher as ocorrências. No
Hiperdia de manhã ocorre o registro porque é feito por mim, mas a
tarde é muito complicado. Às vezes, tem um problema, eu tento
resolver da melhor forma possível, mas nada é registrado, só é
passado pra mim na parte da manhã do dia seguinte”. (Ent1)
“Quando eu chego à policlínica, a primeira coisa que faço: eu passo
na emergência porque como eu estou no serviço de vigilância da
policlínica necessito saber das notificações que aconteceram na
emergência: eu passo na emergência, pego todas as fichas de
notificação ou então os BAMs que não foram notificados pra levar
para o serviço de vigilância para serem notificados. Ai eu subo, vou
até a minha sala e depois eu faço uma visita na sala de vacina para
ver se chegaram as pessoas, vou até a pré consulta também, embora
essa não seja a minha função. Normalmente como eu chego cedo, sou
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eu quem estou aqui então eu acabo fazendo isso, aí eu vou pra poder
saber se as pessoas estão no seus locais de trabalho”. (Ent3)

Barreto et all (2012), buscaram refletir, em seu estudo, a relação entre as informações
e o processo de tomada de decisão em uma unidade básica de saúde, evidenciando uma
deficiência na completitude das informações, com pouca continuidade, tornando-as frágeis. E
acrescentam que, a informação, mesmo sendo uma poderosa ferramenta a ser utilizada pelos
gestores, necessita que todos os profissionais estejam envolvidos neste processo, reconheçam
seus objetivos e sua importância para o seu correto fluxo para subsidiar decisões.
Na tentativa de adequar a realidade do serviço com as suas atividades, alguns
profissionais criam seus próprios instrumentos para sistematizar as informações necessárias, e
também para não se apropriar de outras, que se assim a fizer, serão agregadas às suas ações.
Como relata a participante:

“Eu tenho um livro próprio de ordens e ocorrências porque eu
trabalho mais com gestante, o restante é sempre quando alguém me
chama pra resolver alguma coisa. (...) tudo que eu posso eu anoto ali,
sou eu que peço o resultado dos exames, sou eu que depois pego no
laboratório o resultado pra lançar nos prontuários”.
“... a gente tem o SISPRENATAL que preencho, mando para o setor
que faz a parte informatizada aqui da clínica. Eles fazem a digitação
pra gerar o número do SIS e me devolvem. Essa ficha fica anexada no
prontuário da gestante. (...) eu não tenho acesso a parte de
informática. E sinceramente eu não quero ter muito acesso porque
senão eu vou ter que fazer”. (Ent8)

Ao refletir sobre as falas, cabe descrever que, o Enfermeiro que atua em uma unidade
básica de saúde – UBS possui de forma geral, sua prática generalista instituída pelo serviço,
no entanto ainda é uma prática heterogênea entre as unidades e por vezes dentro de um
mesmo ambiente de trabalho. O profissional de enfermagem envolvido com a área da Saúde
Coletiva desenvolve sua prática em diversas áreas, como assistência individual, ações
educativas, coordenação de cargos técnicos, dentre eles, a Vigilância Epidemiológica, além do
gerenciamento da equipe de enfermagem e participação com a equipe de saúde no
planejamento, coordenação e avaliação das ações de saúde. (BRASIL, 2002)
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A enfermagem, com as suas categorias profissionais, além de possuir uma força de
trabalho diversificada, ficou vinculada a um perfil de caráter fragmentário, em que há
diferenciações de práticas e saberes. Resta ao enfermeiro, aquele que está no topo da escala
hierárquica, desenvolver atividades administrativas, coordenando as atividades do pessoal de
enfermagem que, também de maneira predominante, assume o cuidado direto ao cliente.
Quanto ao entendimento da atuação desses profissionais, tais circunstâncias são
comuns no processo de trabalho da enfermagem, e ocorrem não apenas na instituição
hospitalar, mas também nas unidades básica de saúde, refletindo o resultado do processo de
ensino dos conteúdos de administração nos cursos de graduação. A questão administrativa na
prática profissional do enfermeiro é permeada de dúvidas e polêmicas, que, crescem na
medida em que se torna evidente a dicotomia entre o que se espera do profissional enfermeiro
na visão dos teóricos de enfermagem e o que se verifica ser sua ação cotidiana nas instituições
de saúde. (TREVIZAN, 1987; TREVIZAN et al, 2002; PETERLINI, 2004)
Esta visão ampliada das atribuições do enfermeiro parece deixa-lo em uma condição, a
exceção do diagnóstico médico, capacitado a responder por todo o serviço. No entanto, suas
ações não são mecânicas e sistemáticas, exigem conhecimentos prévios e competências e
habilidades para serem executadas, além de uma visão holística que o permita
entender/resolver o problema/ação em que está atuando, no qual tal paradigma de
racionalidade não dá conta.
Neste contexto, a reflexão-na-ação proposta por Donald Schön (2000), em que se
utiliza do conhecer-na-ação durante a prática profissional, adéqua-se ao cotidiano do
enfermeiro, pois é na atividade/ação que surgem situações-problema a serem resolvidas de
maneira espontânea e imediata, e ainda existirá, um momento de reflexão que buscará o
conhecimento necessário aplicável àquele problema, na intenção de concertar falhas e
redirecionar a ação. Desta forma o profissional reflete na e durante a ação, construindo o
conhecimento, que o tornará capaz de atuar com eficácia.
Após tais considerações, é possível afirmar que o enfermeiro como componente da
equipe interdisciplinar de saúde, compromete-se em atuar como facilitador do processo de
cuidar, processo este, complexo, que apresenta uma combinação de três áreas, não podendo
ser dissociadas: o cuidado, a educação e a gerência dos serviços de enfermagem. (MARCON,
2006) Não há predominância de importância entre elas, uma vez que se desenvolvem, na
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maioria das vezes, de forma interligada, entretanto, ressalta-se que a construção do perfil
deste profissional, que atua em unidades básicas de saúde, ocorre prioritariamente de forma
tácita.
Ao se discutir os aspectos do cotidiano do enfermeiro que atua em rede básica de
saúde, há que se compreender o papel da comunicação, enquanto competência profissional,
que aperfeiçoará o saber-fazer da profissão. Comunicação é a troca de informações, ideias
fatos e significados. E também, necessária na participação de corresponsabilidade laboral, em
todos os níveis hierárquicos, indispensável para o processo de humanização da equipe
multiprofissional.
A exemplificação de instrumentos oficiais ou não, utilizados no cotidiano do trabalho
pelos entrevistados, demonstra uma estratégia de organização das informações, de forma
oportuna, que são disponibilizadas a equipe como fonte de pesquisa para subsidiar suas
decisões. Tais exemplos ficam claros nas falas a seguir:

“Eu chego, leio o livro de ordem e ocorrência, vejo se tem alguma
coisa, vou aos setores vejo se está tudo em ordem, se os funcionários
estão, existe uma escala. (...) eu chego e vejo se tem algum problema
se estão precisando de ajuda, se teve alguma intercorrência, se tem
alguém me aguardando... Aí quando não tenho, eu me dirijo pra sala
onde vou realizar o TIG”. (Ent5)
“A primeira coisa que eu faço é anotar a temperatura da geladeira. É
uma informação simples, mas é uma rotina que tem que ser feita e,
aliás... O primeiro enfermeiro que chegar anota, assim quando vier
alguém mexer na geladeira, já tem esta informação. Depois a gente lê
e escreve no livro de ordens e ocorrências, quem está trabalhando e
ver se tem alguma coisa”. (Ent6)

Observa-se que a interpretação do termo informação ficou subentendido, segundo o
dicionário Houaiss (2016), tem-se entre algumas definições, as seguintes: a) comunicação ou
recepção de um conhecimento b) o conhecimento obtido por meio de investigação,
esclarecimento, explicação, indicação, comunicação, informe; c) acontecimento a ser
divulgado pelos meios de comunicação d) conjunto de atividades que têm por objetivo a
coleta, o tratamento e a difusão de notícias junto ao público e e) conjunto de conhecimentos
reunidos sobre determinado assunto.
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Em saúde, a informação incorpora vários outros termos e múltiplas dimensões,
podendo ser adotada, portanto, por um constructo. Ofertando a possibilidade de observa-la
como subsídio para o próprio setor da saúde, principalmente na administração, assistência e
no controle e avaliação (MORAES, 2007).
Entretanto, alguns entrevistados, sem clareza dos termos, relatam em seus discursos a
utilização da comunicação verbal como forma de troca e repasse de informações cotidianas,
como descritas a frente:

“(...) eu pergunto a colega como é que foi o plantão ontem? Foi tudo
bem? Aí ela conta se ocorreu, se teve alguma novidade, se teve algum
problema com paciente ou então aquele paciente que veio num dia
anterior e que pediram pra ele voltar no dia seguinte que sempre
fazem, às vezes, as colegas fazem isso: oh, vem tal dia que o
profissional fulano estará aqui e ela é melhor pra resolver esse seu
problema”. (ent7)
“Eu vejo o que tem de pendência, se deixamos, se teve alguma
pendência, vou resolver essas pendências e depois eu vou aos setores,
pra ver se tem alguma intercorrência, se elas estão precisando de
alguma coisa... Aí eu dou continuidade ao meu trabalho porque eu
tenho alguns programas...” (Ent11)

Ao ler as falas transcritas, cabe comentar que entre os elementos de uma comunicação
estão o comunicador, a mensagem, o receptor, e o meio. E nos processos de codificação,
descodificação e feed-back são sentidas as influências de seus componentes como: a urgência
da mensagem, a experiência e a habilidade do emissor, e a imagem que este tem do receptor.
Mas a maior interferência na comunicação ocorre por conta dos ruídos de interpretação,
capazes de distorcer a mensagem durante o processo comunicativo (MARQUIS; HUSTON,
2015)
No sentido de complementar o pensamento dos autores supracitados, salienta-se que a
competência comunicação empregada para a apreensão da informação visa, pois, instigar
mudanças esperadas na conduta da equipe, através do desenvolvimento de atitudes positivas
em relação ao próprio desempenho, que culmina com a satisfação profissional. Sob esse
aspecto, a comunicação está no núcleo da liderança, uma vez que a liderança é um
relacionamento interpessoal no qual os líderes influenciam pessoas para mudança via
processo comunicativo. (TREVIZAN et all, 1998)
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Nos relatos, pode se observar um discurso reducionista, característico da racionalidade
técnica, delineando a prática profissional meramente em um processo de resolução de
problemas. Schön (1992, p.21) a descreve como uma ”atividade profissional que consiste na
resolução do problema instrumental com rigorosa aplicação de teorias e técnicas científicas
(...), porém redutora e incompleta”. Os enfermeiros, em seus discursos, parecem executar suas
ações sem refleti-las e assim sem possibilidades de transforma-las, levando a um processo
mecanicista com decisões pouco assertivas.
Ainda sobre este aspecto do cotidiano, a evolução dos meios de comunicação
apresentam novas peculiaridades ao processo de informação: Os aplicativos e redes sociais,
que aproximam e agilizam os contatos, observado na fala da entrevistada:

“A informação está sistematizada, mas não está informatizada. (...)
também tem a comunicação entre os profissionais... tem... hoje com o
whatsapp então, tudo a gente se fala... qualquer dúvida a gente
passa”. (Ent10)

É fato que os modelos de comunicação interpessoal mais estudados são a comunicação
verbal e a não-verbal. No entanto outra forma de comunicação aparece e domina cada vez
mais o cotidiano de trabalho: a comunicação virtual, trazendo uma nova estrutura na
sistematização das informações, com funções diversificadas, garante de maneira simples o
envio e recebimento das informações, estimulam a comunicação e ainda com a possibilidade
de agregar mais integrantes, amplia-se a difusão e a discussão, transformando-se em uma
consistente rede social das informações.
As relações estão se tornando cada vez mais virtuais, seja no trabalho, nos ambientes
educacionais e na família. Contudo, a aceleração do fluxo dessas informações, requer
também, rápidas ações/decisões que podem, por vezes, apresentar um perfil mecanicista da
resolução com vistas à pronta solução de problemas. A enfermagem, responsável pelo
cuidado, requer pensamento crítico-reflexivo para suas ações e não pode ser mecanicamente
exercida, sem que haja um planejamento integrado.
Não obstante, ao trazer a compreensão da comunicação/informação com base em sua
qualidade no cotidiano do trabalho, De Sordi (2011) lembra que a qualidade é essencial para a
sobrevivência da organização e que deve ser tratada como um produto que precisa ser
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definido, medido, analisado e melhorado constantemente para atender as necessidades de
quem a consome, no caso, a equipe de rede básica. O autor descreve ainda que se torna
essencial entender seus aspectos facilitadores e dificultadores neste processo, tentando superálos, tendo em vista que a qualidade da informação poderá ser a base de novos caminhos de
aprendizagem no contexto organizacional.
Consonante, Schön ao propor a reflexão-na-ação, define como um processo mediante
o qual os profissionais práticos, aprendem a partir da análise e interpretação da sua própria
atividade e dos demais profissionais com quem interage. O que necessita de algum tempo,
pois a reflexão-na-ação tem função crítica, questiona a estrutura de pressupostos do ato de
conhecer-na-ação, e assim, (re)estrutura as estratégias de ação, as compreensões dos
fenômenos ou as formas de conceber os problemas. (SCHÖN, 2000)
A percepção do planejamento, como ferramenta de apoio gerencial, pelos participantes
como aspectos de seu cotidiano, ficou descrita em várias falas:

“(...) eu já sei por que o material já fica na geladeira, então eu
controlo aquele estoque pra ser o quantitativo do teste e o TIG é livre
demanda, as pessoas vão chegando e vão fazendo”. (Ent5)
“Quanto às coberturas, eu vejo primeiro no almoxarifado porque lá
ficam guardadas algumas. Mas antes de acabar a gente acaba
informando o usuário que não tem tais coberturas que é adequada
para o curativo deles. Aí eu pego uma receita com o médico e ele traz
a cobertura”.
“O atendimento aqui é por ordem... Não é por agenda porque quando
eu dava número eles queriam madrugar aqui, entendeu? Então assim,
eu “botei” por ordem da agenda. Não adianta. Ele vai ser o primeiro
a chegar, se ele for o oitavo na agenda ele vai ser o oitavo a ser
atendido”. (Ent12)

Mesmo que os discursos transpareçam ações simples, característicos da racionalidade
técnica, enaltece-se o perfil do enfermeiro que traz em sua essência, o processo de
humanização do cuidado, que o leva a planejar a maioria de suas ações vinculadas à
assistência, independente do nível de atenção, e assim resultarem uma série de vantagens que
recompensarão o tempo e energia nele despendidos. O resultado talvez não seja apreendido
rapidamente, contudo a prática tem comprovado que são de longo e largo alcance. Ao
enfermeiro compete a elaboração, a coordenação e a avaliação deste planejamento. Torna-se
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evidente que nenhuma atuação do enfermeiro pode ter condições de eficiência e eficácia, se
conduzida pelo improviso e pela falta de um processo de sistematização.
Chiavenato (2012), assim define o planejamento: é a função administrativa que
determina antecipadamente quais os objetivos a serem atingidos e que se deve ser feito para
atingi-los. É um modelo teórico para a ação futura. Acrescenta que planejar é pensar analítica
e objetivamente sobre a realidade e sobre sua transformação. Planejamento é o oposto da
improvisação. Deve-se vislumbrar uma interação dinâmica entre as operações de identificar,
analisar, prever e decidir, de modo que uma operação implica e condiciona a outra.
Para a enfermagem, o planejamento da assistência é a determinação das ações de
enfermagem, pela utilização de um método de trabalho, a fim de atender às necessidades da
clientela. O planejamento envolve, portanto, raciocínio, reflexão e análise sobre a maneira de
realizar determinadas tarefas, bem como sua abrangência. (KURCGANT, 2010)
Atinente, na rede básica de saúde, a sistematização da assistência de enfermagem, se
insere na estratégia preconizada para alcançar o aumento da cobertura das ações de saúde na
população, cabendo ao profissional que atua nestes ambientes a apreensão da “gerência” em
toda sua amplitude, corroborando com subsídios que permitirão fazer a análise das cadeias de
causa e efeito que se desenvolvem no processo de decisão em seu cotidiano de trabalho.
Ao se vincular as falas dos entrevistados com as observações realizadas nas práticas
relacionadas ao aspecto de atuação, nota-se um discurso simplista em relação à própria
prática. Entende-se que alguns enfermeiros não reconheçam em suas atividades cotidianas,
ferramentas gerenciais que perpassam pelo seu fazer profissional. Ao observar o enfermeiro
no dia a dia de trabalho:

Ao terminar o dia de atendimento no Programa Hiperdia, no turno da
manhã, com aproximadamente trinta atendimentos, por demanda
espontânea, onde eram feitos os procedimentos de aferição da
pressão arterial, hemoglicoteste – HGT, dispensação de seringas para
insulinodependentes por sistema de “troca de cascos”, orientações e
transcrições de receitas medicamentosas, além de preenchimentos dos
instrumentos pertencentes ao programa e o prontuário do usuário, a
enfermeira conferia os materiais remanescentes do dia para o
atendimento do turno da tarde, que não conta com enfermeiro, e já
preenchia o documento de solicitação dos insumos (agulhas, luvas,
álcool, seringas, ...) para o próximo dia, os dois turnos. Ao questionar
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por qual motivo ela não fazia a previsão de insumo semanal, obtive
como resposta a incerteza de quantitativo disponível no almoxarifado
da policlínica, então “garanto o meu”. (Observação - Ent1)

Percebe-se uma preocupação da profissional em garantir qualidade da assistência e
quantidade de insumos necessários no seu cotidiano de trabalho, tendo como principal foco o
usuário que procura o seu setor. Entretanto, o enfermeiro, profissional responsável pelo
serviço, possui significativa função no gerenciamento de recursos materiais dessa unidade,
participando tanto na avaliação quantitativa quanto qualitativa. Tais ações envolvem a
previsão, provisão, organização e controle dos recursos materiais.
Contudo, ao refletir sobre esta situação, notoriamente a enfermeira, conhecedora do
seu ambiente de trabalho, toma decisões baseada nas evidências, evitando incerteza no seu
processo de trabalho. Schön (2000, p. 38) designa este tipo de situação como “professional
artistry”, usado com o sentido de referir as competências que os profissionais revelam em
situações caracterizadas, muitas vezes, “por serem únicas, incertas e de conflito”. O autor
relata que o conhecimento que surge nestas ocasiões de forma espontânea e incapaz de
explicitar verbalmente pode ser descrito, em alguns casos, por observação e reflexão sobre as
ações. Tais descrições são diversas e dependem das linguagens e das propostas, podendo ser
referidas sequências de operações, procedimentos executados, pistas observadas, regras
seguidas, valores, estratégias e princípios que constituem verdadeiras “teorias de ação”.
Esta problemática observada no cotidiano do enfermeiro está inserida, por longa data,
nas políticas publicas que deveriam ser de saúde e não somente “políticas”. Mesmo tendo a
Constituição da República Federativa do Brasil (1988) inscrito a saúde como um direito
social (título VIII da ordem social), onde reconhece a saúde como um direito de cidadania,
assim descrito: “A saúde é direito de todos e dever do estado, garantindo através do acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, parece
que seus gestores, que mudam a cada quatro anos, tendem suas gestões voltadas para
interesses de pequena parte destes cidadãos.
No entanto, também como enfermeiro que atuou por mais de quinze anos na atenção
primária, compreendo que tais políticas, algumas delas impostas pelo próprio sistema, fazem
parte de um processo permeado por apreensões e algumas dificuldades, em que todos os
atores envolvidos têm sua participação e por vezes geram resistências. Contudo, torna-se
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necessário um esforço cotidiano, que unifique a todos implicados com o trabalho, de forma
individual e coletiva, a protagonizarem permanentes processos de atualização do que foi a
forma original do SUS, tendo como referência o modelo a ser seguido.
Ao se debater sobre os aspectos da atuação dos enfermeiros de rede básica, necessitase determinar as bases que irão sustentar suas ações, precisando estes estar em conformidade
com o conhecimento científico atual, as necessidades da comunidade e metas da organização.
Assim, o trabalho do enfermeiro nestes serviços tem base no processo de cuidar e de
administrar este cuidado. De acordo com Peres e Ciampone (2006) entende-se que uma das
finalidades indireta do trabalho gerencial é a atenção a saúde, e para que haja um resultado
satisfatório, o enfermeiro deve aplicar instrumentos em seu trabalho administrativo tais como:
planejamento, organização, coordenação e o controle.
Buscando o raciocínio dos aspectos nas finalidades comentadas, acrescenta-se a
responsabilidade profissional, descrita na fala do enfermeiro:

“(...) eu faço, não mando ninguém embora (sobre fazer o curativo),
não tenho coragem, não. Eu absorvo na verdade praticamente toda a
regional norte, porque as outras unidades não tem sala de curativo e
acabam agendando pra cá. Às vezes até de outro município, se é uma
pessoa muito idosa não tem como.”
“(...) o teste rápido é livre demanda, é diferente do curativo, mas...
são quatro e meia da tarde, exemplificando, saio as quatro e bateu
alguém na porta pra fazer o teste: Eu faço. Se eu tiver em casa e me
ligarem e for alguma coisa urgente, eu venho, eu faço. Enfermeiro
tem desses negócios... não tem jeito. Eu não consigo. Eu faço. O
desespero de uma pessoa no teste rápido, ela chega aqui muito
desesperada, entende? Porque quem vem fazer o teste rápido já está
com alguma coisa na cabeça..., ninguém acorda: ah, hoje eu vou fazer
o teste rápido! E às vezes, esta é a única oportunidade que eu tenho
pra captar aquele paciente, de repente ele não volta mais. Porque a
coragem que ele teve naquele momento pode ser que amanhã ele não
acorde mais com a mesma coragem, entende?”(Ent12)

A responsabilidade profissional, mesmo não sendo considerada uma das competências
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs para formação profissional de saúde requer,
do enfermeiro sua interface frente aos desafios diários para sua efetivação e reconhecimento.
Mais uma vez, resgata-se a formação humanizada dada ao profissional de enfermagem na
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academia que visa forma-lo crítico/reflexivo, ativo para um mercado de trabalho que prefere
contar com o desempenho técnico-científico para atender o capital do mundo globalizado.
Sobre este conteúdo, Peres e Ciampone (2006, p. 499) comentam haver uma divisão
acentuada entre ensino e serviço. Acrescentam:

Enquanto na dimensão estrutural das políticas de educação e de saúde
existe a preocupação com a inserção do futuro profissional no SUS,
propondo estratégias para a ampliação da participação das escolas
formadoras no sistema de saúde, estas e os serviços de saúde locais e
regionais possuem muitas dificuldades para articular parcerias
interessantes para ambos os lados. A situação pode ser analisada como
um contra-senso, já que ao concluir a graduação, o profissional partirá
para o mercado de trabalho. Este por sua vez, deseja um profissional
experiente, porém não está disposto a investir em treinamento, com
exceção de alguns hospitais universitários ou serviços públicos de
saúde.

Entende-se assim como um grande desafio para a academia à inserção de
metodologias ativas em suas abordagens do conhecimento. O modelo de formação por
competências poderá ajudar a transformar o ensino tradicional dissociado do mundo do
trabalho, ainda presente em muitas escolas. Entretanto as autoras advertem que esta
modalidade de ensino deve ser analisada para não refletir apenas mais um modismo que serve
a interesses de grupos específicos tanto do ensino, quanto do mercado de trabalho.
Por fim, ao trazer para reflexão o aspecto gerencial apresentado pelos enfermeiros
participantes da pesquisa, ficou clara a apropriação desta competência em seu processo de
trabalho. Mesmo que em suas falas não ficasse clara esta apropriação, durante as observações
realizadas pode-se constatar a dinâmica desta habilidade no cotidiano do cuidado direto e
indireto.
Se valida o descrito, em consonância com os pensamentos de Passos e Ciosak (2006)
ao esboçar que do enfermeiro gerente uma rede básica de saúde necessita dominar uma gama
de conhecimentos e habilidades das áreas de saúde e de administração, bem como, ter uma
visão geral no contexto em que elas estão inseridas e, compromisso social com a comunidade.
Desta forma, o gerente de uma UBS tem como atividade essencial a organização da produção
de bens e serviços de saúde ao indivíduo ou à coletividade.
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Entretanto, a reflexão sobre os aspectos da prática aqui discutidos remetem aos
pensamentos de Schön ao salientar, que este perfil profissional alicerçado na racionalidade
técnica, em que “a atividade profissional consiste na resolução de problemas instrumental
(instrumental problem solving), tornando-se rigorosa pela aplicação da teoria e técnicas
científicas” (SCHÖN, 2000, p. 21) e, assim, caracterizando a profissão, acima de tudo, como
um veículo para aplicação dos conhecimentos científicos disponíveis à resolução dos
problemas que essa profissão enfrenta. Ele termina seu raciocínio afirmando que este tipo de
racionalidade mostrar-se redutora e incompleta, apesar do desenvolvimento científico e
tecnológico.
Assim, propõe uma epistemologia da prática, tendo como ponto de referência as
competências subjacentes à prática dos bons profissionais. O autor centra sua concepção de
desenvolvimento de uma prática reflexiva para a formação profissional na ideia de
conhecimento-na-ação, que diz respeito a tipos de conhecimentos que se revelam em ações
inteligentes, ou seja, o desvelamento e o aperfeiçoamento da “professional artistry” por meio
da reflexão. (SCHON, 2000).
Os enfermeiros participantes deste estudo estabelecem, em seus aspectos do cotidiano,
uma relação entre o objeto e a finalidade do seu processo de trabalho, com tentativas de
direcionarem suas ações ao atendimento das necessidades da equipe por ele gerenciada.
Entretanto, algumas decisões parecem ser tomadas sem que haja reflexões, o que vem de
encontro com a qualidade dos resultados esperados, quando executadas desta forma.
Apresenta-se a base do ciclo da reflexividade, denominado de primeira reflexão sobre
a ação, resultante do primeiro passo da análise, partindo dos aspectos da ação/prática dos
enfermeiros que atuam em rede básica:
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Ciclo de reflexividade da 1ª categoria

Relações
interpessoais

Atuação
profissional

Característica
Institucional

Cuidado
humanizado

Dificultam
interlocuções

Características
pessoais

Aspectos que oportunizam a
prática do enfermeiro de rede
básica para tomada de decisões

Responsabilidade
profissional

Conhecimento
na prática

Autonomia
limitada

Ação/informação=
Tomada de decisão

Sistematiza a
Informação

Figura 13 – Ciclo da Reflexividade - 1ª categoria temática

O ciclo da reflexividade buscou através dos aspectos apresentados pelos enfermeiros e
observados durante a sua prática, compreender de uma forma sintética o que de mais
expressivo pode ser extraído com vistas a corroborar com sua tomada de decisão.
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Categoria Temática 2
Mapa temático 4 – Busca por temas
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Mapa temático 5 – Revisão dos temas
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Mapa temático 6 – Definindo temas
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Categoria Temática 2

Entendimentos e capacidades sobre a informação no cotidiano da prática do
enfermeiro de rede básica e sua tomada de decisão – A racionalidade prática como
paradigma.

Para dar conta do segundo objetivo do estudo: Analisar a prática do enfermeiro de rede
básica frente à ação-reflexão-ação sobre a utilização das informações em seu cotidiano de
trabalho, como um instrumento para tomada de decisões, buscou-se, nesta etapa, dar
prosseguimento ao movimento do ciclo da reflexividade proposto por Valente (2009), em que
se realizou uma reflexão sobre a reflexão realizada anteriormente, buscando apreender os
elementos estruturadores que dificultam e os que facilitam a prática do enfermeiro, buscando
refleti-los, evidenciando oportunidades de operacionalização.
No cotidiano das pessoas, acredita-se que todos sejam capazes de conhecer-na-ação e
de refletir-na-ação durante suas rotinas diárias, entretanto, é no cotidiano da prática
profissional que o conhecer-na-ação e o refletir-na-ação abarcam suas singularidades, uma
vez que é, nesse contexto, que os profissionais exercem atividades e funções bem particulares,
e onde o “professional artistry” para exercê-los pode ser utilizado e desenvolvido de diversas
maneiras.
Sobre o descrito, Schön (2000, p. 36), relata que “o contexto de uma prática
profissional é significativamente diferente de outros contextos, e os papéis de conhecer-naação e reflexão-na-ação no “professional artistry”, correspondentemente, diferentes”.
Segundo o autor, o conhecimento-na-ação de um profissional está gravado num contexto
estruturado em nível social e institucional compartilhado por uma comunidade de práticos
(SCHÖN, 1992). O conhecimento-na-ação se dá nos âmbitos institucionais próprios para a
profissão, se organiza em função das características daquela atividade e de formas peculiares
de situações da prática, que também se veem atrelados ao conhecimento profissional e seu
sistema de valores.
Atinente ao conhecimento-na-ação, constata-se na fala do participante a seguir, uma
clara e própria compreensão da informação no seu cotidiano de trabalho na rede básica, bem
como os subsídios que ela oferta às suas decisões:
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“... não posso admitir que por falta de computador, não teremos
informação. Não precisamos estar informatizados para trabalhar,
facilita, mas não nos impede. Informação é comunicação, é dialogar,
ter responsabilidades de preencher e repassar aos demais, a tempo,
os instrumentos e insumos preconizados para a partir daí, poder
melhor decidir. Minha experiência diz que,na prática, desta forma se
consegue alcançar os nossos objetivos”. (Ent6)

Ao refletir a fala da participante sobre a informação e sua inserção na sistematização
da assistência em rede básica, observa-se que a sua compreensão vem de encontro com os
pensamentos de Loureiro (2013), ao falar que a informação, oferta uma descrição mais
completa da realidade e, o mais importante, este processo ocorre através de uma referência a
um sistema explicativo mais ou menos, sistematizado. Ou seja, o dado, associado ao
referencial explicativo, transforma-se em informação. Obtendo desta forma, um sistema mais
completo de representação de uma realidade.
Essa representação da realidade, descrita pelo autor, corresponde ao referencial pelo
qual se analisa, olha e compreende o dado/informação, e vai seguir a visão do mundo do
trabalho, tanto de quem emite a informação, quanto de quem a recebe. Então, entre a fonte de
informação e a sua recepção, permeia todo um processo cultural de tradução e aplicabilidade
com vistas a atingir as metas propostas.
Ainda sobre este olhar, apresenta-se a fala de outro participante que se insere nesta
compreensão:
“(...) se tivéssemos mesmo um computador aqui, eu acho que tudo
seria mais fácil, porque trabalhamos com sistemas (sis pré-natal,
hiperdia, sinan)(...), mas eu acho que por trabalharmos em uma
equipe unida, a gente consegue resolver as coisas, eu acho que eu não
temos tanta dificuldade, não”.(Ent11)

Ao se dialogar com as falas das participantes, no cotidiano de suas práticas, destaca-se
a apreensão relevante da comunicação, evidenciando pontos extremamente importantes para
dar suporte à decisão. Observa-se que ambas compreendem que a informação encontra-se
inserida no fazer diário, e é também, um mecanismo que oferta, quando bem compreendida
pela equipe, contribuições para manutenção e avaliação dos objetivos. (SETZER, 2015)
Ressalta-se ainda, o perfil profissional inserido no serviço, quando relatam que a falta de
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novas tecnologias facilitariam suas ações, mas não os incapacitam de atuar e decidir. Tais
considerações ficam evidentes na observação a seguir:

Em uma manhã de trabalhos rotineiros, o enfermeiro responsável
pelo serviço de vigilância em saúde da policlínica ao iniciar suas
atividades, busca junto aos colegas do setor, informações sobre a
rotina do dia anterior, pois apesar de responder pelo serviço ele não
está presente em todos os turnos na policlínica. Com o repasse do
número de notificações compulsórias feitas manualmente com cópia
carbono, doses de imunobiológicos aplicas/perdidas e as
intercorrências ocorridas, o enfermeiro dialoga com os colegas sobre
as condutas tomadas quanto às notificações, por serem situações
específicas que necessitam ser informadas ao nível central (serviço de
epidemiologia) via telefone e posterior encaminhamento via malote,
reiterando a todo tempo a necessidade de garantir os exames e os
resultados para o serviço e os usuários (qualidade da informação).
Neste dia especificamente, havia ocorrido uma notificação de caso
suspeito de Zika e alguns profissionais questionaram sobre quais
seriam as definições de caso suspeito, por ser um agravo que possui o
mesmo vetor e sinais sintomas próximos de outros agravos. O
enfermeiro fez cópias da nota técnica do MS, distribuiu, posicionou
todos em círculo e discutiu o caso notificado, possibilitando através
da prática apreender as informações necessárias para
corroborar/capacitar a todos nas definições dos próximos casos
suspeitos. (Observação Ent6)

Na observação realizada neste dia, pôde-se conferir a competência do enfermeiro em
organizar e conduzir o cotidiano de trabalho e a forma participativa como tratou uma nova
situação (notificação de Zika) envolvendo os demais profissionais a partir de seus
conhecimentos e saberes, evidenciado pela sua competência profissional e prática reflexiva.
Pela apreciação das falas e observação, incluídos aos aspectos inerentes à prática
profissional, constata-se nestes enfermeiros a competência que eles trazem consigo de refletir
intensamente sobre o que faz, procurando opções de melhorar garantir suas ações; por esta
comprovação, Schön (1992) sublinha que, tais situações são de caráter único e instável e para
as quais a formação tradicional é inadequada, não propiciando respostas às questões e
problemas que a prática levanta e que somente o conhecimento profissional que se manifesta
e desenvolve na prática dão conta. Acrescenta ainda que, de situações como desta análise,
deriva a proposta de uma epistemologia da prática que, ao contrário da racionalidade técnica,
reconhece e integram elementos dessa prática implícita, contida nos processos intuitivos e
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artísticos que alguns profissionais desenvolvem em situações de incerteza, instabilidade,
singularidade e de conflito de valores.
A necessidade de articular intercorrências do cotidiano, dar possíveis soluções,
aparece como uma obrigação eminente para que se possam acompanhar os processos de
trabalho cujas características e tecnologias são totalmente novas. Por isso, a necessidade de
mudanças. A racionalidade prática proposta por Schön alinha tal questão como sendo
imperativa para sobrevivência nos dias de hoje.
A Fundação Municipal de Saúde de Niterói, o caso em estudo, passa por um processo
de instabilidade em seu quadro de profissionais estatuários, há alguns anos sem concursos
públicos e com o advento da aposentadoria de alguns outros, emerge a necessidade de
reposição para o serviço. Esta demanda tem sido suprida emergencialmente com a contratação
de prestadores de serviços, sem contrato e processos seletivos, o que leva questionar sobre o
perfil deste profissional em relação à atividade para o qual foi contratado. Na enfermagem
esta informação tem relevante procedência, ao se observar o Quadro 4, constata-se 67% dos
participantes são contratados e 82% possuem especialização em áreas fora da saúde coletiva.
Estas circunstâncias, por vezes, acarretam em um processo moroso de adaptação e
inserção dentro da rotina do serviço, o que não incapacita, entretanto o profissional chega com
a racionalidade técnica extremamente presente no seu cotidiano. Nesta perspectiva científica,
Donald Schön (1992, p.16) enfatiza que as ações desenvolvidas por estes profissionais, vão se
mostrarem limitadas e truncadas, pois tal racionalidade, não se adéqua às situações da prática
com que se depara, uma vez que, elas não se apresentam como problemas claramente
definidos para serem solucionados, mas como “situações problemáticas caracterizadas pela
incerteza, desordem e indeterminação”.
Entretanto, o vivido do trabalho associado à práxis facultam novas experiências e
oportunidades a esses profissionais. Quanto às estratégias utilizadas pelos participantes para
viabilizar a informação, sob a racionalidade prática como paradigma e assim melhor decidir,
selecionou-se a seguinte fala:

“(...) eu respondo pelos testes rápidos da nossa Regional, e aí faço o
teste rápido e vi que deu um VDRL, uma sífilis positiva; eu preencho a
ficha de referência, agendo a consulta médica, os exames a fazer, o
usuário sai daqui com tudo “amarrado”. Temos um livro de
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atendimento que consta o nome e contato do usuário, número de
exames, resultados e encaminhamentos, além disso, fazemos sala de
espera e distribuição de preservativos. ... o que não podemos é perder
este usuário, por isso sempre damos um jeito de atende-los. Desta
forma, conseguimos ter as informações necessárias sobre o teste
rápido que possam nos ajudar a planejar e tomar decisões”. (Ent9)

Sobre o aspecto da garantia do atendimento e redução do absenteísmo dos usuários,
Santana et all (2015) descrevem em seu estudo que no contexto da atenção integral à saúde no
SUS, o atendimento deve ser organizado de maneira a não haver perdas quanto a
oportunidade do diagnóstico e tratamento, bem como cooperar para diminuir a
vulnerabilidade a esses agravos, utilizando conhecimentos técnico-científicos atualizados e
recursos disponíveis e adequados para cada caso, além de torna-lo coresponsável ao seu
tratamento.
Nesta perspectiva da análise, observa-se que o profissional está inserido e
comprometido com suas atuações na prática e também, com capacidade de compreensão do
cuidado humanizado; com o reconhecimento do contexto do seu cotidiano, tanto do serviço
como dos usuários, ele garante o acesso, credibiliza suas ações e ainda mantém um
instrumento atualizado contendo as informações. Tais situações ficaram claras na observação
da consulta deste profissional.

Com o inicio da consulta, a enfermeira saudou o usuário e se
apresentou. Ao questionar sobre o motivo que o fez procurar o
serviço, aproveitou para ouvi-lo, sem pressa, e entender a situação.
Com um vocabulário simples e fala calma, explicou o procedimento
que seria feito. Enquanto aguardava o resultado do exame (teste
rápido para sífilis), a enfermeira fez o aconselhamento: um momento
impar da consulta que proporcionou ao usuário refletir acerca de
suas condutas nos relacionamentos passados e futuros, o que
amenizou a etapa seguinte, quando com competência e conhecimento
ela informou que havia sido positivo. Esclareceu sobre o tratamento e
conduta nas relações sexuais, entregou uma cartilha sobre o tema e
preservativos masculinos e um feminino; pegou a agenda do
infectologista e marcou a consulta para a mesma semana. Liberou o
usuário, preencheu os instrumentos e o livro de atendimentos do
serviço. (Observação Ent9)
Ao refletir sobre as características da prática da enfermeira apresentada, depara-se aqui
com o ‘professional artistry’, que Schön (2000) descreve como competências que os

148
profissionais revelam em situações caracterizadas, muitas vezes, únicas. O conhecimento que
emerge nestas situações, no caso a consulta, de forma espontânea e sem capacidade de
explicitar verbalmente, pode ser descrito pela observação e reflexão sobre as ações. O autor
demonstra que no cotidiano do trabalho deve-se repensar a epistemologia da prática e
questiona os pressupostos sobre os quais os currículos acadêmicos estão baseados, sinalizando
o ensino prático reflexivo como um elemento chave da educação profissional, para responder
as demandas da prática.
Pode-se observar nos participantes uma importante competência que caracterizam suas
práticas: embasam-se nos princípios doutrinários dos SUS - Brasil (1990), tendo a
compreensão do usuário como um ser integral, bio-psico-social, e que deve ser atendido com
esta visão, em que o acesso a todos os serviços de forma integral esteja garantido e
equanimemente diferenciado.
Percebe-se uma gratificante atuação dos enfermeiros participantes deste estudo,
quando se tornam conscientes do seu papel frente ao cotidiano da prática, se mostrando mais
críticos e reflexivos para o mundo do trabalho, abortaram a racionalidade meramente técnica,
pondo em prática a ação-reflexão-ação, resultado seguramente de um processo de constante
reflexão. Para ilustrar esta percepção, apresenta-se a fala a seguir:
“(...) eu gostaria de fazer um trabalho educativo melhor, de capacitar
melhor os profissionais, e, às vezes, a gente não tem esse tempo pra
poder fazer isso, devido a essa dificuldade por causa da questão de
recursos humanos “né?”
“A gente sabe que os nossos recursos humanos são muito reduzidos,
por mais que não pareça, e embora a enfermagem seja o maior
número de funcionários, mas a gente sabe que ainda é pequeno”.
“(...) eu sinto muito, não que eu seja melhor do que ninguém, às
vezes, eu acho que o conhecimento dos outros profissionais parece
que está muito pequeno, parece que há certa dificuldade de alguns
enfermeiros e até dos médicos mesmo, deles entenderem o que
acontece dentro da rede básica de saúde, entende? Tipo assim, a
gente já está recebendo o paciente doente. E a gente teria que receber
o paciente para fazer a prevenção, para que ele não adoecesse, mas a
gente não consegue fazer isso. E, muitas vezes, quando ele chega aqui
pra isso, é tratado de uma maneira diferente... Aí o profissional vai e
fala: “você não tem nada por que você vem aqui?” Poxa!! Que bom
que ele veio, Vamos ver como é que ele está… vamos atendê-lo,
vamos aferir sua pressão, ouvir a sua história e a familiar, ...; e a
gente na atenção básica não está trabalhando assim; porque se a
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gente trabalhasse prevenindo, não teríamos essa emergência tão
cheia aqui embaixo”.
“Mas sempre que tenho oportunidade, reúno meu grupo para
discutirmos, entre outros assuntos, a nossas ações, para partir delas,
melhorarmos”. (Ent3)

Com base na argumentação proposta por Schön (1983), é exatamente a partir da
observação das práticas profissionais, que ocorre a conversa reflexiva, durante a ação junto
com outros profissionais e este é o centro da reflexão sobre a prática, são essas conversas
reflexivas que podem colaborar e contribuir para tomada de decisões, compreensão e troca de
conhecimento e experiências, características da racionalidade prática.
Com relação ao descrito pela participante, pode se afirmar que dentro do cotidiano de
uma unidade de rede básica, as questões relacionadas tanto para recursos humanos quanto
materiais são quase sempre frágeis. (KURCGANT, 2010) As políticas públicas e suas
peculiaridades que transitam em nível central, não permitem uma clara compreensão do
vivido dos profissionais da atenção direta ao usuário. Tais situações se desdobram, por vezes,
em aquisições exacerbadas e desnecessárias enquanto faltam outros com real utilização diária.
Para os recursos humanos também não é diferente, com já foi discutido nesta categoria,
anteriormente.
Associado às questões dos recursos, materiais e humanos, suas aquisições e
distribuições, depara-se com a manutenção e qualidade dos mesmos. Apesar de não ser objeto
deste estudo, ressalta-se que parece ser uma máxima a política de sucateamento da saúde, em
todos os níveis. Entretanto não se pode aqui concluir que mais investimentos resolveriam a
situação, e sim uma melhoria da qualidade dos serviços em seus aspectos gerenciais,
financeiros, institucionais, tecnológicos e principalmente na formação de recursos humanos.
(SANTIAGO, 2010)
Contudo, apesar do discutido, alguns participantes revindicam tais recursos alegando
serem eles que permitirão executar suas atividades, conforme o relato da participante.

“Não tem computador. A gente tem o computador só na vacina, mas
aí, o usuário... o enfermeiro necessita de um computador às vezes pra
acessar alguma informação, pra passar até para o próprio paciente
porque, às vezes, eles vêm com um assunto que a gente nem...
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desconhece ainda, “tá” novo, a gente tem que pesquisar pra orientar
o paciente como proceder, e não tem como”.(Ent9)

Segundo a visão da participante, sua atividade profissional consiste na resolução de
problemas instrumentais, contornada rigorosamente pela aplicação da teoria e técnicas
científicas e, assim, encara o fazer profissional, acima de tudo, um veículo para aplicação dos
conhecimentos científicos disponíveis à resolução dos problemas que enfrenta. Tal reflexão
vem ao encontro do que diz Schön (2000), quando propõe que a partir da prática o
profissional aprenda, a fim de evitar o vazio entre o conhecimento profissional e os requisitos
que emergem no cotidiano do trabalho.
A reflexão fica evidente no relato da observação descrita a seguir:

Durante a observação na sala da vigilância em saúde, a enfermeira
houve uma voz alterada vinda da recepção da unidade. Ela
prontamente se deslocou para o local, pois comentou estar
preocupada. Ao chegar ao ambiente, o usuário estava exaltado devido
ao fato de não conseguir uma vaga. Ele não estava agredindo a
funcionária, estava agredindo o setor, a visão do prefeito, a visão de
Saúde Pública que ele não era atendido, não conseguia vaga… Então
a enfermeira se aproximou e calmamente ouviu a reclamação. Pediu
um copo com água para o usuário e após o relato, ela solicitou que a
aguardasse um minuto. Ela se dirigiu ao setor de acolhimento ao
usuário e em conversa foi informada que o sistema de informação
havia parado, não sendo possível fazer agendamentos. Tendo
conhecimento do cotidiano da unidade e sua prática, a enfermeira
buscou junto à direção da unidade uma forma de garantir uma vaga
(referência), uma vez que procedia a urgência do atendimento. Em
seu diálogo com direção destacou a necessidade de se ouvir a pessoa,
saber a sua historia, alertando que não tem como tratar os problemas
somente pelo “papel”. Foi realizada uma ligação telefônica para o
setor de marcação no nível central, informou-se a falha no sistema de
informação da unidade e agendada a consulta de referência do
usuário. (Observação Ent2)

A estratégia utilizada, pela enfermeira para solução daquela situação, vem de encontro
com uma emergente necessidade de se efetivar sua prática, característica epistemológica da
racionalidade prática proposta por Schön, o que a permitiu melhor decidir. A falta de um
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informação/comunicação sempre esteve presente em todos os processos de trabalho. É fato
que a revolução tecnológica ocorrida nas últimas décadas não nos isenta destes efeitos, e
também influenciaram as ações desenvolvidas pelo enfermeiro, entretanto tais tecnologias
nem sempre estão acessíveis aos serviços, principalmente em se tratando de unidades públicas
de saúde. Percebe-se neste ponto que profissional advindo de uma epistemologia da
racionalidade técnica, não terá conhecimentos suficientes para resolver as demandas inerentes
ao cotidiano da prática. (SCHÖN, 1983)
No entanto para que haja efetivação profissional através da racionalidade prática,
torna-se imperioso o apoio, um canal de dialogo e recursos em geral. Ao serem questionados
sobre as dificuldades que eles enfrentavam para articular a informação em seu cotidiano,
receberam-se as seguintes respostas dos participantes:

“(...) a informação, eu acho assim: o problema dela que eu vejo é a
veiculação. Quer dizer, você tem, sabe de alguma coisa ou alguém
sabe, por vezes não repassa, está falha a circulação da informação na
unidade”. (Ent4)
“(...) as vezes você quer fazer um quadro, divulgar a informação que
chegou, você está tentando tirar uma cópia para colocar na sala de
vacina e até na de rotina, então você descobre que a gente está com
dificuldade até mesmo do papel. (...) imprimir no computador da
direção uma mensagem para passar aos demais é quase impossível”.
(Ent6)
“(...) e outra coisa que eu estou sentindo falta, aqui na unidade são as
reuniões, são pouco frequentes. Ter assim, um local em que as
pessoas falem o que realmente precisa ser feito, o que elas estão
pensando em fazer..., trocar informações... Fazer uma reunião para
que as pessoas percebam o que a direção está querendo ou pensando
em fazer... Então, a comunicação verbal, ela existe no dia a dia aqui,
sendo a mais importante... e quando ela não acontece?”
“Porque escrever, você pode escrever, mas se a pessoa não tiver
atenta para aquilo de alguma forma também não vai adiantar muito.
Você recebe um comunicado da COVIG com mudanças de rotina, por
exemplo, a chefe assina que recebeu, passa para outra sessão. Se
alguém lê, mas não der alguma importância, não tiver alguma
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reunião, uma fala, uma coisa ao vivo e a cores, então a coisa fica
despercebida e ninguém sabe”. (Ent6)

Tendo com referências as falas descritas, observam-se falhas importantes no processo
de comunicação, várias são as situações do cotidiano dos participantes que interferem no
processo de decidir respaldado pelas informações, objeto deste estudo. Entender os motivos
que levam a não interlocução entre os profissionais bem como a não aquisição de
insumos/materiais, vislumbram uma compreensão, por vezes, para além da unidade, o que
poderia se amenizado se houvesse de forma sistemática, dialogados entre os profissionais.
Stefanelli, (2005) descreve que, para a compreensão e gestão do processo de
comunicação, que ocorre no âmbito da enfermagem, dentro de um contexto organizacional, se
faz necessário tentar identificar quais seriam os fatores que interferem ou os direcionam. E
ainda acrescenta que fatos, ideias, sentimentos e restrições devem ser passados a todos, pois
muitos dos problemas e insatisfações ligados a este processo, parecem causados a partir de
falhas no desenvolvimento e manutenção das políticas de comunicação do serviço.
Sendo assim, compreender a comunicação enquanto competência implica no
reconhecimento da democratização das relações que a envolvem, com mais diálogo e
melhoria do convívio entre os profissionais, e assim, respeitar os processos de trabalho que
deverão ocorrer com o mínimo de barreiras/ruídos, a fim de garantir sua efetividade.
Mesmo com as dificuldades apresentadas, o enfermeiro procura tomar decisões a partir
de demandas que tenham como objetivo final o cuidado com o usuário que busca a
policlínica, interpretando as necessidades do cotidiano de sua prática, associado ao que possui
de disponível na unidade. Assim valida e fortalece suas ações, relatada na observação a
seguir.

Durante o dia de trabalho, o enfermeiro recebe uma comunicação
interna – CI, da Coordenação de Vigilância em Saúde, informando
sobre as adequações na rotina de Sífilis da policlínica. Ele lê e já
começa a se organizar para por em prática. No entanto, problematiza
com os demais profissionais do serviço: ... mas quem vai garantir o
resultado do VDRL? E as medicações? Profissional médico para
absorver a demanda? Os questionamentos referiam-se aos casos de
RN, no hospital, tratar a sífilis e serem referenciados para
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acompanhamento na policlínica. O enfermeiro se dirigiu a direção da
unidade e em diálogo expôs suas ansiedades quanto à logística para
atender as solicitações da Coordenação e decidiu que tais
adequações só iriam ocorrer a partir da garantia dos serviços pela
direção. (Observação Ent6)

A conduta escolhida pelo enfermeiro descreve o seu conhecimento acerca da realidade
do cotidiano, demonstrando a racionalidade prática com paradigma, que o respaldou a refletir
e decidir. A inserção das novas adequações solicitadas sem uma prévia e apropriada
organização, estaria fadada ao insucesso, além do descrédito dos profissionais e serviço para
com os usuários.
Sobre esta habilidade Schön (2000) descreve que a reflexão permite prover ao
profissional informação correta e autêntica sobre sua ação, suas razões e as consequências
desta. Destarte, a qualidade e a natureza da reflexão são mais importantes do que sua
ocorrência. O autor ainda acrescenta que os profissionais que refletem em sua ação estão
envolvidos em um processo investigativo sobre si mesmos, como também, procuram
melhorar seu cotidiano.
Ainda no perfil da análise, acerca das dificuldades para a articulação da informação,
com vistas à tomada de decisão, e suas possíveis respostas, expõe-se a fala da participante que
notificou seus problemas encontrados, quanto aos registros da produção no setor em que é
responsável, relatada a seguir:
“Assumi há três anos o programa Hiperdia da policlínica. Um setor
que estava desorganizado devido à demissão da enfermeira. Sou
muito organizada e encontrar o serviço assim ... “foi barra”. Tinha
certeza que me indicaram pra cá devido ao meu perfil. No começo
tentei entender a dinâmica do funcionamento, a equipe, logística e o
fluxo. Logo entendi o porquê da indicação: tudo era complicado.
Mas fui me adequando e adequando o serviço, já nos primeiros meses
surtiu algumas boas diferenças: os usuários estavam mais presentes,
inseri a consulta de enfermagem, comecei amarrar a
interdisciplinaridade com os serviços de nutrição e fisioterapia.
Entretanto até hoje eu não tenho na minha equipe outro enfermeiro,
minha carga horária não cobre todos os turnos, mas a direção exige o
funcionamento do serviço diariamente. Então fiquei com um “nó” na
dinâmica do programa, pois em alguns turnos o serviço só conta com
um técnico de enfermagem que não registrava todas as suas
atividades. Então, muitas das vezes, eu ficava sabendo de situações
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que aconteciam pelo próprio paciente e não pelo técnico de
enfermagem e isso era muito triste. Convoquei toda a equipe para
uma reunião, expliquei a necessidade dos registros para subsidiar
todo o planejamento, organização e previsão dos materiais, além de
mostrar os resultados da melhoria da qualidade do atendimento,
tendo o registro como fonte principal. Como não tinha muita
confiança, a princípio, na equipe, elaborei uma carteirinha de
preenchimento obrigatório, para cada vez que o usuário
comparecesse ao serviço (aferir PA, HGT, retirada de seringas para
insulina), com uma numeração do livro de registro que para ser
preenchido necessitaria completar as informações. Amarrei com os
usuários a necessidade do preenchimento e eles me ajudaram a
desatar o nó. Aqui, hoje, temos ainda algumas intercorrências, mas o
serviço é reconhecido pela direção, pelos profissionais e sempre que
posso revejo o funcionamento e tento melhorar”. (Ent5)

Ao considerar a fala da participante, verificou-se que ao refletir sobre a sua prática
criticamente, com analise e avaliação das demandas que se apresentam no seu cotidiano
profissional, à luz de teorias e valores, a enfermeira tem vicissitudes de ir estruturando o
pensamento prático. Segundo Alfaro-Lefevre (1996) este pensamento crítico reflexivo é
essencial e pode ajudar na identificação de problemas reais, a tomar decisões, reduzir riscos e
a descobrir maneiras de melhorar-se, além de contribuir para o aprimoramento da equipe e de
própria prática.
Neste movimento de reflexão sobre as ações descritas pela participante em sua prática
vivida, evidenciou um contínuo processo de participação, envolvimento, produção no seu
ambiente de trabalho, o que lhe permitiu ser reconhecida, demonstrando um diferencial em
sua prática. Assim, torna-se claro que, através do movimento da ação-reflexão-ação
apresentado pela enfermeira, foi possível encontrar subsidos para transformar suas atuações e
solidificar suas decisões. Schön (2000) comenta em seu estudo que a reflexão surge associada
ao modo como se lida com os problemas que emergem da prática, à possibilidade da
incerteza, estando aberta sempre a novas hipóteses, dando forma a esses problemas e
descobrindo novos caminhos, chegando então às soluções, como apresentadas na fala da
enfermeira.
O cotidiano da prática, em enfermagem de atenção básica em saúde, aloca os
profissionais em ambientes que os permitam gerir o cuidado, entretanto sem a clareza de suas
atividades, pois em sua maioria, os profissionais que se inserem no serviço, possuem
formação hospitalar com visão curativa do cuidado. Esta conformação do perfil do enfermeiro
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dificulta colocar-se no centro do processo reflexivo sobre a sua prática, sobretudo no que
tange às suas dificuldades em implementa-las, pois implica a necessidade de repensar
criticamente a própria atuação. Como estratégia para subsidiar a qualidade desta prática, Bork
et al (2011) indicam a gestão participativa, um processo que descentraliza e possibilita ao
enfermeiro o controle sobre sua prática no ambiente de trabalho, pautado em ações que
requerem responsabilidades e oportunizem autonomia para a tomada de decisão.
Quanto às ações que facilitam a prática do enfermeiro frente ao uso das informações
para subsidiar decisões, apresenta-se as falas a seguir:

“O que me facilita tomar as decisões é a minha boa relação com os
demais profissionais. (...) como sou uma pessoa resolutiva, tento dar
resolução nas situações”. (Ent4)
“A autonomia que me foi dada, a integração e o bom relacionamento
entre os profissionais, principalmente do nosso setor, permitindo
obter as informações”. (Ent1).
“A autonomia conquistada, após quase 15 anos,(...) Quando percebo
a necessidade de qualificar a equipe, fazer oficinas, treinamentos,
tenho total aval da direção. Além da boa relação que tenho com
todos, facilita o repasse de dados pendentes, (...) o que me favorece
ao tomar decisões”. (Ent2)
“Eu fiz especialização em saúde pública, então acho que um grande
facilitador primeiramente é que eu faço o que gosto, assim venho
trabalhar com prazer, (...) o fato de compreender o valor das
informações no dia a dia, me faz ficar sempre alerta, pois sei que
delas sairão a maior parte das nossas decisões”. (Ent5).

Em consonância com as falas, pode-se observar que o bom relacionamento
interpessoal entre os profissionais do serviço, demonstra ser uma condição facilitadora da
prática, o que propicia acesso às informações e decisões. A autonomia oportunizada pela a
atenção básica ao enfermeiro também se mostra favorável à prática, contudo, o fato de poder
se qualificar na área em que atua, certamente torna-se um diferencial que, além de facilitar o
cotidiano da prática, aguça a reflexão sobre suas ações.
Atinente, ressalta-se que as boas relações apesar de facilitadoras do cotidiano, não são
capazes, sozinhas, de formarem pensamentos críticos reflexivos que possam transformar a
prática. Entretanto, oportuniza o acesso às informações que associadas ao “professional
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artistry”, inerente ao enfermeiro que traz consigo a racionalidade prática, competência para
decidir de forma assertiva.
Para que a decisão advinda da reflexão sobre a ação seja eficiente e eficaz, faz-se
necessário que a informação que a subsidie seja oportuna, chegue a tempo, pois se assim não
for, corre o risco de não ter mais valia. A fala da participante reflete este pensamento.

“Uma situação complicada que temos aqui na policlínica, mesmo com
todo acesso e relação profissional, é convencer os médicos do
preenchimento das notificações compulsórias, da importância de se
notificar a suspeita. Além de dificultar nossas ações, pois dependemos
da notificação para melhor agir, nos obriga, diariamente, buscar os
casos atendidos no pronto atendimento e alguns ambulatoriais,
recuperar o boletim de atendimento e transcrever a notificação”.
(Ent2)

Fica claro, na fala da enfermeira, que as relações ocorrem, porém falta o entendimento
dos profissionais, no caso médicos, quanto ao preenchimento de um instrumento, delegado
pelo Ministério da Saúde, que tem por finalidade desencadear ações preventivas, individuais e
coletivas, que não farão sentido algum se não forem oportunizadas a tempo de agir. A não
compreensão dos profissionais legitima o paradigma da racionalidade técnica, que oblitera
seus conhecimentos, impondo-os uma prática reducente e mutilada. Schön (2000, p. 25)
descreve que tais posturas, observadas nesta racionalidade, são alimentos dos descréditos
crescentes, e ratifica que os profissionais “terão de aprender a refletir sobre suas próprias
teorias tácitas”, integrados ao contexto institucional e os processos que eles trazem para sua
própria reflexão-na-ação, transformando seus conhecimentos em ações inteligentes.
Como complemento ao raciocínio construído, grifa-se aqui uma das principais funções
da atenção básica em saúde, disposta no Item II, das funções na rede de atenção à saúde, da
portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica:

II - Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de
saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado
individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de
construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente
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efetivas, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos
indivíduos e grupos sociais. (BRASIL, 2011(b), p.2)

Por fim, é certo que estes profissionais são capazes de entender o processo saúde
doença para além do cuidado curativo individualizado, não podendo ser considerados
impossibilitados de atuar. O que se deseja é um processo de reflexão na ação em conjunto,
mostrando o valor epistemológico da prática e sua elevada complexidade de caráter
individualizado.
Quanto à autonomia, descrita por vários participantes em seus cotidianos na rede
básica de saúde, cabe lembrar que seu aspecto se encontra dentro do contexto da própria
profissão, não podendo aqui ser entendida como irrestrita. A fala da participante representa
significativamente este sentimento:
“Eu penso que a autonomia é uma competência, construída e
credibilizada pela equipe e direção. Sou enfermeira, a minha
autonomia dentro da unidade está voltada para minha função, ou
seja, eu não posso prescrever ou dar diagnóstico médico, por
exemplo. Desculpe, mas parece, de modo geral, que ter autonomia é
ter liberdade de fazer o que se desejar. (...) por exemplo, hoje chegou
um paciente aqui, com uma ferida, uma úlcera (…), queria que eu ou
a pediatra reescrevesse o antibiótico dele, mas tem que ter uma
avaliação, informei que não seria possível. Pedi para ele vir amanha,
peguei a carteira e fui na marcação, conversei com o funcionário,
contei quantos pacientes que tinha para amanhã, para o médico (...)
acabei por conseguir uma vaga hoje a tarde. Expliquei o caso e o
funcionário falou: “Não enfermeira, dá pra vir hoje porque dos
marcados, sempre falta gente, pela estatística, a gente sabe que
sempre falta alguém. Então pedi que ele viesse. Minha autonomia é
sempre partilhada e está associada à responsabilidade de decidir”.
(Ent5)

Pode-se observar no relato da enfermeira, uma clara compreensão acerca de suas
funções e atribuições que abarcam o cotidiano da prática. A autonomia por ela explicitada se
caracteriza na capacidade do enfermeiro de exercer sua prática profissional de uma forma
autodeterminada, com o cumprimento dos critérios práticos legais e éticos da profissão. A
autonomia do profissional enfermeiro é garantida, no Brasil, pelo Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, a saber, no capítulo I (artigo I), “é direito do profissional
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exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e
princípios legais, éticos e dos direitos humanos” (BRASIL, 2007, p. 2).
Destarte, a autonomia profissional do enfermeiro é um tópico que perpassa os
desafios, objetivos e ações da prática, o que corresponde à realização de ações de enfermagem
por meio da utilização de habilidades, conhecimentos e atitudes para tomar decisões e assim,
resolver situações no seu cotidiano. Por isso, a tomada de decisão destaca-se como uma das
habilidades essenciais ao enfermeiro, onde os avanços científicos e tecnológicos assim como
dilemas éticos e morais, aumentam a complexidade e a dinâmica da profissão, o que exalta a
necessidade dos enfermeiros serem capazes de tomar decisões de forma autônoma.
(MARQUIS; HOUSTON, 2015)
O imperativo de decisões que requerem autonomia, são observadas em todas as
situações do dia a dia, sejam simples ou complexas, o que implica em um pensamento crítico
e reflexivo, que pode ser considerado uma competência, uma vez que articula saberes e ações,
mobiliza recursos cognitivos para a solução de problemas e a melhora com exercício contínuo
do domínio das habilidades e desempenhos que a compõem. (BORK ET AL, 2011)
Tendo a racionalidade prática como paradigma, a autonomia profissional para Schön
(1983) se desvela pela valorização da prática como momento de construção de conhecimento
e esta se realiza por meio da reflexão, análise e problematização. Para o autor, esta habilidade
profissional implica no conhecimento prático, na ação, na reflexão-na-ação, quando
transforma o conhecimento prático em ação e na reflexão sobre a ação, definido como o nível
reflexivo.
Outro aspecto ainda ressaltante, que aparece subentendido nas falas anteriores está
vinculado com o relacionamento interpessoal entre os profissionais, que emerge como um
fator primordial para o bom andamento do trabalho. Entretanto, é sabido que o perfil de
distribuição da carga horária na rede pública municipal permite a sua execução em acordo
com a direção. Profissionais com dupla e às vezes tripla jornada, para cumpri-la, agrupam
seus horários no serviço, levando a um desencontro sistemático, o que acarreta em uma
impossibilidade de reuniões, discussões com todos, fragilizando as ações/decisões, observado
na fala a seguir:
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“(...) raramente conseguimos juntar todos os profissionais, o que
dificulta não somente as relações interpessoais, mas as experiências
vividas em seus dias trabalhados, que poderiam agregar às
informações dos demais e ajudar a equipe melhor decidir”. (Ent7).

Observa-se que o relacionamento interpessoal e a comunicação entre os profissionais
não são efetivos, mas não se pode aqui afirmar que não existam, em razão de sua importância
para o cotidiano da prática. No entanto, ressalta-se que deve haver, pelo enfermeiro gestor, a
percepção dessas falhas que comprometem o processo comunicativo da equipe, com o
desenvolvimento de estratégias que valorizem o relacionamento interpessoal e adequação ao
uso da comunicação no contexto do cuidado, corroborando com a compreensão desta
competência que requer do profissional uma mudança de foco e atitude no contexto do
cuidado.
Ao dar sequência ao segundo passo no ciclo da reflexividade proposto por Valente
(2009), construiu-se o quadro 5, com o intuito de compreender a prática do enfermeiro de rede
básica de saúde frente à utilização da informação para subsidiar suas tomadas de decisões,
segundo objetivo deste estudo, em um movimento de ação-reflexão-ação:
Prática
Envolvimento com o cotidiano
(serviço e usuários)
Competência profissional
Busca por informações
Saberes tácitos
Dificultadores
Registros falhos;
Carência e manutenção de infraestrutura;
Equipe reduzida;
Falta de diálogos entre os serviços;
Relação interpessoal;
Informática precária ou inexistente;
Atribuições mal definidas;
Resistência profissional;
Conhecimento frágil

Facilitadores
Autonomia;
Parcerias;
Credibilidade do usuário;
Materiais não fornecidos pelo município
(teste rápido);
Relação interpessoal;
Interdisciplinaridade;
Reflexão sobre a prática

Quadro 5 – Itens que envolvem o cotidiano da prática.
Conclui-se nesta categoria, que a prática do enfermeiro constitui-se no aspecto da
prática hegemônica, o perfil profissional que se deseja diverge, em sua maioria, do que se
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retrata no serviço, o que desafia no cotidiano, o próprio reconhecimento. Este processo leva a
enfrentamentos, conflitos, não saberes, medos, incertezas, predicados intrínsecos ao trabalho
na rede básica. Entretanto, observa-se que este enfermeiro, em um movimento de
compreensão do seu fazer cotidiano, busca refletir sua própria prática e a do serviço, o que
provoca mudanças e o credibiliza, e assim se apropria dos elementos estruturadores, com
vistas a melhor decidir através da informação oportunizada.
Fundamentado nos itens que dificultam e os que facilitam a prática do enfermeiro de
rede básica de saúde frente às informações que subsidiam as suas decisões, regressa-se ao
ciclo da reflexividade.
Parcerias
no serviço
Credibilidade
do usuário

Relações
interpessoais

Interdisciplinaridade
Características
pessoais
Cuidado
humanizado

Prática do enfermeiro
de rede básica
Autonomia
No serviço
Reflexão sobre a
prática
Fatores
facilitadores
Ação/informação=
Tomada de decisão
Fatores que
dificultam a
prática
Figura 14 – Ciclo da Reflexividade - 2ª categoria temática

Informação
sistematizada
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Categoria Temática 3
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Mapa temático 8 – Revisão dos temas
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Categoria Temática 3
A reflexividade crítica sobre a prática do enfermeiro de atenção básica frente à
informação para tomada de decisão
Para atender ao objetivo: Discutir implicações da reflexividade sobre a prática
enfermeiro com a informação em seu cotidiano de trabalho, no que tange a tomada de
decisões, neste terceiro momento do ciclo da reflexividade proposto por Valente (2009),
retorna-se para a realidade, trazendo a bagagem da reflexão na ação e sobre a ação, através da
capacidade de refletir criticamente sobre a prática, no sentido de modificá-la e de modificarse, num processo contínuo/permanente de formação.
A profissão Enfermagem possui um expressivo número de profissionais atuando e
desenvolvendo as mais diversas atividades nos ambientes de atenção a saúde. Sua atuação
acontece, quase sempre, sem que se percebam o que verdadeiramente esse profissional
desenvolve e quais são suas potencialidades para implantar, manter e desenvolver políticas de
saúde, tanto em nível preventivo quanto curativo. (PASSOS; CIOSAK, 2006)
Na rede básica de saúde o enfermeiro é reconhecido por atuar em conjunto à equipe de
saúde, sendo considerado pelos gestores como o profissional imprescindível ao serviço.
Entretanto perece que muito do potencial desta categoria, ainda precisa ser demonstrado para
um melhor aproveitamento da força de trabalho, o que refletirá na melhoria da qualidade da
assistência ofertada.
Entende-se que o cotidiano em rede básica, de forma geral, é generalista. O enfermeiro
desenvolve sua prática em diversas áreas: assistência individual, ações educativas, vigilância
epidemiológica, além das ações relativas ao gerenciamento da equipe de enfermagem.
Atinente, participa em conjunto com os demais profissionais de saúde no planejamento,
coordenação e avaliação das ações de saúde. Contudo, espera-se que este profissional
construa em sua prática, conhecimentos que propiciem condições que o estimulem a reflexão,
a competência de análise e de critica, de resolução de problemas, exercitando a autonomia de
ideias e formulação de pressupostos que o auxiliem a melhor decidir, tendo na informação
oportuna do seu cotidiano, subsídios que o respalde.
Sobre este ponto de vista, Schön (1983) enfatiza que a prática reflexiva é um modo
possível dos profissionais interrogarem as suas práticas cotidianas, ressaltando que este
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movimento de reflexão deve também ser feito com os demais profissionais. Para o autor, a
reflexão fornece oportunidades para voltar atrás, rever acontecimentos e tomar consciência,
transformando a prática em uma constante dinâmica de modificações.
Ao partir desta compreensão da prática reflexiva proposta por Donald Schön,
questionou-se aos participantes da pesquisa se eles refletiam sobre suas práticas. Descrevemse a seguir, algumas respostas:

“Eu paro para refletir, muitas das vezes. Tenho que tomar decisões e
na maioria das vezes, a chefia não está presente na casa. (...) muitas
das vezes não depende de autorização minha, e sim de um profissional
superior”. (Ent1)
“Sim, às vezes sozinha e às vezes eu divido com alguém, porque às
vezes eu não tenho com quem dividir, então tenho que tomar as
decisões. (…) sabe que na posição de responsável pela Vigilância em
Saúde tem decisões que eu tenho que tomar sem ter que dividir com
ninguém, então constantemente eu reflito”. (Ent3)
“Eu reflito. Todas as minhas ações e tomadas de decisões, eu reflito
para ver se agi corretamente e se tem que fazer modificações. (...)
com relação à informação, a gente conversa com todos os
profissionais independente de qual seja, pois precisamos dela o mais
rápido possível e assim, decidir o que fazer”. (Ent9)

A dinâmica da prática cotidiana em rede básica de saúde instiga a reflexão, pois traz
implicitamente uma demanda de cooperação e decisão interdisciplinar, com o olhar para os
processos preventivos, de manutenção dos portadores de doenças crônicas não transmissíveis,
educação em saúde, gestão local, entre outros, que visam de forma integralizada a promoção
da saúde dos seus usuários, com qualidade.
Alfaro-LeFevre, (1996, p. 54) ao corroborar como o parágrafo supracitado, descreve
que esta dinâmica requer para sua efetivação, por parte dos enfermeiros, que as competências
e o desempenho do pensamento crítico reflexivo se desenvolvam em nível profissional, pois
as “conclusões e decisões a que chegamos como enfermeiros afeta a vida das pessoas” e
assim, o pensamento deve ser guiado por um raciocínio sadio, preciso, disciplinado, que
promova a exatidão e a profundidade da coleta de dados e que, procure identificar claramente
as informações. Mesmo com ciência que a tomada de decisões em enfermagem é influenciada
por padrões, normas e diretrizes, a utilização do pensamento crítico reflexivo para executá-la
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é essencial, no momento de reconhecer quando a situação requer soluções criativas de seus
profissionais.
No que diz respeito às competências e desempenhos indispensáveis ao enfermeiro para
o desenvolvimento da prática, o participante descreve sua experiência sobre o processo
reflexivo para obter subsídios na sua atuação, a partir de sua qualificação:

“Olha, sinceramente eu faço isso por eu ter estudado recentemente,
ter feito mestrado; acho que sempre fiz, mas fiquei bem influenciado...
compreendendo melhor o dia a dia da gente. Não é sistemático
realmente, mas a gente faz isso sim. Procuro não só eu pensar, mas
procuro ver com as pessoas o que a gente pode fazer... o que a gente
pode fazer para que isso não aconteça mais..., ou seja, eu entendo que
é você aprender com aquele erro que foi cometido, ou com aquela
situação que aconteceu que não era desejada, não era para acontecer
e realmente eu tenho, eu gosto, eu tento fazer isso, (...) busco artigos,
textos, vários materiais que me atualize e discuto com os demais
profissionais, mesmo porque não adianta somente refletir e nada
fazer. Por exemplo: fazer referencia sobre dificuldades de inserir a
rotina da informação e sua importância. (...) tento sempre aprender
com a prática”. (Ent6)

Ao apreciar a fala do participante, correlacionando à perspectiva de Schön (2000),
localizam-se elementos da reflexão na ação e sobre a ação, à medida que o enfermeiro
percebe o que é de fato necessário para concretizar uma prática reflexiva, o que fica claro
quando descreve as estratégias que percorre para qualificar esta prática.
No prisma da análise das falas, quando relatam sobre a reflexão cotidiana da prática e
as implicações sobre ela, os participantes demonstram a necessidade de se conseguir de forma
oportuna as informações, com consciência que a partir delas é possível detectar problemas,
individuais e coletivos, que irão ofertar elementos que subsidiarão a análise, e assim melhor
se apropriar para o enfrentamento dos processos de tomada de decisões. Entretanto, ressaltamse os pensamentos de Stefanelli, (2005) ao afirmar que um fluxo oportuno e adequado da
informação/comunicação, essencial ao processo decisório, antes de ser instrumental, é
humano, que necessita de resposta para se realizar e sem retorno torna-se falho e incompleto.
Infelizmente, de um modo geral, a informação no âmbito da rede básica estudada, por
vezes é incipiente, por vezes burocrático e nem sempre acessível, no seu cotidiano. Há uma
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preocupação com os mecanismos de transmissão da informação para os demais níveis de
atenção da FMS, e não dentro do próprio serviço, sem que haja, por vezes, oportunidade para
a reflexão e a compreensão do seu conteúdo. Dessa forma, torna-se difícil motivar
profissionais e equipes para superar desafios e alcançar objetivos propostos.
Destarte, sublinha-se que o fluxo destas informações de maneira eficaz e eficiente,
possui um efeito multiplicador com o poder de dinamizar todos os setores da unidade de
saúde, facultando, por sua vez, os subsídios necessários para todo o seu desenvolvimento,
tanto quantitativo quanto qualitativo.
Observa-se, entre os participantes, a clara compreensão acerca da informação no
cotidiano da prática, contudo, em seus relatos apontam para a dificuldade, às vezes, ao acesso
oportuno dela, o que acarreta em decisões, por estes enfermeiros, nem sempre assertivas, e
ainda assim refletem sobre o contexto na busca de melhorarem suas práticas. Descrevem-se a
seguir algumas falas que ajudam a esta apreensão:

“(...) a internet, às vezes é muito ruim então aí dificulta, passamos um
período aqui muito precário, dois meses sem internet, então para
todos os pedidos de insumos ao almoxarifado central, por exemplo,
eram feitos manualmente. Não que seja errado, mas com a velocidade
das nossas demandas, fica difícil tomar decisões..., viabilizamos, no
período, em acordo com a direção um “motoboy” para a unidade”.
(Ent4)
“Quando o usuário vinha para tomar vacina, a administração não
mandava o prontuário. Às vezes existem algumas indicações ou
restrições para um determinado imunobiológico e a gente não tem a
certeza que o encaminhamento foi feito com esta informação. Em
reunião de equipe, “amarramos” a inclusão do encaminhamento do
prontuário para sala de vacina”. (Ent9)
“(...) uso o meu e-mail particular, a unidade não possui internet.
Quando eu quero responder ou solicitar alguma coisa, eu faço de
casa, porque às vezes aqui não dá tempo (mostrando o próprio
celular) e não posso ficar aguardando uma nota técnica vir pelo
malote ..., Eu acho assim, preciso da informação rapidamente para
tomar decisões no meu serviço”. (Ent10)

O acesso à informação de forma oportuna e a possibilidade de extrair e aplicar os
conhecimentos, são imprescindíveis para a capacidade e o desenvolvimento das atividades no
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cotidiano da prática em rede básica de saúde. Concernente, apoiam-se os pensamentos de De
Sordi (2011) ao descrever que o correto uso e fluxo de informações tornaram-se uma
necessidade organizacional, consentindo superar todo um conjunto de barreiras na medida em
que possibilita pensar em tempo real e assim melhor agir e/ou reagir.
Ao observar a enfermeira em sua prática, alinha-se ao pensamento do autor
supracitado:
Ao receber uma ligação do nível central solicitando maiores
informações sobre um caso de suspeita de “meningite
meningocócica” atendido no pronto atendimento da unidade, a
enfermeira se viu em uma situação no mínimo complexa, pois o caso
ainda não havia sido informado ao setor de vigilância
epidemiológica, que está sob sua coordenação. De forma cordial,
solicitou uns minutos e informou que retornaria com as solicitações.
Imediatamente a enfermeira se dirigiu a administração do pronto
atendimento, resgatou a informação e retornou a ligação ao nível
central, já com as condutas estabelecidas. Após a resolução da
demanda, a enfermeira retornou à administração e questionou o
motivo da não notificação, uma vez que tal agravo necessita ser
notificado em 24 horas devido sua eminência de levar a óbito. Ao
perceber pouco conhecimento acerca do fluxo das notificações
compulsórias por parte do administrador (o coordenador médico não
se encontrava no serviço), a enfermeira fez um breve esclarecimento
sobre o tema e, amarrou três oficinas de capacitação sobre vigilância
em saúde para todos os profissionais do serviço. Ainda solicitou que
fosse apensado aos documentos de rotina, que ficam nas mesas dos
consultórios, a listagem dos agravos de notificação compulsória
semanal e de 24 horas, alertando sobre o fato de se notificar a
suspeita e não aguardar resultados de confirmação para fazê-la.
(Observação Ent3)

Ao refletir sobre as reflexões de suas práticas, feitas pelos participantes sobre o fluxo
da informação para subsidiar suas decisões, torna-se clara a competência deles em adequarem
as demandas do cotidiano à realidade de suas práticas profissionais. Destaca-se para este
perfil de competência, o professional artistry proposto por Donald Schön (1983), que emerge
em várias situações do cotidiano dos enfermeiros que atuam em rede básica. Com pertinência,
o autor comenta que o que tem de fazer é desenvolver a própria compreensão sobre o sistema
para que possa explorar os meios de melhorá-lo. Acrescenta que a precedência de uma prática
não significa um modelo futuro, e sim algo a reter na memória quando se tenta uma nova
abordagem, alertando quanto ao risco de tentar algo novo, que é preciso possuir
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autoconfiança, desenvolvida a partir de uma consciência interior e da autoestima,
características pertencentes a este perfil profissional.
Observa-se no cotidiano da prática uma relevante atuação dos enfermeiros para às suas
ações, todavia não foi constatado em nenhuma das unidades do estudo, o hábito de oferecer o
retorno das informações com os resultados obtidos pelo serviço, para assim efetivarem-se as
mudanças propostas na prática, uma vez que a dinâmica das políticas publicas e suas
prioridades trazem a tona toda a incapacidade da racionalidade técnica, apreendidos na
academia, em responder as singularidades do dia a dia, fragilizando o cotidiano para os novos
profissionais.
A saúde coletiva tem em sua essência a interdisciplinaridade, assim, acredita-se que
esteja nela a melhor opção para discutir, explorar e difundir as potencialidades desta prática,
pois neste cenário ocorre, em uma concepção dialética, o compromisso de aprender, produzir
e socializar o conhecimento através de diferentes olhares. No que se refere ao cotidiano dos
enfermeiros participantes do estudo e o seu compromisso em efetivar sua pratica, alinha-se
aos pensamentos de Ferro et all (2014) quando descrevem a interdisciplinaridade na saúde
como uma prática dinâmica e que exige a superação do pensamento simplista dos processos
de saúde e doença pautados na unicidade da resposta causa-ação. Os autores complementam
que a interdisciplinaridade assume, portanto, a possibilidade dos contraditórios, das diferenças
e, principalmente, da criatividade.
Ao sintetizar este aspecto, aborda-se, por conseguinte, um estilo de proceder
intelectualmente, uma prática cotidiana de trabalho, vislumbrando-se a construção coletiva de
conhecimentos e habilidades que permitam melhor oportunizar as informações. Na fala a
seguir, percebe-se a relevância de experiência profissional no cotidiano profissional:

“Poxa, reflito muito e executo! Porque antes de eu ser inserida no
serviço eu trabalhei em hospitais públicos, eu nunca tinha trabalhado
em unidade básica, em postos de saúde. Contudo minha experiência
de anos de trabalho hospitalar me ajudou muito..., nem tanto pelos
procedimentos, mas pelo gerenciamento do cuidado. Penso que como
já havia gerenciado unidades maiores, ao surgirem intercorrências,
tinha traquejo para lidar. Eu estou sempre aberta a novos
conhecimentos, discuto com a equipe as falhas e acertos, faço
capacitações sempre que é possível, na tentativa de melhorar a
qualidade do cuidado. Problematizo com demais profissionais da
unidade (...) procuro avaliar a produção da equipe de enfermagem
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através dos registros, assim incentivo às informações estarem sempre
atualizadas”. (Ent7)

Atente-se na fala da participante que mesmo advinda da área hospitalar, reflete
criticamente sobre a sua prática neste novo campo de atuação, mostrando-se efetiva e parceira
junto aos demais profissionais. Percebe-se que a enfermeira ultrapassa o refletir e evidencia a
necessidade de manter outros vínculos e táticas, o que, corrobora a importância de um
processo permanente de formação na prática, com discussões, troca de experiências,
incentivos à equipe, constituindo assim uma rede de entendimento e discussão
interdisciplinar, que inclui não somente a equipe de enfermagem, mas os demais profissionais.
Ao refletir sobre a fala da participante, pode-se dizer que, baseado nas ideias de
Donald Schön (2000), a enfermeira caracteriza-se como profissional reflexivo, pois possui
conhecimentos teóricos que a ajudam a descrever, em algumas situações, o saber tácito, assim
como as regras, valores, teorias, estratégias que concebam as ações. Para o autor, este
profissional é automotivado para continuar aprendendo, aperfeiçoando-se constantemente, ou
seja, sua postura é de aprendizagem diária, pois observa e avalia as situações-problema, numa
constante atitude de decidir, corrigindo os erros, constitutivos da reflexão na ação e sobre a
ação.
Na perspectiva de Donald Schön, o conjunto do “conhecimento-na-ação”, “reflexão na
ação” e a “reflexão sobre a ação” compõem as modalidades de conhecimento prático,
modalidades estas que não são independentes, mas que se interligam e se completam.
Consolida-se um corpo específico de conhecimentos que possibilita uma melhor compreensão
da ação na prática cotidiana, o que lhe permite decidir assertivamente. A partir da
interpretação pessoal sobre a situação do momento, aparece a seguinte fala:

“(...) é aquela situação: no hospital um paciente com AVC no CTI eu
ajudava, mas entendia que era pouca coisa. Aqui, eu tenho como fazer
ele não ficar, ou pelo menos tentar, dependente de outra pessoa. (...)
acho que a abrangência da prática na unidade básica oferece ao
enfermeiro uma leque de possibilidades de atuação, com autonomia
para decidir, porém estes profissionais necessitam estar aptos. As
universidades só preparam o aluno para atuar no hospital. É uma
pena, porque só entendi o valor da minha prática em rede básica,
quando assumi aqui”. (Ent5)
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No prisma da análise, Alfaro-LeFevre (1996) corrobora ao destacar que, um
profissional crítico reflexivo não se baliza à prática de formação primeira, nem ao que
encontrou nos seus primeiros anos de profissão. Continuamente, este profissional pondera
seus objetivos, suas metodologias, suas evidências e seus saberes, elaborando um ciclo
continuo de formação, em que reflete sua prática consigo mesmo e com a equipe. Em
consonância, pode-se mencionar que este profissional detém consigo a capacidade para
manejar a complexidade das situações da prática, resolução dos problemas e tomadas de
decisões, através da integração inteligente e criativa do conhecimento e da técnica.
No que concerne à tomada de decisão, acredita-se que o enfermeiro crítico reflexivo,
atuante em rede básica de saúde, reconhece que esta competência, de modo participativo, lhe
permite avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, que fundamentam o
cotidiano de sua prática.
Depreende-se na fala da participante anterior às observações feitas, a sua inquietação
quanto às características do profissional oriundos das graduações, focadas no modelo centrado
na prática hospitalar, não reconhecendo claramente as atuações da profissão para além deste
ambiente. Ao observar uma situação cotidiana da participante, depara-se com o reflexo de
suas preocupações evidenciado na sua prática, descritas a seguir:

No ambulatório de tuberculose, uma enfermeira recém-contratada,
acompanha a consulta de enfermagem realizada pela enfermeira
coordenadora do ambulatório (Ent5). Ao término do atendimento, a
enfermeira que observou a consulta, descreveu sua surpresa ao ver a
enfermeira prescrever as medicações do esquema de tratamento para
tuberculose, questionando a autonomia profissional para executar tal
procedimento. De forma acolhedora, a enfermeira então explicou à
recém-contratada, sobre o perfil epidemiológico das doenças crônicas
transmissíveis, em especial da tuberculose, e os protocolos
preconizados pelo Ministério da Saúde que ofertam autonomia ao
profissional Enfermeiro para prescrição de medicamentos
preconizados nos Programas de Saúde Publica. (Observação Ent5)

Na observação realizada, a competência na prática profissional apresentada pela
participante, quanto ao ato da prescrição de medicamentos é regulamentado pela Lei n.
7.498/1986, que regula o Exercício Profissional da Enfermagem no Brasil. O Enfermeiro
realiza prescrição de medicamentos pertencentes aos programas de saúde pública (Ministério
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da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde) e em rotina aprovada pelas
instituições de saúde. (COREN-SP, 2014)
Ainda no prisma da análise, torna-se explícita a importância de refletir junto às
entidades educadoras acerca da relevância dos conteúdos da saúde coletiva, na formação
profissional e para a saúde da população, e o quão importante é o papel da enfermagem neste
processo, oportunizando saberes que permitam os novos profissionais atuarem de forma
harmônica com os modelos vigentes de atenção à saúde em nosso país.
Outro participante demonstra a sua preocupação ao refletir sobre a própria prática, em
um processo de formação, objetivando melhorar suas ações/decisões:

“Eu fiz especialização em Saúde da Família, pensei na época que
precisava me apropriar nas políticas públicas... programas de saúde,
me adequando a realidade atual da saúde pública de Niterói e do
Brasil. Foi muito bom, pude melhor entender os fluxos e referências
para a nossa policlínica. E há pouco tempo conclui o mestrado.
Nossa, ele sim (o mestrado) abriu minha cabeça, me fez refletir a
prática e entende-la para além do senso comum. Hoje, antes de tomar
qualquer decisão, reflito, e depois de decidir, reflito sobre o que
decidi e a forma como foi feita. (...) sou muito grato a minha
orientadora por ter me apresentado este “novo mundo” que estava na
minha frente eu não dava conta dele”. (Ent6)

Ao refletir sobre a fala do participante, destaca-se a inquietude quanto a sua prática, a
vontade de melhor reconhecê-la e assertivamente, tomar decisões. Schön (2000) sublinha que
é nessa reflexão sobre a ação que se toma consciência do conhecimento tácito e reformula-se
o pensamento na ação tentando analisá-la, apreendendo que é um ato natural. Entretanto, o
participante caminha para a reflexão sobre a reflexão na ação, e é ela que o ajuda a
desenvolver-se e construir sua forma pessoal de conhecer sua prática. Trata-se de olhar
retrospectivamente a ação, refletir sobre o momento da reflexão na ação, ou seja, o que
ocorreu, o que se observou, qual o significado atribuído e que outros significados pode-se
atribuir ao que ocorreu.
Este continuo movimento de formação e transformação sobre a prática, é descrito por
Donald Schön (1983, p. 278) como reflexividade, prática reflexiva, onde a eficácia do seu
desenvolvimento tem que estar “integrada ao contexto institucional, com espaços para
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reflexão”. O autor descreve que este movimento ocorre, quando se refleti sobre sua prática,
seu fazer, seu pensar profissional, suas condições de trabalho, sua identidade como
profissional, assumindo constatar como o que faz, reinventa e interpreta a ação, estabelecida
social e historicamente. Complementa que é uma mudança de atitude, do modo de pensar e
fazer, de compreender e de explicar, inevitável e necessária.
Ainda sobre o participante, traz-se à luz da discussão, sua apropriação da prática,
advindo de um conhecimento que diz respeito à sua capacidade de se incomodar com
questões do cotidiano e propor novas reflexões. Cabe, no entanto, registrar que o
conhecimento é abstrato e sofre influência das vivências e experiências de cada um.
(SETZER, 2015) Assim, os mesmos dados oriundos da prática, trazem exatamente as mesmas
informações, podendo trazer conhecimentos diversos quando analisados por profissionais
diferentes, ou seja, para o participante, o movimento reflexivo imprimiu uma compreensão
transformadora de suas ações/decisões advindas das informações.
Ao concluir esta categoria temática, descreve-se que a ideia de reflexividade proposta
por Donald Schön emerge agregada ao modo como se enfrenta os problemas do cotidiano da
prática profissional, e à possibilidade do enfermeiro que atua em rede básica de saúde, acolher
uma circunstância de insegurança e estar aberto a novas proposições dando, assim, forma a
esses problemas, descobrindo novos caminhos, construindo e concretizando soluções. Reiterase que este processo compreende, assim, em uma exigência de novas buscas, análises,
contextualizações, problematizações, apropriações de teorias, investigações de uma situação
problemática de forma a criar uma nova maneira de considerá-la. (SCHÖN, 1983).
Apresenta-se agora, a síntese do terceiro momento da reflexão proposto por Valente
(2009), em que se procurou discutir as implicações da reflexão no cotidiano da prática dos
enfermeiros que atuam em rede básica de saúde, tendo como norte as informações que
subsidiam suas decisões.
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Promover a
interdisciplinaridade

Adequar as rotinas às
demandas

Manter-se em formação

Reflexão contínua da prática –
informação/ação para decisão

Construir espaços de discussão
entre os profissionais

Organizar oficinas e
capacitações

Manter momentos para troca
de experiências

Ler e garantir material de
leitura científica

Propor estratégias de mudanças

Figura 15 - Síntese das implicações da reflexão no cotidiano da prática.
Regressa-se ao ciclo da reflexividade, dando sequência o 3º movimento, em que se
evidenciaram os conhecimentos e as competências na prática do enfermeiro de rede básica de
saúde frente às informações que subsidiam as suas decisões, a partir da Figura 16:
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Experiência na
Prática

Ação/informação=
Tomada de decisão

Figura 16 – Ciclo da Reflexividade - 3ª categoria temática

Passando ao longo do ciclo da reflexividade, evidenciaram-se os pontos pertinentes à
prática do enfermeiro de rede básica em consonância com as informações que amparam suas
decisões, em um movimento de ação-reflexão-ação, que se inicia e retorna para a própria
prática, o que assegurou alcançar os objetivos propostos pelo estudo.
Com base nos dados pesquisados e apresentados, defende-se a Tese de que “A prática
do enfermeiro de rede básica de saúde da Fundação Municipal de Saúde do município de
Niterói, no que concerne a utilização da informação para a tomada de decisão, ocorre com
movimentos reflexivos que visam efetivar a qualidade do seu cotidiano de trabalho, a partir
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das competências adquiridas e desenvolvidas na prática, indicando a necessidade de formação
permanente”.
A seguir, apresenta-se o ciclo da reflexividade em seu movimento completo,
consequente dos dados descritos e analisados neste estudo, que confirmam os passos da tese
defendida:

CICLO DA REFLEXIVIDADE
(MOVIMENTO COMPLETO)

Competências: refletir sobre a própria prática; tomar decisões; saberes
adquiridos pela experiência; reflexão na ação; planejar, organizar, dirigir
ações cotidianas, Interação e desenvolvimento de ações em suas redes;
oportunizar e qualificar os dados e informações = Conduzir a sua
própria prática, continuamente, de forma crítica e reflexiva.

PERCEPÇÃO = Entendimentos e capacidades
sobre a informação no cotidiano da prática =
REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA

REFLEXÃO SOBRE A
REFLEXÃO = AVALIAÇÃO E
QUALIDADE DA DECISÃO

AÇÃO / PRÁTICA = Característica Institucional, característica pessoal,
cuidado humanizado, responsabilidade profissional, interdisciplinaridade,
parcerias no serviço, identidade profissional, sistematização da informação e o
perfil da autonomia = CONHECIMENTO NA PRÁTICA.
Figura 17: Ciclo da reflexividade em seu movimento completo.
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O desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem que integrar o contexto
institucional. O enfermeiro necessita se tornar um articulador atento ao cotidiano da prática. E
os responsáveis da instituição, juntamente com o enfermeiro, que queiram encorajar os
demais profissionais a tornarem-se “profissionais reflexivos”, devem oportunizar espaços de
liberdade do raciocínio onde a reflexão-na-ação seja possível. (SCHON, 2000)
Por fim, de acordo com os dados apresentados, Valente (2009) reitera que na
composição do Ciclo da Reflexividade, não deve ser considerado como “fôrma”,
“engessamento”, estanque, mas como um processo contínuo, que engloba os conhecimentos
relativos ao saber compartilhado (disciplinares e culturais) e os conhecimentos da formação,
atrelados aos conhecimentos adquiridos na prática.
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Considerações Finais
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De modo a concluir essa tese, relembram-se, oportunamente, os três objetivos
propostos inicialmente, restando ao final demonstrado, que os mesmos foram devidamente
alcançados.
O primeiro objetivo do estudo foi descrever os aspectos da prática do enfermeiro de
rede básica de saúde que oportunizem à tomada de decisões. Sendo erigida a categoria:
“Aspectos que oportunizam a prática do enfermeiro de rede básica para tomada de decisões –
A racionalidade técnica como paradigma”, onde se utilizou a reflexão-na-ação proposta por
Donald Schön, como norte para seu entendimento.
Pôde-se observar que os enfermeiros estabelecem, em seus aspectos do cotidiano, uma
relação entre o objeto e a finalidade do seu processo de trabalho, com tentativas de
direcionarem suas ações ao atendimento das necessidades da equipe por ele gerenciada.
Entretanto, algumas decisões parecem ser tomadas sem que haja reflexões, o que vem de
encontro com a qualidade dos resultados esperados, quando executadas desta forma. Tais
aspectos da prática, discutidos, alicerçam-se na racionalidade técnica, com foco na resolução
de problemas instrumentais, tornando-se rigorosa pela aplicação da teoria e técnicas
científicas.
Destaca-se, assim, que a racionalidade técnica caracteriza a enfermagem como um
veículo para aplicação dos conhecimentos científicos disponíveis à resolução dos problemas
do cotidiano da prática, evidenciando-se reducente e incompleta, apesar do desenvolvimento
científico e tecnológico necessário a profissão. Entretanto, é imperioso salientar, que o
enfermeiro, mesmo que com o perfil descrito, relata insatisfação em determinados aspectos da
sua prática, descritos em seus discursos, com reflexões acerca dos resultados, por vezes
insatisfatórios, fomentando uma vontade de mudar, o que comprova ter consciência e não
estar alheio a esta conformação.
O segundo objetivo do estudo foi analisar a prática do enfermeiro de rede básica frente
à ação-reflexão-ação sobre a utilização das informações em seu cotidiano de trabalho, como
um instrumento para tomada de decisões. Para discuti-la emergiu a categoria: “Entendimentos
e capacidades sobre a informação no cotidiano da prática do enfermeiro de rede básica e sua
tomada de decisão – A racionalidade prática como paradigma”, com intuito de apreender os
elementos estruturadores que dificultavam e os que facilitavam a prática, refletiu-se,
evidenciando oportunidades de operacionalização.
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Destacou-se que, a prática do enfermeiro constitui-se no aspecto da prática
hegemônica, o perfil profissional que se deseja diverge, em sua maioria, do que se retrata no
serviço, o que desafia no cotidiano, o próprio reconhecimento. Este processo leva a
enfrentamentos, não saberes, medos, incertezas, predicados intrínsecos ao trabalho na rede
básica. Contudo, observa-se que este enfermeiro, em um movimento de compreensão do seu
fazer cotidiano, busca refletir sua própria prática e a do serviço, o que provoca mudanças e o
credibiliza, e assim se apropria dos elementos estruturadores, com vistas a melhor decidir
através da informação oportunizada.
Salienta-se que, as situações da prática profissional do enfermeiro que atua em rede
básica não são simples, estáticas ou estruturadas, mas, contrariamente, são de elevada
complexidade, de caráter único, instáveis e por vezes conflituosas, que possuem subsídios
essenciais do conhecimento profissional que só se manifestam e desenvolvem na prática.
Desta análise, decorreu a compreensão, mesmo que incipiente, de uma epistemologia da
prática em que, o enfermeiro, reconhece e integra elementos dessa prática e os legitima como
competências, considerando-as como fonte de conhecimento profissional, adquiridas e
desenvolvidas em situações cotidianas.
O terceiro objetivo foi discutir implicações da reflexividade sobre a prática enfermeiro
com a informação em seu cotidiano de trabalho, no que tange a tomada de decisões. Para sua
discussão erigiu a categoria: “A reflexividade crítica sobre a prática do enfermeiro de atenção
básica frente à informação para tomada de decisão”, que oportunizou o retorno à realidade,
trazendo a experiência da reflexão na ação e sobre a ação, através da capacidade de refletir
criticamente sobre a prática, no sentido de modificá-la e de modificar-se, num processo
contínuo/permanente de desenvolvimento.
Discutiu-se, a apropriação da prática, advindo de um conhecimento que diz respeito à
sua capacidade de se incomodar com questões do cotidiano e propor novas reflexões,
sublinhando que, os mesmos dados oriundos da prática, trazem exatamente as mesmas
informações, podendo trazer conhecimentos diversos quando analisados por profissionais
diferentes. À vista disto, o movimento reflexivo produziu, nos participantes do estudo, uma
compreensão transformadora das informações que subsidiam suas ações/decisões.
Destarte que, Donald Schön ao propor o conceito de reflexividade, discutido neste
estudo, descreveu-o como uma concepção que emerge agregada ao modo como se enfrenta os
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problemas do cotidiano da prática profissional, e à possibilidade do enfermeiro, acolher uma
circunstância de insegurança e estar aberto a novas proposições dando, assim, forma a esses
problemas, descobrindo novos caminhos, edificando e concretizando soluções. Reitera-se que
este processo compreende, assim, em uma exigência de novas buscas, análises,
contextualizações, problematizações, apropriações de teorias, investigações de uma situação
problemática de forma a criar uma nova maneira de considerá-la.
Para tanto, este continuo movimento de compreensão e transformação sobre a prática,
relatado como reflexividade, necessita estar integrada ao contexto institucional, com
ambientes para reflexão, que possibilite refletir sobre a prática, seu fazer, seu pensar
profissional, suas condições de trabalho, sua identidade como profissional, assumindo que é
uma mudança de atitude, do modo de pensar e fazer, de compreender e de explicar, inevitável
e necessária, ao cotidiano da prática, principalmente no que se refere às informações que
respaldam ações/decisões a serem tomadas.
Ressaltam-se alguns pontos de vista e posições expostas ao longo do trabalho. Não se
trata de resumir os temas abordados, mas sim de evidenciar algumas questões de importância
geral.
O significado atribuído pelos enfermeiros à informação requer uma ampliação. Ao
invés de assinalar simplesmente como uma atividade técnica, a sua manutenção no cotidiano,
engloba um conjunto de fatores organizacionais e sociais que interagem com diversos
aspectos contingenciais, considerando-se as inter-relações que a compõem. Observou-se que
os participantes relatam a existência de uma lacuna entre teoria e prática no processo de
trabalho. Esse fato dificulta a prática, pois mesmo tendo o conhecimento tácito, requer do
enfermeiro sua bagagem teórica, evitando assim, intercorrências para o desenvolvimento e a
disponibilização das informações de forma oportuna.
Em relação às decisões, percebeu-se nos participantes, a referência quanto à
importância da experiência e a percepção. Ocasionalmente, não demonstraram conhecimento
teórico a respeito do processo de tomada de decisão, entretanto salientam a experiência em
processo decisório como um conhecimento prático adquirido; e referem-se à percepção como
algo instintivo, sem muitas manifestações do porquê de determinada decisão, assim, tornou-se
possível compreender a percepção como a interação entre experiência e conhecimento teórico.
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Ainda sobre a participação no processo de tomada de decisão, há discursos que a
evidenciaram sendo realizada de forma individual e, em outros, percebeu-se a participação de
profissionais. Nas falas, expuseram quais são os profissionais que se encaminham para
auxiliá-lo em suas decisões, demonstraram que ainda há uma limitação quanto à
multidisciplinaridade, pois se observou o profissional direcionando-se a outros enfermeiros,
coordenador administrativo e à chefia de enfermagem. Desta forma, constatou-se que estes
profissionais abordam aos colegas da mesma categoria profissional para a participação no
decidir.
Ficou claro que nas unidades estudadas há um destaque do conhecimento tácito, tido
como essencial para a compreensão do trabalho, muitas vezes em detrimento das
informações/ações explicitadas nos processos do cotidiano. O conhecimento é visto de forma
cumulativa. Contudo, sublinha-se que esta valorização necessária de informações
concomitantemente à importância do conhecimento tácito e da construção compartilhada de
conhecimento, não é de se surpreender a aplicação de vários modelos diferentes de decisão
em distintos momentos da unidade. Sobreleva-se a particularidade política de algumas
decisões. Ao mesmo tempo em que o cerne do estudo foi centrado na magnitude das
informações que subsidiam as decisões, a pesquisa implica que existem profissionais com
competências chave, especialmente de articulação, que são efetivos na implementação das
ações, sua simples presença influencia a decisão.
À luz da reflexividade, o conhecimento tácito vivenciado pela experiência dos
enfermeiros que emerge da complexidade dos problemas de enfermagem, compartilhados
pelos enfermeiros, necessita ser utilizado e articulado com sua bagagem teórica para assim ser
aplicado em sua totalidade. Ressalta-se que a dimensão desse conhecimento foi referida, neste
estudo, levando-se em consideração a percepção identificada pelos enfermeiros, o significado
que é atribuído à prática em enfermagem e sua repercussão, nas decisões advindas das
informações/ações cotidianas.
Tendo em vista os aspectos observados, pode-se rematar que a ação reflexiva é um
processo que implica mais do que a busca de soluções lógicas e racionais para os problemas,
envolve intuição, emoção, e não uma reunião de técnicas que possa ser embrulhado e
repassado aos enfermeiros. Assim, instigar o enfermeiro reflexivo a uma constante busca do
equilíbrio entre a reflexão e a rotina, entre o ato e o pensamento, torna-se uma condição
primeira.
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Neste prisma, cabe salientar que a intencionalidade do fazer profissional decorre da
construção identitária, desenhada no processo de formação e desenvolvimento da profissão.
Isso porque, não se pode exaurir a identidade do “eu” pessoa e enfermeiro, uma vez que é
mesclada nos aspectos incorporados da práxis de enfermagem, ressaltando-a, enquanto espaço
de reflexão e ação, que ressignifica sua prática profissional.
Por conseguinte, a reflexão torna-se uma ferramenta imperativa para a conquista da
autonomia do profissional de enfermagem, ofertando novos espaços de diálogos e de
interações com os seus e as demais profissões, despontando como uma alternativa
indispensável, dado que é no encontro com o outro que são abertas possibilidades frente ao
então desconhecido. E é nesse ato de interlocução que as práticas são ressignificadas pelos
sujeitos envolvidos no cotidiano da prática. Pensar na ação do enfermeiro reflexivo é
posicioná-lo frente às incertezas geradas, sendo elas que o mobilizam para o desejo de
transformação.
Acredita-se que essa investigação, à luz da reflexão/ação e do enfoque metodológico
da análise temática indutiva, possa contribuir na maneira de se pensar pesquisas relacionadas
à tomada de decisões e da ciência informação, ofertando subsídios para colaborar, pelo menos
em parte, para outras reflexões sobre o cotidiano da prática de enfermagem, para efetivá-la,
com a consciência da necessidade desses profissionais se reconhecerem como sujeitos,
alicerçados na racionalidade prática que lhes garante competência.
Embora seja um estudo de caso e não admita a generalização, o presente estudo
empreendeu diversos aspectos relacionados à reflexão/ação da informação e da tomada de
decisão. Para ampliar o conhecimento, propõe-se que novos estudos sejam feitos, para
compreender estes temas na profundidade que eles merecem e assim verificar a generalidade
das conclusões.
Por fim, convém salientar que este estudo não se esgota aqui. Ao contrário, têm-se
expectativas de que seus resultados e conclusões sejam vistos como um ponto de partida, para
compreender as decisões subsidiadas pelas informações, na prática de enfermagem em rede
básica de saúde.
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do projeto: “A prática do enfermeiro de rede básica de saúde: reflexões/ações
sobre a informação em seu cotidiano de trabalho”
Pesquisador responsável: Ms. André Luiz de Souza Braga
Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense
Telefones para contato: (21) 99292-3972 - e-mail: andré.braga@globo.com
Idade: _____anos
O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: “A prática do enfermeiro de
rede básica de saúde: reflexões/ações sobre a informação em seu cotidiano de trabalho”,
desenvolvida pelo enfermeiro André Luiz de Souza Braga, sob a orientação da Prof Dra
Marilda Andrade. A pesquisa tem como objetivo: Descrever os aspectos da atuação do
enfermeiro de rede básica de saúde que oportunizem à tomada de decisões; analisar a prática
do enfermeiro de rede básica frente à ação-reflexão-ação sobre a utilização dos SIS em seu
cotidiano de trabalho, como um instrumento para tomada de decisões; discutir implicações da
reflexividade sobre a prática enfermeiro com os SIS em seu cotidiano de trabalho, no que
tange a tomada de decisões. Apresenta como justificativa subsidiar a prática profissional do
enfermeiro em seu domínio gerencial na rede básica de saúde. Será realizada entrevista que
terá seu áudio gravado para posterior análise do conteúdo. Dúvidas acerca da pesquisa
poderão ser esclarecidas anteriormente ou posteriormente, conforme desejo do entrevistado. A
participação é facultativa, o que permite a retirada do consentimento e permissão para
realização da pesquisa a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos ao participante. Será
mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas á privacidade do
entrevistado. Todas as informações coletadas serão destruídas ao final da pesquisa. Este
documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo participante ou seu
representante legal e a outra arquivada pelo pesquisador.
Os participantes de 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 com os termos do presente documento, assim como
participar na qualidade de voluntário, da pesquisa acima descrita.
Niterói,____ de _____________ de _________.
__________________________________
(Assinatura do entrevistador)

__________________________________
(Assinatura do entrevistado)
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Universidade Federal Fluminense
Escola de enfermagem Aurora de Afonso Costa
Programa de Pós-graduação em Ciências do Cuidado em Saúde
Roteiro de entrevista

Caracterização dos participantes da pesquisa:
1. Nome (fantasia):
2. Idade:
3. Sexo:
4. Tempo de formado:
5. Possui especialização? Qual?
6. Tempo de trabalho no serviço atual:
7. Vínculos:
8. Frequência semanal ao serviço:
Questões:
1. Você se apropria das informações advindas dos SIS no cotidiano de trabalho na policlínica?
2. Você costuma refletir sobre as ações tomadas? (separada ou coletivamente)
3. Que ações facilitam e/ou dificultam a prática com os SIS em seu cotidiano?
4. Como você articula em seu cotidiano a informação à prática profissional para a sua tomada
de decisão?
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Escola de enfermagem Aurora de Afonso Costa
Programa de Pós-graduação em Ciências do Cuidado em Saúde

Instrumento de observação

1. Pseudônimo de identificação:
2. Data observação:
3. Hora de início da observação:
4. Hora de término da observação:
5. Observações pertinentes do contexto
6. Observações da prática:

OBSERVAÇÕES
Práticas relacionadas ao aspecto de atuação:

Práticas frente à ação-reflexão-ação dos SIS:

Reflexividade sobre a prática enfermeiro com os SIS

ANOTAÇÕES

FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: A PRÁTICA DO ENFERMEIRO DE REDE BÁSICA DE SAÚDE:
REFLEXÕES/AÇÕES SOBRE A INFORMAÇÃO EM SEU COTIDIANO DE
TRABALHO.
Pesquisador: ANDRE LUIZ DE SOUZA BRAGA
Área Temática:
Versão: 1
CAAE: 48559415.5.0000.5243
Instituição Proponente: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 1.226.611

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Projeto de tese de doutorado da escola de enfermagem da UFF bem fundamentado com
referências teóricas e que visa descrever como o uso do SIS contribui para a tomada de decisões
dos enfermeiros. Os enfermeiros serão entrevistados e a entrevista será gravada. Foram
mencionados os riscos de constrangimento com as perguntas e o fim dados as gravações no
projeto de doutorado e no TCLE.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Apresentou folha de rosto assinada, TCLE, carta de anuência da FMS e projeto de pesquisa
detalhado anexado.
Recomendações:

recomendado aprovação
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

não há pendências

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
CEP: 24.030-210
Bairro: Centro
UF: RJ
Município: NITEROI
Telefone: (21)2629-9189
Fax: (21)2629-9189
E-mail: etica@vm.uff.br
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