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": muitas das formulações que cometo têm caráter
provisório. E se não vacilo em avançá-las correndo o
risco de errar é porque prefiro esse risco a uma
atitude omissa ou conveniente, talvez mais sábia7 mas
que tende a manter tudo como está. Além do mais,
estou sempre disposto a rever osmeus pontos de vista.
Se apenas suspeitasse de que meu pensamento poderia
vir a tornar-se um dogma, desistiria de enunciá-lo.
Obviamente esse perigo não existe. Posso portanto
errar; tentar acertsr, tentar contribuir com meus
acertos e erros para a compreensão de alguns
problemas tão importantes quanto complexos, que
exigem resposta urgente, a qual dificilmente será dada
por uma única pessoa. [...] Expor posições, defendê-las
e corrigi-las deve ser entendido, no meu caso pelo
menos, como uma tentativa de ajudar no mutirão".

Ferreira Guiar
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RESUMO

o estudo, fundamentado nas premissas teóricas sobre relações de trabalho, em especial de algumas
variáveis que integram a categoria microssocial - organização do trabalho e condições de trabalho -
aliadas às contribuições da Escola Dejouriana, que analisa os temas do prazer e do sofrimento
vinculados ao trabalho, procura desvendar o processo de desgaste/prazer no trabalho dentro de um
hospital universitário, trazido através do discurso dos trabalhadores de enfermagem ali atuantes,
buscando captar suas realizações, dificuldades, alegrias, tramas e defesas, angústias, contradições, a
luta pelo poder, as vivências subjetivas, os silêncios. A presente pesquisa de caráter exploratório, por
meio de um roteiro com questões fechadas e entrevistas semi-estruturadas, envolvendo trinta e seis
profissionais, representantes das categorias enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de
enfermagem visou apreender a realidade laboral do Hospital Universitário de Juiz de Fora, tentando
delinear os contextos de trabalho vividos como positivo ou negativos, denunciando pontos na
convergência trabalhador-contexto de trabalho, a partir dos quais as mudanças devam ser
impulsionadas, para que se possa criar novas.estratégias, dirimir conflitos e ampliar as possibilidades
de auto-realização e prazer no trabalho. As categorias de análise definidas no estudo possibilitaram
uma reflexão sobre os desafios e problemas que surgem da relação trabalhador/trabalho/instituição. O
conhecimento dos fatores implicados na gênese do desgaste/prazer no trabalho de enfermagem abre
espaço para que estes sejam gerenciados pelos trabalhadores em proveito de sua saúde e qualidade
de vida. Em suma, temos que a trajetória da enfermagem de anjo de branco a profissional tem sido
marcada por preconceitos, desgaste, sofrimento e luta por espaço laboral. Abandonando a posição de
saber periférico e vulnerável, assistimos atualmente o esforço dos trabalhadores de enfermagem para
a construção de uma nova imagem que contempla estratégias de revalorização do estatuto
profissional, controle da formação, das carreiras e dos conteúdos do trabalho para que se tornem
agentes privilegiados e ativos na melhoria das condições de saúde da comunidade e propulsoras de
novas idéias para o avanço da gestão nas organizações hospitalares.
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ABSTRACT

The present study aims the understanding of the factors linked to the genesis of pleasure and suffering
as they are experienced by nursing workers in their labour performance. Based on the premisses of
labour relations, focusing the work organization and the working conditions, allied to contributions from
Christophe Dejours, who analyzes the themes of pleasure and suffering within the work, we brought
into evidence the particular aspects of the relationship between labour and suffering/pleasure process
expressed by nursing workers who work in both public and universitarian hospital. Empirical data was
collected taking into consideration two instruments: a list with closed questions and semi-structured
interviews , thus allowing analysis of the speeches supplied by nursing workers. The adopted
methodology permits abstraction from concrete reality in order to establish the link between
worker/labour/institution and the feelings of pleasure and suffering. The interviews were applied among
36 professionals, representing the categories of nurse, nurse technician and nurse auxiliary at teaching
hospital affiliated to a Federal State University in the province of Minas Gerais. Results were obtained
from 20 categories of analysis showing that the knowledge of the factors linked to the genesis of
pleasure and suffering within the nursing work context opens possibilities to reduce its effects on a
worker' s life in benefit to his health and quality of life. Concerning the nursing trajectory from white
angel to a professional we could observe that it has been marked by conflicts, preconception, suffering
and battles for labour space. Abandoning the position of peripheral and vulnerable knowledge, we verify
nowadays the efforts of the nursing workers to construct a new image that contemplates estrategies of
revalorization of the professional statute, self-developing control, a motivating career plan and work
contents based on new paradigms, thus becoming privileged and active actors to improve community
health conditions and propellents of new ideas in order to implant a vanguard administration model in
the hospital organizations.
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INTRODUÇÃO

A partir das premissas teóricas sobre relações de trabalho, aliadas às contribuições da Escola

Dejouriana, que analisa os temas do prazer e do sofrimento vinculados ao trabalho, procuraremos

através desse estudo desvendar o processo de desgaste/prazer vivenciado por trabalhadores na área

da enfermagem.

o trabalho em ambiente hospitalar é considerado rico, estimulante, heterogêneo, abrangendo, no

entanto, atividades identificadas como insalubres, penosas e difíceis para todos os atores, onde

destacamos os trabalhadores de enfermagem.

A elevada tensão emocional que advém do cuidado direto a pessoas fisicamente doentes ou lesadas,

associada às longas jornadas de trabalho, à baixa remuneração, ao emprego duplo, ao

desenvolvimento de tarefas agradáveis, repulsivas e aterradoras são geradores de danos à saúde,

propiciadores de acidentes, encurtamento da vida ou até mesmo morte prematura dos trabalhadores

de enfermagem. Estes, sem escolha, se submetem às relações, organizações, condições e ambientes

de trabalho que contribuem significativamente para o sofrimento. Sofrimento este, inevitável e ubíquo,

devendo ser gerenciado pelos trabalhadores em proveito de sua saúde e qualidade de vida.
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A indagação que fazemos reside no fato de como os trabalhadores podem buscar encantamento num

mundo marcado, principalmente, pela dor, tristeza e morte, fazendo com que o ambiente laboral se

constitua em um espaço onde subsista a alegria, o lúdico, o prazer.

Na realidade nenhum trabalho está inteiramente isento de possibilitar satisfação ou desgaste físico e

mental, mas, na dependência de certos fatores, decorrentes da sua própria natureza, de sua forma de

organização e condições de realização, estes poderão estar presentes em maior ou menor grau. Não

podemos nos desviar da natureza de determinado tipo de trabalho, mas abandoná-lo ou tentar

empreender ações que contribuam para a melhoria de suas condições e organização, de maneira a

permitir ao trabalhador o exercício da criatividade e prática do lúdico, transformando o sofrimento

patogênico em sofrimento criativo e objetivando o alcance do prazer.

A relevância desse estudo reside em acompanhar o trabalho cotidiano do pessoal de enfermagem sob

a perspectiva do vivido, do como ele realmente é, como ele se dá, e não como deveria ser,

contemplando fatores que estão na gênese do desgaste e do prazer no trabalho hospitalar.

Para concretizar essa finalidade foi concebida uma investigação, que teve no discurso dos

trabalhadores a expressão para captarmos o sentido do trabalho para quem o desenvolve, incluindo

sentimentos ligados a essa vivência, relacionados à suas realizações, angústias, tramas e defesas,

contradições, angústias, impossibilidades, luta pelo poder, os silêncios, tentando delinear os contextos

de trabalho vividos como positivos ou negativos, denunciando pontos na convergência trabalhador-

contexto de trabalho, a partir dos quais mudanças devam ser impulsionadas, para que se possa criar

novas estratégias, dirimir conflitos e ampliar as possibilidades de auto-realização e prazer.
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A realidade empírica focalizada no presente estudo foi o trabalho de enfermagem realizado em uma

instituição hospitalar pública do Estado de Minas Gerais, mantido por uma Instituição Federal de

Ensino Superior, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. Caracteriza-

se como um hospital geral, universitário, de médio porte (160 leitos), integrado ao sistema

hierarquizado e regionalizado do Sistema Único de Saúde (SUS).

A pesquisa foi desenvolvida tendo como objetivos a serem alcançados: a) Identificar os fatores que na

percepção dos entrevistados têm implicações nos sentimentos de prazer e desgaste no trabalho,

explorando a interface entre organização e condições de trabalho, desgaste/prazer frente ao paradoxo

do trabalho hospitalar concernente ao resgate da vida e assimilação da morte; b) caracterizar os

participantes da pesquisa - enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem - com

relação a variáveis sócio-econômicas, demográficas e de trabalho; c) contribuir para a discussão sobre

a qualidade de vida no trabalho, sob a ótica do meio ambiente interno.

No entanto, cumpre destacar uma limitação. A literatura existente sobre o tema sofrimento e prazer no

trabalho é bastante escassa e dispersa. Trata-se de uma discussão recente no Brasil, encontrando-se

um mapeamento mais amplo, notadamente em artigos de revistas estrangeiras, sendo rara sua

disponibilidade nas bibliotecas e livrarias brasileiras.

Em vista deste motivo, decidimos por uma abordagem mais ampla, discorrendo sobre o referencial

teórico que aborda no primeiro capítulo a evolução histórica das organizações hospitalares, apontando

as amplas e profundas transformações tanto no campo doutrinário como na esfera da organização e

administração dos seus recursos, onde ressaltamos os recursos humanos, e em especial os

trabalhadores de enfermagem, ponto de convergência e análise desse estudo, responsáveis em
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conjunto com outros atores pela criação dos objetivos, inovações e realizações pelos quais os

hospitais expandiram-se e consolidaram-se.

No segundo capítulo, apresentamos a configuração hospitalar contemporânea e suas especificidades.

Observamos que em seu início e durante vários anos, os hospitais guardaram estreita relação com

normas sociais de caridade. São resgatados aqueles aspectos mais relevantes em que o enfoque foi

se deslocando até atingir um ponto no qual a estrutura hospitalar passa a ser vista de uma maneira

mais dinâmica, complexa e onerosa, exigindo pessoal altamente qualificado e especializado,

interferindo na sua estrutura de poder e autoridade.

A seguir, discorremos no capítulo três sobre o surgimento da enfermagem moderna, a natureza do

sofrimento dos que trabalham com o sofrimento do outro e as características e especificidades do

ambiente laboral que tem sido causa de mortes, sofrimento psíquico, doenças e incapacidades para

uma parcela considerável de trabalhadores.

No quarto capítulo, intitulado "Trabalho e saúde: uma abordagem psicodinâmica" são enfatizadas as

pesquisas de Christophe Dejours que tem trazido importantes contribuições para uma mudança de

enfoque na área de saúde mental do trabalhador, que estão na base de uma nova psicopatologia do

trabalho - mais recentemente denominada psicodinâmica do trabalho. Esta abordagem tem colaborado

para a análise dinâmica dos processos psíquicos mobilizados pelo confronto do sujeito com a

realidade do trabalho. Destacamos aspectos relevantes da Escola Dejouriana concernente a relação

entre trabalho-saúde enfocando a temática do prazer e do sofrimento.

No capítulo cinco buscamos apresentar as premissas teóricas sobre relações de trabalho e sua

interface com o prazer e o sofrimento. Foram apresentados os principals conceitos, instâncias e

condicionantes das relações de trabalho, de modo a se obter uma visão abrangente sobre o tema. O
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pressuposto básico é que o trabalho constitui uma categoria social, sujeita a múltiplas determinações,

o que significa dizer que as relações que ocorrem no interior das organizações, especialmente entre os

grupos da organização, não podem ser explicadas apenas a partir da análise de variáveis internas à

mesma. É necessário, portanto, analisar variáveis do ambiente organizacional próprio e da sociedade.

Para uma melhor compreensão do conceito de relações de trabalho foram eleitas como categorias de

análise, as categorias macrossociais, organizacionais e microssociais. No estudo demos ênfase a

algumas variáveis que compõem a categoria microssocial - organização do trabalho e condições de

trabalho.

No sexto e último capítulo enfocamos o desenho metodológico-operacional do estudo e seus objetivos.

Descrevemos aspectos relativos à metodologia de investigação e ao método de coleta e de análise

dos dados, assim como as características peculiares da instituição HU-UFJF, enquanto objeto desse

estudo, para finalmente mergulharmos no capítulo sete que teve como pontos essenciais a

caracterização dos participantes da pesquisa e os resultados da análise das entrevistas que

permitiram retratar o trabalho de enfermagem em toda sua complexidade e riqueza.

Por fim, é importante ressaltar que diversas vezes mostramos as inter-relações entre os diversos

tópicos abordados. Entretanto, mostrar essas ligações não se constituiu em uma preocupação

constante. Os fatos supracitados, não restringem as inferências e conclusões deste trabalho, em

virtude de que a realidade que se perfila as corroboram e validam.
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CAPíTULO I

Hospital: histórias e estórias

Para um entendimento do conceito de hospital, de acordo com MIRSHAWKA (1994:15-16) temos que

nos referir ao Ministério da Saúde, que o define como:

"Parte integrante de uma organização médica e social, cuja função básica consiste em
proporcionar à população assistência médica integral, curativa e preventiva, sob
quaisquer regimes de atendimento, inclusive o domiciliar, constituindo-se também em
centro de educação, capacitação de recursos humanos e de pesquisas em saúde, bem
como de encaminhamentos de pacientes, cabendo-lhes supervisionar e orientar os
estabelecimentos de saúde a ele vinculados tecnicamente e estabelecer definição diversa
de hospital geral, que seria aquele hospital destinado a atender pacientes portadores de
doenças das várias, especialidades médicas. Poderá ter a sua ação limitada a um grupo
etário (hospital infantil), a determinada camada da população (hospital militar, hospital
previdenciário) ou a finalidade específica (hospital de ensino) e hospital especializado,
como destinado, predominantemente, a pacientes necessitados de assistência de uma
determinada especialidade médica".

Enfatiza-se, nesta conceituação, que o hospital funciona como um verdadeiro centro de saúde

polivalente, ao lado da medicina curativa, deve desenvolver estudo, pesquisa, ensino e treinamento de

pessoal, além de tarefas e missões de maior alcance e sentido e que poderão significar: educação

sanitária, saúde ocupacional, controle das doenças transmissíveis, dentre outras.
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Antes, porém, de o hospital ser caracterizado como um instrumento de cura, o tratamento das

enfermidades era realizado de modo muito diverso, variando a maneira de se encarar o doente, de

diagnosticar-se a doença e de tratá-Ia.

Segundo CAMPOS (1952) são escassas as fontes documentais que tratam das doenças nos milênios

que antecederam a vida terrena de Jesus Cristo. Recorreu-se às ruínas, às inscrições e outros

elementos provenientes de escavações para a reconstrução do passado.

Nos diversos períodos da história dos homens, que vão desde milhares de anos antes de Cristo até o

registro das primeiras civilizações conhecidas como o berço do mundo ocidental, ou seja, as

civilizações da Grécia e de Roma, da Idade Antiga, o pensamento místico era referencial normatizador

de toda a produção intelectual e da organização da vida comunal (BERNARDES DE OLlVEIRA,1981).

O homem se relacionava com a natureza buscando tirar dela a sua subsistência. Amedrontava-se com

os fenômenos naturais e interpretava-os como resultante da vontade dos deuses. Os fenômenos de

saúde e doença eram interpretados como resultado da intervenção divina: ira, castigo e benevolência

dos deuses causavam doença ou permitiam a cura. Portanto, para tratar as doenças eram utilizados

rituais mágicos, práticas de feitiçaria, poções mágicas, oferendas, sacrifícios e amuletos. Cabia aos

feiticeiros, aos pajés e aos sacerdotes, a incumbência de identificar as doenças, fazer as poções e

desenvolver os rituais curadores e afugentadores de maus espíritos.

Identifica-se claramente aqui a primeira concepção de saúde e doença de que temos conhecimento - o

pensamento mágico-místico e a concepção teológica. Quem detinha o conhecimento, isto é, possuía a

capacidade de tratar com os deuses, causadores do bem e dos males terrestres, era um intermediário

entre os homens e os deuses - o feiticeiro, o pajé ou sacerdote. O seu conhecimento não era de

domínio público, mas misterioso, especial. O feiticeiro era um indivíduo singular, dotado de capacidade
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ímpar em relação aos demais. Destas características típicas, que o dotavam como especial ou que o

grupo lhe atribuía, é que emanava o seu poder (PIRES, 1989).

Estudos paleontológicos em fósseis pré-históricos revelaram a existência de enfermidades antes do

surgimento dos seres humanos na terra (COE, 1973). Como observa CANGUILHEM (1978:137), se

"os sílex lascados e a arte dos homens da Idade da Pedra contam a história de suas lutas, de seus

trabalhos e de seu pensamento, suas ossadas evocam a história de suas dores".

Nas sociedades tribais, através das atividades de caça e guerra, os homens desenvolveram

habilidades de lidar com ferimentos, acidentes, torceduras, ossos quebrados, habilidades "ortopédicas"

e "cirúrgicas". As mulheres, ligadas ao nascimento, responsabilizavam-se por aspectos relativos à

fertilidade: a criação de recém-nascidos, a alimentação e o cuidado das crianças. Como também a

morte relaciona-se ao nascimento, as mulheres também davam suporte em situações de doenças e

cuidavam dos idosos e moribundos. PEREIRA & BELLATO (1995:67) referindo-se ao cuidar e curar

como atividades eminentemente femininas em seus primórdios, constatam que:

"O ato de cuidar da saúde e de curar a doença é uma atividade tão antiga quanto a
humanidade e, inicialmente, ambos pertenceram as mulheres. Vida e morte eram
entidades intrinsecamente ligadas à natureza e, como esta, envoltas em uma aura de
mistério e magia. Às mulheres, identificadas que eram à natureza enquanto detentoras do
poder de gerar a vida, cabia entender e resolver os segredos do viver, do adoecer e do
morrer. Isso lhes conferiu poder por alguns séculos".

SlrYA (1989:30) também ressalta que nessas sociedades tribais, primitivas, as doenças eram

consideradas decorrentes de espíritos malignos, que habitavam o interior de todos os seres (animados

e inanimados).
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"Os feiticeiros, em cujas mãos se colocava a tarefa de curar os doentes, uniam magia e
religião ao conhecimento empírico de raízes, ervas e frutos. Partiam, por exemplo, do
princípio de que ervas amargas que repugnavam a eles deveriam também repugnar aos
espíritos e, conseqüentemente, afugentá-los. Esses feiticeiros eram os médicos de então,
praticantes de uma medicina onde se destacavam os elementos mágico-religiosos.
Nessas sociedades, a arte de curar pressupunha também um certo preparo, a
aprendizagem de ritos e fórmulas complexos, restritos a um círculo estreito de iniciados.
Quanto ao cuidado dos doentes e feridos, atividade complementar e indispensável à cura,
ficava a cargo das mulheres de suas famílias; tarefa, então, bastante semelhante às
executadas por elas no ambiente doméstico ao cuidar das crianças e dos velhos".

A riqueza de tecnologia e da lógica, que subsidiavam a assistência aos doentes nas sociedades tribais,

ainda não é hoje inteiramente compreendida. Vide a constatação da realização de trepanações

cranianas para intervenções cerebrais, onde os fósseis dos homens primitivos tinham cicatrizes que

indicam que as pessoas submetidas a este tipo de intervenção sobreviveram e vieram a morrer depois,

provavelmente por outra causa. Essas descobertas foram identificadas em fósseis de civilizações

antigas na França, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, na Argélia, na Alemanha e na América Pré-

Colombiana: Peru, México e também nas tribos do Pacífico Sul (BERNARDES DE OLIVEIRA, 1981).

No período a.C., na Antigüidade e na Idade Média prevaleceu o "estilo religioso" nas artes, na poesia,

no lazer, no trabalho e também na prática de cuidar de doentes, sendo esta exercida primeiramente

por mulheres, feiticeiros, escravos e depois por religiosos, frades, monges. FERRAZ (1995:14-15)

argumentando sobre a trajetória da enfermagem e sua imbricação com o caráter religioso, diz que

"alguns segmentos da enfermagem analisam o modelo religioso da profissão dicotomizado do estilo da

época, contudo, cabe não nos equivocar, fomentando idéias de que a enfermagem fez uma opção

isolada para o modelo religioso".

ROSSI (1991) enfatiza que o cuidar existe desde que a humanidade se constituiu, ele era um saber

indiferenciado do qual tanto faziam parte as atividades desenvolvidas no cuidado quanto na cura.
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Quando se estuda a situação das mulheres ligada às questões de saúde, verifica-se que estas, do

ponto de vista de labor, trabalho, de produção, se caracterizaram predominantemente por terem sido

cuidadoras. Segundo ENRENREICH & ENGLlSH1citadas em BORENSTEIN (1995) foram as primeiras

"médicas", "anatomistas" da história ocidental. Sabiam realizar partos, abortos, foram as primeiras

"farmacologistas", tratando os doentes com ervas e plantas medicinais. A prática das mulheres

baseava-se em atividades de cuidado em duas direções:

i) o cuidado com o corpo: com contato direto com este, usando principalmente os sentidos do olfato e

do tato, centrado na puberdade, gravidez, nascimento, parto, massagens, banho, aumento da

sensibilidade e emoções, inclusive sensações sexuais, práticas estéticas e de respeito/cuidado do

corpo enquanto "casa do espírito", enquanto auto-imagem que possibilita o seu próprio

reconhecimento por outros e enquanto pertencente a um determinado grupo; e

ii) o cuidado da alimentação: no intuito de prover alimentos, descobriram recursos em seus ambientes

e inteiraram-se de todos os tipos de plantas (e seus cultivos). Em sua manipulação, desenvolveram

conhecimentos de preparo de refeições e algumas propriedades medicinais específicas.

Este conhecimento, baseado em habilidades, produziu um corpo de fatos empíricos a partir da

observação acurada e concreta, sendo entretanto desvalorizado e taxado pela ciência racional como

"não-científico". Resgata COLLlERE (1986) que, com o desenvolvimento da escrita e seu uso

exclusivo pelos sacerdotes, é que os homens começaram a confiscar o conhecimento feminino. Por

séculos foi barrado o acesso da mulher à escrita. Os preceitos e regras das várias doutrinas, bem

1 ENRENREICH, B.; ENGLISH, D. Bruxas, comadronas y enfermeras: histeria de las sanadoras.
Barcelona: La Sal, 1984.
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como a base do conhecimento acadêmico da medicina, guardaram para o conhecimento empírico do

cotidiano do cuidado feminino, um status de trabalho manual e a-científico.

Com o patriarcado e a opção pela tradição judaico-cristã, que trouxe a crença no papel superior do

pensar racional, a natureza e, por conseqüência a mulher, passam a ser vistas como selvagens e

perigosas, devendo ser dominadas pelo homem e, junto com elas, tudo o mais que se identificasse

com algo que pressupunha mistérios, magia ou desconhecido. Isto se acentua no século das luzes,

onde o saber racional foi alçado a uma posição sem precedentes, e tudo que vinha da natureza

deveria ser "estudado, dominado e controlado pelo Homem", como disse Bacon ao inaugurar a

chamada ciência moderna.

CAPRA (1995) cita que quando Bacon defendeu seu método empírico de ciência, o fez com termos

não só apaixonados mas, com freqüência, francamente rancorosos. Bacon afirmava que a natureza

deveria ser "acossada em seus descaminhos", "obrigada a servir" e "escravizada". Devia ser "reduzida

à obediência", e o objetivo do cientista era "extrair" da natureza sob tortura, todos os seus segredos.

De fato, sua idéia da natureza como uma mulher cujos segredos têm que ser arrancados mediante

tortura com a ajuda de instrumentos mecânicos, sugere fortemente a tortura generalizada de mulheres

nos julgamentos de Bruxas do começo do século XVII.

Nenhum período histórico foi mais cruel para as mulheres do que a Idade Média, época em que a

supremacia masculina se materializou de diversas formas. A mais impressionante foi a caça às bruxas

como forma de apropriação do saber feminino, especialmente aquele relacionado ao cuidado com o

corpo e a saúde, como pré-condição para a plenitude do saber masculino, antes da eclosão da era

tecnológica.
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Na Idade Média, relegou-se à mulher um fazer menor dentro da ótica patriarcal e cristã vigentes. Este

fazer era o cuidado e a manutenção da higiene dos doentes e da ordem do ambiente, do que era

considerado sujo para as mãos dos médicos. Estes eram geralmente oriundos de famílias abastadas, e

a eles se ensinava a não tocar nos doentes. As mulheres que se aventuravam a continuar curando ou

pratejando, foram denominadas feiticeiras, sendo queimadas vivas e/ou torturadas até revelarem seus

segredos de cura. MURAR02 citado em FONSECA (1995:55) diz que:

"Das pessoas executadas por bruxaria, 85% eram mulheres e, em sua quase totalidade,
mulheres pobres. Muitas delas eram velhas viúvas e solteironas, isto é, mulheres que não
tinham homens para as protegerem e cujos pedaços de terra eram cobiçados por
vizinhos. Muitas eram mendigas e eram mandadas queimar, em vez de serem
alimentadas. Outras ainda eram membros de seitas "heréticas" do tempo, que aceitavam
mais que a Igreja Católica a presença de mulheres. E assim como começou, esta história
também acabou quatro séculos depois, durando do século XIV até o século XVIII. Mas ao
acabar na Europa, passou para o outro lado do Atlântico, vindo a terminar nas Américas
somente no século XIX. Esta paranóia e a histeria coletiva, que é sua origem, são da
mesma natureza que o pavor masculino da mulher, principalmente da mulher menstruada
nas culturas mais simples e cujo protagonista mais sofisticado foi Aristóteles, que dizia
que uma mulher menstruada tinha o poder de empretecer os espelhos ..."

A maioria das mulheres assassinadas como bruxas eram, na verdade, curandeiras e parteiras que

serviam à população camponesa. A luta da Igreja contra elas devia-se principalmente ao seu

conhecimento sobre a arte de curar, que era monopólio da Igreja.

Esse período colocou para sempre o estigma de superstição às curandeiras, de tal modo que entre os

séculos XVII e XVIII os barbeiros cirurgiões requisitaram o direito de fazer partos, atividade até então

reservada à mulher, baseados na sua superioridade técnica na utilização dos fórceps obstétricos.

2 MURARO, R M. A mulher no terceiro milênio: uma história da mulher através dos tempos e suas
perspectivas para ofuturo. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1992.
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A partir da caça às bruxas foram fixados os papéis sexuais como os conhecemos na atualidade. O

sistema econômico evoluiu para o mercantilismo e depois para o capitalismo, sempre tendo em sua

base uma cultura na qual a mulher era segregada e desconsiderada como sujeito social autônomo.

Para alguns historiadores, a caça às bruxas criou condições, inclusive, para o surgimento do Estado

Moderno, pela normatização do corpo visando a não transgressão das normas sociais servindo em

acréscimo como pré-condição para o nascimento do corpo dócil do operariado europeu no século XX.

A doença tinha naqueles tempos este caráter natural e misterioso, devendo portanto, ser dominada

pelo senhor da natureza, o homem. Isso dá um novo status ao curar, pois esse concedia poder à

medicina - uma profissão proibida às mulheres até o final do século passado - que toma para si essa

atribuição, passando o médico a ser o legítimo detentor do poder de cura (BOLTANSKI, 1984).

Nesse cenário, o poder de curar a doença passa ao homem, pois este confere prestígio, uma vez que

quem curasse estaria dominando a natureza. Isso deveria ser feito apenas através do saber racional,

qualidade inerente ao homem, pois a mulher não tinha competência para a auto-emancipação

concedida pela razão, no entendimento dos iluministas.

A visão iluminista vem reforçar a crença na superioridade do pensar racional e a Objetividade

sobrepõe-se à subjetividade, o racional ao intuitivo, a visão masculina de mundo é imperativa sobre a

femir'lira. Às mulheres sobram as atribuições consideradas de menor prestígio social. Entre elas

insere-se a de cuidar dos doentes, banhá-los, curar suas chagas, enfim, tudo o que fosse sujo para as

mãos dos médicos. ROSSI (1991:17) ainda acrescenta que: "dar a luz, ter menstruação, prantear os

mortos, alimentar as crianças, os velhos e doentes, limpar as fezes, amamentar, cuidar dos outros, são
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tarefas associadas simbolicamente ao sujo, ao trabalho doméstico e destinadas culturalmente ao

feminino".

Assim, o ato de cuidar desliga-se do ato de curar, assume uma conotação mais doméstica, perde

status e prestígio, sendo então relegado às mulheres, que o assumem como sempre o fizeram. Isto

acontece sob uma hierarquia valorativa fortemente masculina, que submete os valores e, por

conseqüência, as atividades ditas femininas: as mulheres e o que dizem, pensam ou fazem, deve ser

submetido ao tribunal da razão masculina. O fazer feminino passa a ser um apoio, um apêndice do

fazer masculino.

O poder do médico instalou-se nas direções de hospitais e aí estabeleceram-se as relações de

dominação-subordinação. Concernente a este fato, a enfermagem, de independente, passou a ser

dependente e subordinada à prática médica. Nessa época a medicina voltou-se para o corpo humano,

enquanto a enfermagem, por sua vez, centrou-se no ambiente. A prática médica e de enfermagem

caminharam assimetricamente pois a primeira, historicamente, passou a ser uma prática dominante em

relação a segunda (ALMEIDA & ROCHA, 1986).

ROSSI (1991:20) contextualizando a ruptura entre o cuidar e o curar, e ressaltando o modelo

hegemônico do "curar" e o seu saber diferenciado, científico, dominante e dominador, demonstra que:

"As representações simbólicas da "arte de cuidar" tanto no paradigma religioso quanto no
científico são de um trabalho sujo, inferior, doméstico. E que no momento histórico da
transformação em trabalho público, oficial, poderoso, necessário, surge a "arte de curar",
trabalho e poder eminentemente masculino na sociedade dominada pelos homens".
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Para comprovar esta última assertiva, podemos dizer que no mundo concreto do trabalho hospitalar o

espaço quase exclusivamente masculino baseia-se nos teores ideológicos e políticos imbricados nos

fatores estruturais e conjunturais explicativos do seu contexto histórico-organizacional.

Assim observamos que, com o surgimento da medicina organizada, de longa tradição, os padrões

patriarcais se consolidaram e a medicina passou a ser dominada pelo homem. Isso é verdadeiro tanto

para a medicina grega clássica quanto para a medicina européia medieval, ou a moderna medicina

cosmopolita.

A Grécia contribuiu bastante para a evolução da medicina pois Hipócrates (460 a.C. a 375 ou 351

a.C.), traz uma nova concepção de doença refutando as crenças de ser esta causada por maus

espíritos, ensinando que "o conhecimento do corpo é impossível sem o conhecimento do homem como

um todo" (ENCICLOPÉDIA MIRADOR INTERNACIONAL,1976), insistindo na observação cuidadosa

dos doentes, na cultura física, no culto à beleza, na importância ao dever da hospitalidade, elementos

contributivos para o progresso da medicina e da enfermagem.

CAPRA (1995:303-4) discorrendo sobre as origens da medicina grega clássica, refere-se às obras de

DUBOS3, GRAVES4 e SPRETNAK5 explicitando que:

"A medicina hipocrática emergiu de uma antiga tradição grega de cura, cujas raízes
remontam aos tempos pré-helênicos. Durante toda a Antigüidade Grega, o processo de
cura era considerado, essencialmente, um fenômeno espiritual e estava associado a
muitas deidades. A mais preeminente entre as primitivas deidades curativas era Hygieia,
uma das muitas manifestações da deusa cretense Atena que estava associada ao
simbolismo da serpente e usava o visco como sua panáceia. Seus ritos curativos eram
um segredo guardado por sacerdotisas. No final do segundo milênio antes de Cristo, a
religião patriarcal e a ordem social tinham sido impostas à Grécia por três ondas de
invasores bárbaros, e a maioria dos antigos mitos da deusa foram distorcidos e
agregados ao novo sistema, retratando usualmente a deusa como a parente de um deus
mais poderoso. Assim, Hygieia foi convertida na filha de Asc/épio, que passou a ser o

3 DUBOS, R Man, medicine and environment. NewYork: Praeger, 1968.
4 GRAVES, R The Greek myths. Baltimore: Penguin,1975.
5 SPRETNAK, C. Lost goddesses of early Greece. Boston: Beacon Press, 1981.
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deus dominante da cura e foi cultuado em templos de toda a Grécia. No culto de Asclépio,
cujo nome está relacionado etimologicamente ao do visco, as serpentes continuaram
desempenhando um papel de destaque e, enroscadas na vara de Asclépio, tomaram-se o
símbolo da medicina ocidental até hoje. Hygieia, a deusa da saúde, continuou sendo
associada ao culto asclepiano, tendo sido freqüentemente retratada com seu pai e sua
irmã Panakeia. Na nova versão do mito, as duas deusas associadas a Asclépio
representam dois aspectos das artes curativas tão válidos atualmente quanto o eram na
antiga Grécia - a prevenção e a terapia. Hygieia ("saúde") velava pela manutenção da
saúde, personificando a sabedoria, segundo a qual as pessoas seriam saudáveis se
vivessem sabiamente. Panakeia ("panacéia") especializava-se no conhecimento dos
remédios, derivados das plantas ou da terra (...). O ritual asclepiano representou somente
um lado da medicina grega. Além de Asclépio, o deus, pode ter também existido um
médico com esse nome, que se dizia ser habilidoso em cirurgia e no uso de drogas, e que
era reverenciado como o fundador da medicina. Os médicos gregos intitulavam-se
asclepíadas ("filhos de Asclépio") e formavam corporações médicas que pregavam uma
forma de medicina baseada no conhecimento empírico. (...) Dos asclepíadas laicos
emergiu a tradição associada ao nome de Hipócrates, que representa a culminação da
medicina grega e que teve uma influência duradoura sobre a ciência médica ocidental.
Não há dúvida de que um famoso médico com esse nome viveu na Grécia por volta de
400 a.C., praticando e ensinando medicina como um asclepíada na ilha de Cós. Os
volumosos escritos que lhe são atribuídos, conhecidos como o Corpus hippocraticum,
foram provavelmente escritos por vários autores, em diferentes épocas; representam um
compêndio do conhecimento médico ensinado em várias corporações asclepianas".

SIGERIST6, citado em SILVA (1989), comenta que, havendo poucos doutores na Grécia Antiga,

nasceu o costume de eles viajarem pelas cidades menores, oferecendo seus serviços, uma vez que as

cidades maiores possuíam seus próprios médicos, assalariados ou autônomos. Esse médico artesão,

não obstante sua posição social pouco elevada, desfrutava de respeito em seu meio, devido à atitude

que os gregos tinham face ao corpo humano e à enfermidade. Em paralelo a essa prática profissional,

como nas sociedades mais antigas, as mulheres, agora com a ajuda de escravos, também prestavam

cuidados complementares aos doentes no âmbito familiar.

A medicina romana em seus primórdios apresentava uma concepção místico-mágica e era exercida

por escravos, presos libertos ou estrangeiros (MOLlNA, 1973), tendo recebido influências da medicina

6 SIGERIST, H. E. Seleciones. Bogotá, 1974.
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grega. As guerras contínuas empreendidas pelo Império Romano e a necessidade de médicos e

cirurgiões militares, obrigaram o governo a apoiar uma política de imigração de médicos gregos,

praticantes desse ofício, outorgando-lhes alguns privilégios (SILVA, 1989). No entanto, entre os finais

do século 111 e V d.C., a civilização romana recebe forte influência do Oriente, através da difusão de

suas idéias de despotismo, pessimismo e fatalismo e a idéia de religião, que antes era como a grega,

terrena e prática, sem qualquer conteúdo espiritual ou ético, passa a contemplar graças espirituais

numa vida depois da morte (BURNS, 1963).

De acordo com MELO (1986) nessas sociedades, atividades ditas de medicina e, principalmente

aquelas consideradas de enfermagem, são tidas como inferiores. Em Roma, os serviços de medicina e

de enfermagem são confiados a estrangeiros e escravos por serem indignos do cidadão romano.

ANTUNES (1991) ao revisitar a história social da hospitalização, sistematiza de forma cuidadosa e

erudita as formações institucionais estabelecidas em diferentes conjunturas para despender atenção

aos doentes e às doenças "quer sejam ou não evocadas pela insígnia de hospital", como enfatiza o

autor. Em vários momentos a prática médica confundia-se com a religiosa, a ponto de ser determinada

pelas seitas religiosas a construção de hospitais ao lado de igrejas ou mesquitas.

Assim, em sua descrição sobre os cuidados de que o doente foi alvo, tanto na Grécia Antiga como no

Império Romano, temos que, muitos séculos antes da Era Cristã, se encontravam na Grécia templos

com construções semelhantes a hospitais, destinados ao culto de Asclépio, deus da medicina,

conhecido como Esculápio entre os latinos. Os Asklepieia como eram denominados, constituíam

estabelecimentos que os doentes acorriam na esperança de serem curados por intercessão divina. De

todos eles, o mais célebre foi o Asklepieion de Epidauro, na Argólia, Grécia, supostamente erguido nas
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colinas onde Asclépio passara sua infância, ou segundo outras versões, erigido sobre sua própria

sepultura. Também foram especialmente famosos os Asklepieia de Pérgamo, de Cós, de Corinto e de

Atenas. A localização desses templos primava pela beleza da paisagem; os gregos jamais

estabeleciam santuários importantes em sítios pouco suntuosos ou desprovidos de encanto.

É curioso notar que, mesmo quando considerados como instrumentos de atenção às doenças, os

Aklepieia apenas tangencialmente poderiam ser relacionados às noções modernas sobre a internação

de pacientes. Embora seus procedimentos aparentemente cumprissem certa regularidade, não se

prestavam à hegemonia da medicina e da ciência da época. Os doentes ali atendidos não eram

pacientes e sim agentes de suas curas; as indicações reveladas em sonho, uma vez interpretadas

pelos "asclepíadas", eram seguidas à risca, mesmo que para as convicções médicas de então isso

significasse conduzir o doente à sua própria morte.

Como em outros templos gregos, o Asklepieion de Epidauro procurava evitar o nascimento e a morte

em terrenos consagrados. Ao se aproximar o momento do parto, as mulheres eram conduzidas para

as redondezas, o mesmo acontecendo com os doentes em estado muito grave. Sob a jurisdição

romana, essas imposições foram atenuadas. Em 170 d.C., o senador Antônio fez construir dois

edifícios anexos ao templo: um refúgio para moribundos e uma maternidade. Tais construções foram

apontadas por alguns analistas como tendo configurado os primeiros hospitais regulares da Europa,

talvez feia postura mais dependente e passiva naturalmente assumida pelos doentes terminais e pelas

parturientes, fator que os aproximaria ao paradigma atual da condição de paciente.

Concomitantemente ao culto de Asclépio, a Grécia antiga também conhecera uma medicina leiga

exercida por Periodeutas, peregrinos que preparavam e vendiam seus medicamentos de cidade em
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cidade; Rizótomos, que se ocupavam da colheita e preparação de ervas e raízes medicinais;

Litotomistas, que extraíam cálculos urinários; Ginastas, Parteiras e Arquiatras, médicos eleitos e pagos

pelos cidadãos para atender os doentes sem recursos. Todos esses "médicos" atendiam aos doentes

em um tipo de dispensário chamado latreion, onde também albergavam os enfermos submetidos a

intervenções cirúrgicas e ensinavam a sua arte.

Entre os séculos I de antes de Cristo e depois de Cristo, foram instaladas em Roma as primeiras

instituições médicas especificamente dedicadas ao abrigo e tratamento de doentes: os Valetudinária,

algo como hospitais militares de campanha, que tinham por objetivo atender os castra, guarnições da

armada romana em luta contínua. Os milicianos enfermos ou feridos deviam ser prontamente

assistidos a fim de que pudessem retornar à frente de batalha. A necessidade estratégica de um

império expansionista recuperar essa classe de doentes e reaproveitá-Ios para a guerra, gerou uma

medicina militar ou "castrense", que provia serviços farmacêuticos e cirúrgicos através de unidades

volantes que percorriam os postos fixos em vias de marcha. Posteriormente evoluíram para a

construção de edifícios ou tendas especiais cobertas por peles e edículas desmontáveis próximas aos

campos de batalha, para o socorro e abrigo dos legionários feridos.

Do ponto de vista técnico e sanitário, os Valetudinária podem ser considerados como precursores do

hospitat,no ocidente. Sua atribuição funcional era prover abrigo e despender cuidados médicos a um

núm~r~ relativamente elevado de doentes. Além disso, por se tratar de um estabelecimento militar, é

previsível que os Valetudinária determinassem severas normas de conduta pessoal a todos os seus

internos, tanto enfermos como funcionários, submetendo-os a um controle tão rigoroso quanto o

existente nos hospitais contemporâneos. Poder-se-ia, ainda, lembrar que a disciplina cobrada ao
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legionário doente ou ferido ali tratado aproximá-lo-ia do paradigma moderno de paciente, ou seja, do

doente que tem sua autonomia suprimida durante a aplicação do procedimento que visa a sua cura.

A partir da Era Cristã, o hospital passou a ser concebido como entidade assistencial para doentes,

pobres e peregrinos e, caracterizado como instituição religiosa e espiritual. Os traços descritivos da

caridade cristã consistiam em: hospedar os estrangeiros, alimentar os famintos, agasalhar quem passa

frio, saciar a quem tem sede, cuidar dos enfermos, visitar os presos e sepultar os mortos. Os atos de

misericórdia eram movidos pela crença na remissão dos pecados e no merecimento de indulgências.

Para contemplar essa vocação cristã, foram sendo concebidas instituições de diferentes tipos, as

quais, em pouco tempo, difundiram-se por toda Europa.

Assim, é necessário compreender a diferença entre o hospital tal como se concebe hoje e

organizações criadas para atender outras necessidades, sendo assim designadas de acordo com os

objetivos a que se prestavam: Xenodochia era destinado à hospedagem de peregrinos, viajantes e

todos aqueles que necessitavam de uma hospedagem quando encontravam-se em um cidade

estranha; Nosocomia, designava os hospitais e visavam o cuidado aos doentes; Gerocomia referia-se

a asilo para idosos; Lobotrophia, recebia os inválidos e leprosos, enquanto os Orphanotrophia eram

para os orfãos e os Brephotrophia indicam asilos para as crianças enjeitadas pelos pais (FREIDSON,

1963).

Dentre esses estabelecimentos somente os Xenodochia, Nosocomia e o Lobotrophia, centraram suas

intervenções no campo da atenção às doenças. Os Lobotrophia recebiam aqueles que sofriam de

doenças incuráveis e tinham que ser excluídos da comunidade em virtude da repulsa que causavam.

Os Xenodochia recebiam os peregrinos que em função das penitências se autoflagelavam, sendo
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considerados doentes. Aos deveres de hospitalidade foram acrescidos serviços de enfermagem,

assemelhando-se muito aos Nosocomia.

Para ANTUNES (1991), os primeiros e principais Nosocomia construídos com a ascensão do

cristianismo, datam da segunda metade do século IV, destacando-se aquele organizado por S. Basílio

junto ao convento que ele estabelecera no ano de 369 em Cesaréia, na Capadócia, sua sede

episcopal, distante cerca de oitocentos quilômetros ao leste de Antioquia, na Ásia Menor. O

estabelecimento de São Basílio recebia toda sorte de doentes, debilitados, indigentes e viajantes. Até

os leprosos, talvez por caridade excessiva, talvez por dúvidas ou desconhecimento quanto à

possibilidade de transmissão do seu infortúnio, eram acolhidos e tratados sem sofrer qualquer

segregação. Em função de seu crescimento desmesurado, o Nosocomium de São Basílio chegou a ser

comparado a uma segunda cidade dentro da cidade, e granjeou o emblema de "morada da caridade".

Na Europa Ocidental, segundo FREIDSON (1963), o primeiro Nosocomium de que se tem notícia foi

fundado na periferia de Roma entre os anos 380 a 400 d.C., por Fabíola, uma matrona romana,

convertida ao cristianismo e que de acordo com São Jerônimo: "retirou os sofredores das ruas, dando

aos seus pobres corpos maltratados pela doença e pela fome, um cuidado de enfermagem". Além de

empregar toda sua fortuna pessoal no sustento do hospital, instalado em um sítio de sua propriedade,

ela se dedicara intensamente ao cuidado dos enfermos.

A Idade Média (século V a século XIV) é a fase de transição do hospital/albergue para o hospital

assistência. Durante esse período, o caráter religioso das organizações hospitalares tomou vulto nos

mosteiros. Os monges tornaram-se profundos estudiosos, ampliando a base de seus conhecimentos,
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inclusive no que se refere ao aprendizado de noções de medicina e utilização e disseminação da

prática médica.

A organização da sociedade medieval no ocidente, bem como sua cosmovisão, estavam

fundamentadas nos princípios cristãos. O sistema econômico era o feudalismo, onde as trocas se

realizavam a partir do cultivo da terra. A sociedade era fracionada em três classes: nobreza, clero e

povo, de modo que a teologia cristã, baseada no pensamento de São Tomás de Aquino, sustentava a

existência de verdades eternas e imutáveis. A visão de mundo era orientada pelo misticismo, de modo

que a felicidade do homem seria obtida no paraíso e não na terra. CAPRA (1991 :49) analisando a

influência da cultura cristã na ciência medieval, revela que:

"Antes de 1500, a visão do mundo dominante na Europa, assim como na maioria das
outras civilizações, era orgânica. As pessoas viviam em comunidades pequenas e
coesas, e vivenciavam a natureza em termos de relações orgânicas, caracterizadas pela
interdependência dos fenômenos espirituais e materiais e pela subordinação das
necessidades individuais às da comunidade. A estrutura científica dessa visão de mundo
orgânica assentava em duas autoridades: Aristóteles e a Igreja. No século XII/, Tomás de
Aquino combinou o abrangente sistema da natureza de Aristóteles com a teologia e a
ética cristãs e, assim fazendo, estabeleceu a estrutura conceitual que permaneceu
inconteste durante toda a Idade Média. A natureza da ciência medieval era muito diferente
daquela da ciência contemporânea. Baseava-se na razão e na fé, e sua principal
finalidade era compreender o significado das coisas e não exercer a predição ou o
controle. Os cientistas medievais, investigando os desígnios subjacentes nos vários
fenômenos naturais, consideravam do mais alto significado as questões referentes a
Deus, à alma humana e à ética".

Devido à influência da cultura cristã, há um crescente desinteresse pelas coisas terrenas, até mesmo

pelo próprio corpo, em favor do lado espiritual do homem e da vida eterna. Dentro dessa visão a

enfermidade passa a simbolizar uma provação permitida por Deus para conseguir a remissão dos

pecados, o fortalecimento da fé e a salvação após a morte.
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GONÇALVES (1992) a esse respeito coloca que a mais importante das concepções "ontológicas" de

doença após o interregno grego foi a que se desenvolveu com o cristianismo e dominou a Idade Média.

Aqui a "doença" passou a ser a provação, o preço a ser pago pelo paraíso, com um caráter

contraditoriamente negativo, e o núcleo da atividade terapêutica, por paradoxal que possa parecer,

desloca-se da intervenção para a expectância - o acompanhamento solidário do transe do sofrimento

para a morte e para a vida eterna. Por ser expectante e passiva, essa medicina cristã suscita um

desenvolvimento tecnológico relativamente escasso, razão pela qual um preconceito muito difundido

chama a Idade Média de "Idade das Trevas".

Praticamente não existia a produção de um saber, se pensarmos dentro da ótica da racionalidade

científica moderna. Os princípios médicos de Hipócrates e de Galeno, foram mantidos nesse período e

persistiram até o século XVIII, evidenciando, em certos aspectos, que esses filósofos da medicina da

antigüidade direcionaram durante um longo tempo a arte de curar e de cuidar, o que não impediu que a

astrologia, a magia, o princípio vitalista, o tratamento com ervas e outras práticas, aí estivessem, de

permeio, intervindo nessas práticas (BOLTANSKI, 1984).

Essa nova forma de conceber e relacionar-se com o mundo provoca uma estagnação no

desenvolvimento da medicina. A dissecação de cadáveres é proibida, a experimentação e a

obsery~ção criteriosa deixam de ser praticadas e os conhecimentos sobre a saúde limitam-se aos
,

textos aprovados pela Igreja (JAMIESON et aI., 1966).

Os hospitais que foram criados no início da Idade Média, visavam abrigar doentes e necessitados,

sendo a assistência de natureza espiritual e não objetivada para a cura biológica da doença.
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CAMPOS (1957) registra que os hospitais mantidos pela cristandade durante o período medieval não

diferiam muito das igrejas senão pela utilização de camas em lugar de bancos e genuflexórios. O

Concílio de Asquigran traçou as seguintes regras de construção: o hospital deve situar-se na

vizinhança da catedral e dos conventos. Em cada sala é preciso colocar um altar, dispondo-se as

camas de maneira que os enfermos possam seguir facilmente o ofício divino ...

Aqueles que se dedicavam ao cuidado dos enfermos, os clérigos e os voluntários, o faziam por motivos

eminentemente religiosos, prestando um atendimento voltado não somente para a aplicação de

métodos higiênicos e medicamentosos, mas também conduzindo o paciente ao arrependimento e à

oração. FOUCAULT (1995:102) ao referir-se ao pessoal que trabalhava nestes hospitais revela que "o

pessoal hospitalar não era fundamentalmente destinado a realizar a cura do doente, mas a conseguir

sua própria salvação. Era um pessoal caritativo - religioso ou leigo - que estava no hospital para fazer

uma obra de caridade que lhe assegurasse a salvação eterna". A enfermagem desenvolvia simples

técnicas de cuidados relacionados à higiene do paciente, de suas roupas, de sua alimentação e

cuidados de feridas destinadas a "trazer o alívio da alma do doente" (ALMEIDA & ROCHA, 1986).

No final da Idade Média, as circunstâncias econômicas e sociais levaram ao exacerbado agravamento

da pobreza. No século XVI, isso se intensifica, pois havia desemprego, loteamento das terras

campqnj~a$, epidemias e outros problemas associados. Os pobres e vadios se refugiaram no hospital

e muit9Ji se faziam passar por doentes para ali se abrigarem (ROSEN, 1979). Era preciso construir um

outro paradigma que desse sustentação ao sistema que surgia e organizasse a sociedade e a cultura

emergentes.
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A passagem de cuidar do indivíduo para uma disciplina das doenças se desdobrou nos séculos

seguintes, a partir da ruptura levada a efeito pelo pensamento renascentista, estabelecendo uma nova

racionalidade, na qual a doença ganha uma forma concreta no corpo humano. O estudo da

anatomopatologia clínica e de uma fisiologia mecânica, sustentada pela nova racionalidade, rompe

com a visão medieval de organismo.

Desde os últimos séculos da Idade Média o imaginário mecanicista vem se sustentando, produzindo

um modo de visibilidade: percebe-se a vida como uma máquina, de modo que seu estudo pode ser

obtido por meio da análise das partes. O modelo mecanicista norteará as disciplinas científicas,

inclusive as ciências médicas nos séculos seguintes.

Nesse período, ocorre uma dessacralização no mundo, uma desmistificação. A terra que era vista

como uma mãe passa a ser percebida como um espaço a ser desbravado. A natureza perde sua

mística, o homem racional passa a ser o proprietário da natureza, que é tratada pelo novo paradigma

como um objeto a ser explorado. Essa visão serviu de esteio para que a nova ordem econômica se

desenvolvesse.

Os pressupostos teóricos e filosóficos advindos dessas idéias permitiram o surgimento das disciplinas

científicas e de um saber ordenador e eficaz sobre a realidade. Era preciso romper com a antiga visão

de myopo para poder explicar e intervir na realidade. Na nova visão de mundo, não existem verdades

eternas e imutáveis. O método experimental torna-se perene e vai ser a garantia da produção de

verdades, no mundo da racionalidade científica.
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o Renascimento (século XIV a meados do século XVII) foi um movimento de ruptura com o antigo

paradigma, tanto sócio-histórico, quanto científico e filosófico. Foi o rompimento da burguesia em

ascensão, com a ordem feudal. Nesse período aconteceu a reforma protestante, quando o hospital

desvinculou-se das organizações religiosas e passou a se constituir enquanto uma instituição social de

responsabilidade do Estado. Diante desse fato, os religiosos foram expulsos e substituídos por pessoal

leigo que, sem o espírito de auto-sacrifício, explorava e maltratava os doentes, prejudicando o

desenvolvimento dos hospitais e a qualidade da assistência.

Em relação aos hospitais medievais deve-se colocar que os abusos perpetrados pela administração

dessas instituições conduziram a um clima de desordem e corrupção, onde os recursos hospitalares

não estavam sendo devotados ao fim caritativo para o qual haviam sido designados. Essa situação

criou um descontentamento muito grande dentro das comunidades, culminando esse processo com a

transferência da gestão dos hospitais cristãos para a administração pública. Sobre esse assunto,

SINGER et aI. (1977:9-10) escrevem:

" Com a reforma, a igreja começou a perder o monopólio da assistência e, mesmo em países
católicos, o Estado passou a se encarregar dela em medida cada vez maior. A partir do
século XVI, o desenvolvimento do comércio a longa distância e conseqüente crescimento das
cidades, onde passou a se concentrar uma massa cada vez maior de mercadores, artesãos,
servos fugidos dos domínios, camponeses expulsos de suas terras etc. começaram a
apresentar uma demanda totalmente nova para os serviços de assistência social. No mundo
bem ordenado da Idade Média, o número de "marginalizados", ou seja, dos que por alguma
razão se encontravam à margem da vida social organizada era limitado e podia ser atendido
em melhores ou piores condições, pelas obras da igreja. Mas, quando a irrupção do
capitalismo comercial e, logo depois, do capitalismo manufatureiro, desorganizou aquele
mundo, suscitando choques diretos entre senhores e camponeses que levavam à
decomposição da ordem feudal, o número de "marginalizados" aumentou enormemente, o
que forçou o Estado a paulatinamente assumir seu cuidado e controle".

Do século XIII em diante, os hospitais passaram gradativamente à jurisdição secular. A reforma

protestante veio acelerar o processo, não iniciá-lo. Na época medieval, os hospitais cristãos serviram
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como meio para devolver aos desprovidos parte dos enormes recursos acumulados pela igreja e pelos

cristãos abastados. Nos séculos seguintes, entretanto, coube à Burguesia e ao Estado o repasse de

verbas para as instituições assistenciais. Com isso, um novo objetivo -idealmente manifesto como de

interesse coletivo- veio se sobrepor à finalidade benemerente dos hospitais: a higiene do espaço

urbano, através da circunscrição da miséria e dos miseráveis, visando os interesses sociais,

econômicos e políticos da época. Na realidade os problemas de saúde não atingiam somente o

proletariado, mas também as classes dominantes, as quais não estavam imunes às epidemias que se

espalhavam. Por outro lado, as péssimas condições de vida e de saúde diminuíam a produtividade do

trabalho gerando também revolta, o que poderia por em perigo a ordem constituída.

A Reforma desencadeou um movimento para a supressão dos mosteiros, levando, assim, cada vez

mais ao desinteresse pela vida monástica e conseqüente diminuição no número de monjas,

responsáveis pela assistência social e assistência à saúde das populações pobres. Esta última

deixava, portanto, de ser gratuita - uma prática caritativa, há séculos sob a responsabilidade da igreja-

passando à iniciativa privada, remunerando inadequadamente o pessoal que empregava. De acordo

com JAMIESON et aI. (1966:129) : "As mulheres que encontravam emprego como enfermeiras nos

hospitais não serviam nem para a indústria. Regularmente eram imorais, bêbadas e analfabetas: o

grau mais ínfimo da sociedade humana".

A organização dos hospitais e a enfermagem renascentistas eram precárias, imperando a desordem, a

sujeira, a promiscuidade e a indisciplina. Nas palavras de JAMIESON et aI. (1966:129-130):

"Construíram-se novos hospitais, mas o fato é que condições insalubres os convertiam
em fonte de muitas daquelas epidemias que contribuíam para manter a esperança de vida
a um nível médio tão baixo como o de uns dezoito anos... Dentro daqueles muros tristes,
quase sem janelas, havia grandes salas amplas para uma centena de pacientes cada
uma. As mulheres e os homens nem sempre estavam separados, e as enfermidades só
raramente. Não era incomum que o doente fosse posto numa cama ocupada por vários
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companheiros, estando talvez os mortos ou os que deliravam lado a lado, junto com
aqueles que viviam ainda e consetvevsm o uso da razão ...Nas salas desta classe, as
camas estavam tão próximas umas das outras que inclusive se houvesse tido pessoal
para efetuá-lo, o asseio era praticamente impossível. Todo tipo de sujeira se ajuntava e
permanecia sob as mesmas ... As práticas de enfermaria, por simples que fossem até ali,
se tomaram mais simples ainda. Os pés e o rosto, que anteriormente eram lavados antes
que um pobre afetado pela doença ocupasse uma cama do hospital vindo da rua sujo,
eram agora deixados sem lavar. Os banhos de cama nem eram tentados".

A história das organizações hospitalares desde sua origem até a estrutura atual, como instrumento

terapêutico, é relativamente nova e data do final do século XVIII como aponta FOUCAULT (1995:99):

"a consciência de que o hospital pode e deve ser um instrumento destinado a curar aparece

claramente em torno de 1780 e é assinalada por uma nova prática: visita e observação sistemática e

comparada dos hospitais".

A série de viagens e os projetos apresentados no final do século XVIII, dos quais Tenon e Howard

assinam os mais famosos, assinalam o nascimento do hospital terapêutico.

o novo hospital dos séculos XVII e XVIII surge em conseqüência de um novo processo de disciplina

que diferia de outras formas de dominação, como a vassalagem, a escravidão e o ascetismo

monástico: "a minúcia dos regulamentos, o olhar esmiuçante das inspeções, o controle das mínimas

parcelas da vida e do corpo darão em breve, no quadro da escola, do quartel, do hospital ou da oficina,

um conteúdo laicizado, uma racionalidade econômica ou técnica ..." (FOUCAULT, 1994:129), que

atendia aos interesses da nova ordem social capitalista.

No século XVIII a Europa entra num processo acelerado de urbanização, que acarreta migrações para

as grandes cidades e o aumento da população. Conseqüentemente, os problemas de saúde começam

a aumentar e o estado capitalista nascente tenta medidas para apaziguar essas questões. Muitos
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países da Europa incentivavam o aumento da população, o que teoricamente aumentaria a produção e

o consumo: desde o final do século XVII e durante a maior parte do século XVIII havia uma ênfase em

aumentar a população dos países (ROSEN, 1979).

Os problemas de saúde passam a ser percebidos amplamente, de modo que a importância da saúde

como questão de política governamental foi reconhecida e valorizada no século XVIII, na Europa e na

América (ROSEN, 1979). Existia portanto uma preocupação com os problemas de saúde, para

favorecer o desenvolvimento do Estado.

Nesse contexto, o hospital, com a ampliação dos espaços urbanos, passa a ser denunciado como um

foco de desordens, na medida em que espalha doenças no seu espaço interno e na cidade e se

intensifica o tráfico de mercadorias, objetos preciosos, matérias raras, especiarias. A possibilidade de

alguém fingir-se de enfermo e escapar da alfândega colocou para as autoridades a necessidade de

reorganizar os hospitais marítimos e a quarentena.

Na França, há indícios de que o porto de Rochefort serviu de experiência e modelo no que se refere a

gestação de uma estrutura hospitalar mais dinâmica. De acordo com FOUCAULT (1994:132):

"Um porto, e um porto militar é, com circuitos de mercadorias, de homens alistados por
bem ou à força, de marinheiros embarcando e desembarcando, de doenças e de
epidemias, um lugar de deserção, de contrabando, de contágio: encruzilhada de misturas
perigosas, cruzamento de circulações proibidas. O hospital marítimo deve então cuidar,
mas por isso mesmo, deve ser um filtro, um dispositivo que afixa e quadrícula; tem que
realizar uma apropriação sobre toda essa mobilidade e esse formigar humano,
decompondo a confusão da ilegalidade e do mal. A vigilância médica das doenças e dos
contágios é aí solidária de toda uma série de outros controles: militar sobre os desertores,
fiscal sobre as mercadorias, administrativo sobre os remédios, as rações, os
desaparecimentos, as curas, as mortes, as simulações. Donde a necessidade de distribuir
e dividir o espaço com rigor. As primeiras medidas tomadas em Rochefort se referiam às
coisas mais que aos homens, às mercadorias preciosas mais que aos doentes. As
distribuições da vigilância fiscal e econômica precedem as técnicas de observação
médica: localização dos medicamentos em caixas fechadas, registro de sua utilização; um
pouco mais tarde, é estabelecido um sistema para verificar o número real de doentes, sua
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identidade, as unidades de onde procedem; depois regulamentam-se suas idas e vindas,
são obrigados a ficar em suas salas; a cada leito é preso o nome de quem se encontra
nele; todo indivíduo tratado é inscrito num registro que o médico deve consultar durante a
visita; mais tarde virão o isolamento para contagiosos, os leitos separados. Pouco a pouco
um espaço administrativo e político se articula em espaço terapêutico; tende a
individualizar os corpos, as doenças, os sintomas, as vidas e as mortes; constitui um
quadro real de singularidades justapostas e cuidadosamente distintas. Nasce da disciplina
um espaço útil do ponto de vista médico".

De um lugar onde se esperava a morte, surge uma nova concepção dos hospitais, cujos objetivos

eram médicos: coordenar cuidados, vigiar os doentes e separá-los para impedir os contágios,

tornando-se, assim, instrumento destinado a curar, desígnio que lhe imprime seu estatuto de

contemporaneidade.

Uma característica dos hospitais fundados na Europa e na América a partir de então era o fato de não

serem empreendimentos do governo e sim na sua maioria dos próprios cidadãos. Mas tanto os

hospitais públicos quanto os particulares se encontravam em péssimas condições de higiene e com

um modelo de cuidado de enfermagem ainda primitivo.

Em 1788, Jacobus René Tenon publicou seu famoso livro Mémoires sur les hôpitaux de Paris,

contendo sua descrição do "Hôtel de Dieu", considerado nesse época um verdadeiro criadouro de

enfermidades. Nesse livro, Tenon exercia uma nova modalidade de intervenção médica (da qual ele e

John Howard foram os mais ilustres precursores) que consistia em tomar o hospital por objeto de seu

diag~Q6~cOe prescrição terapêutica. Tenon descreveu com minúcias diversos aspectos do Hôtel-Dieu,

e registrou vários indicadores negativos sobre seu funcionamento.

Acompanhemos trechos da exposição de motivos que fizeram Tenon pedir a supressão do Hôtel-Dieu,

segundo a descrição feita por MIRSHAWKA (1994) e por ANTUNES (1991):



31

A lotação do Hôtel-Dieu era de 1100 leitos individuais e 600 coletivos. Seus leitos coletivos chegavam

a ter de quatro a seis pacientes. Havia sempre internados cerca de 480 pacientes de isolamento; os

vestíbulos e corredores maiores continham perto de 800 doentes deitados em colchões de palha e,

com freqüência, atirados sobre montes de palha, em condições espantosamente precárias.

As enfermidades contagiosas agudas estavam em íntima relação com os casos benignos, e a

ventilação era tão abominável que os criados e inspetores não podiam entrar pela manhã sem uma

esponja embebida em vinagre colocada sobre a face. As febres e outras infecções eram a regra. A

mortalidade atingia um percentual de 20% e a recuperação das enfermidades cirúrgicas era verdadeira

raridade. Muitas instituições hospitalares foram construídas no século XVIII, mas, no que se refere à

limpeza e administração, chegaram ao nível mais baixo de toda a história da medicina.

Nas salas obstétricas do Hôtel-Dieu, a situação não era melhor: a mortalidade era uma interna a cada

quinze; de cada treze partos, uma criança já nascia morta. Além disso, febres epidêmicas e puerperais

determinavam, com freqüência, o fechamento dessas enfermarias por longos períodos. A alta

mortalidade atingia também os cirurgiões e atendentes, dizimando entre 6 e 12% o corpo de

funcionários a cada ano, uma cota que o médico francês acreditava pudesse ser reduzida à metade.

o estudo do Hôtel-Dieu de Paris é importante pelo fato de, ao findar o século XVIII, esse

estabelecimento ter sido tomado como modelo negativo para o organização hospitalar: um protótipo de

tudo quanto os hospitais deveriam evitar na gestação de sua configuração contemporânea.

A reorganização do hospital resultou da convergência de interesses de dois segmentos que até então

haviam se desenvolvido de modo independente: o segmento médico e o hospitalar. No que concerne
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aos hospitais, tal convergência se beneficiara da formulação de um postulado que previa ser possível

regularizar integralmente o seu funcionamento a partir de uma tecnologia que pode ser chamada

política: a disciplina. A disciplina é uma técnica de exercício do poder, de gestão dos homens, uma arte

de distribuição espacial dos indivíduos que implica o controle sobre o desenvolvimento de suas ações,

o registro contínuo de seus atos e a vigilância permanente de cada pessoa (FOUCAULT, 1974).

FOUCAULT (1995), respondendo a indagação sobre como o hospital foi medicalizado e a medicina

pôde tornar-se hospitalar, diz que:

"O primeiro fator de transfonnação foi não a busca de uma ação positiva do hospital sobre
o doente ou a doença, mas simplesmente a anulação dos efeitos negativos do hospital.
Não se procurou primeiramente medicalizar o hospital mas purificá-lo dos efeitos nocivos,
da desordem que ele acarretava. E desordem aqui significa doenças que ele podia
suscitar nas pessoas internadas e espalhar na cidade em que estava situado, como
também a desordem econômico-social de que ele era foco perpétuo. (...) É a introdução
dos mecanismos disciplinares no espaço confuso do hospital que vai possibilitar sua
medicalização. (...) As razões econômicas, o preço atribuído ao indivíduo, o desejo de
evitar que as epidemias se propaguem explicam o esquadrinhamento disciplinar a que
estão submetidos os hospitais. Mas se esta disciplina toma-se médica, se este poder
disciplinar é confiado ao médico, isto se deve a uma transfonnação no saber médico. A
fonnação de uma medicina hospitalar deve-se, por um lado, à disciplinarização do espaço
hospitalar, e, por outro lado, à transfonnação, nesta época, do saber e da prática
médicas" (FOUCAULT, 1995:103,107).

A cura é, nessa perspectiva, dirigida por uma intervenção médica que se endereça, não mais à doença

propriamente dita, como na medicina da crise, mas, um pouco ao lado da doença, do organismo, ao

que a circunda: o ar, a água, a temperatura ambiente, o regime, a alimentação, etc. É uma medicina do

meio que está se constituindo, na medida em que a doença é concebida como um fenômeno natural

obedecendo a leis naturais. As regras de higiene encaminham uma transformação do hospital em lugar

de cura e local de aprendizagem e produção do saber médico (MACHADO, 1978).
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Portanto, é o ajuste desses dois processos, deslocamento da intervenção médica e disciplinarização

do espaço, que possibilitou a consolidação do hospital médico e conseqüentemente a formação de

uma medicina hospitalar, dando origem ao modelo contemporâneo de organização.

Para FOUCAULT (1995), conhecendo-se a hipótese do duplo nascimento do hospital pelas técnicas do

poder disciplinar e intervencionista médico, pode-se compreender várias características que ele ainda

possui. Como cada enfermo passou a ter o seu espaço individualizado, este era modificável, segundo

o doente, a doença e a sua evolução. Surgiu o princípio de não haver mais de uma pessoa por leito;

iniciaram-se também estudos para individualizar o espaço de respiração dos doentes, mesmo se estes

estivessem em salas coletivas. Quando o hospital tornou-se um instrumento terapêutico, o médico

passou a ser o principal responsável por sua organização: apareceram regulamentos como, por

exemplo, necessidade de outra visita médica à noite aos doentes mais graves e uma visita para todos

os doentes; duração de cada visita em cerca de duas horas; moradia do médico no hospital, onde

ficava fácil de ser chamado e de se locomover a qualquer hora do dia ou da noite, para observar o que

se passava. A tomada de poder pelos médicos acentuou-se com a ritualização da visita, em que estes

iam à frente, ao leito de cada doente, seguidos de toda a hierarquia do hospital: assistentes, alunos,

enfermeiros. Os regulamentos determinavam onde cada pessoa deveria se colocar, que o médico

deveria ser anunciado com uma sineta, que a enfermeira deveria estar na porta com um caderno nas

mãos, à sua espera e acompanhá-lo quando entrasse.

A última transformação resumia-se na organização de um sistema de registro permanente e exaustivo

do que acontecia: a identificação de pacientes através de uma etiqueta amarrada ao punho; uma ficha

presa ao leito com o seu nome e doença; a constituição de um campo documental no hospital com o

registro geral das entradas e saídas em que se anotava o nome do doente, o diagnóstico do médico, a
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sala em que se encontrava, seu destino final (alta ou óbito); anotação de cada sala, feita pela

enfermeira chefe, o registro da farmácia em que se anotava o medicamento e para qual enfermo foi

designado; o apontamento do que o médico mandava anotar durante a visita: receitas, tratamento,

diagnóstico, etc. Os médicos passaram a ter necessidade de confrontar suas experiências e seus

registros, pelo menos uma vez ao mês e o hospital constituiu-se então em um campo documental, não

somente para a cura, mas também para o registro, acúmulo e formação do saber. A partir daí, o saber

médico, localizado nos livros e tratados clássicos da Medicina, transcendeu para dentro destas

instituições; a formação médica começou a passar pelo hospital que se transformou no reduto da cura,

da forma e da transmissão do saber. Desta maneira o indivíduo e a população são dados

simultaneamente como objetos de saber e alvos de intervenção da medicina graças à tecnologia

hospitalar (FOUCAULT,1995).

Assim, no momento em que o hospital é concebido como um instrumento de cura e a distribuição do

espaço torna-se um instrumento terapêutico, o médico passa a ser não só o especialista responsável

pelas ações técnicas mas começa a acumular responsabilidades da organização geral do hospital. O

médico passa a aumentar o número de horas dentro dos hospitais, ritualiza as visitas, registra

diagnósticos e prescreve tratamentos, além de experimentar novas técnicas em um claro avanço na

trajetória científico-tecnológica impressa à prática da medicina.

Até o começo do século XX os hospitais tinham um caráter a um só tempo protetor e repressivo,

mescla de segregação e detenção, de aprisionamento e asilo. Os ricos optavam por receber atenção

médica, inclusive cirúrgica em casa; enquanto os pobres temiam a admissão no hospital como se fosse

uma sentença de morte (SINGER et ai., 1981).
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A nanstormação política e ideológica, do início do período de transição para o capitalismo até o século

XX, faz com que o corpo humano assuma um novo significado social, passando a ser visto como sede

da força de trabalho e, como conseqüência, a enfermidade associa-se à incapacidade de trabalhar. O

rumo tomado pelas práticas de saúde seguia os princípios desse tipo de sociedade que visavam,

principalmente, controlar a ocorrência das doenças e recuperar a força de trabalho determinando, a

partir daí, dois modelos assistenciais. O primeiro, o modelo coletivo, cuidava das epidemias e

reconhecia a doença como fenômeno coletivo; o segundo modelo, ligado à recuperação da saúde

individual, concebia a doença como uma alteração morfológica e/ou funcional do corpo, ou seja, uma

forma patológica que se desenvolve, exclusivamente, no nível do corpo biológico individual. A

assistência caracterizada como coletiva, que manteve até o século XIX relativo predomínio, a partir do

século XX, vai, paulatinamente, sendo substituída pelo outro modelo, principalmente após o

desenvolvimento da fisiologia e da patologia, ciências fundamentais à prática dessa nova concepção

de doença enquanto alteração morfo-funcional. E para que o segundo modelo baseado na teoria das

doenças se desenvolvesse, foi necessária a criação de locais de trabalho adequados onde se pudesse

estabelecer a relação entre a técnica médica e o corpo do paciente, estruturando-se, assim, aos

poucos, os chamados hospitais modernos (GONÇALVES, 1992).

Os avanços científicos e tecnológicos da medicina e os novos métodos terapêuticos desenvolvidos no

setor hospitalar fazem com que esse tipo de tratamento ganhe credibilidade e a sua clientela se

estenda a todas as classes sociais (ROSEN, 1979).

Segundo BALLARINY (1956), a guerra de 1914 - 1918, aliada ao progresso das ciências médicas do

fim do século XIX, proporcionou um avanço surpreendente no hospital do século XX. A multiplicidade

de funções, o dinamismo irradiado do organismo vivo que é o hospital moderno, o vulto material das



36

transações financeiras e o valor do serviço prestado à humanidade obrigam os hospitais a se

organizarem nos moldes da administração científica. Como vemos, o fator guerra e, principalmente, o

aspecto econômico-financeiro, foram de grande importância para o incremento da assistência médico-

social do século XX.

Com a complexidade crescente da atenção médica e a maior aceitação do serviço hospitalar, o

hospital-exclusão deixa de existir, havendo uma marcada expansão da produção de serviços, bem

como a generalização do consumo por contingentes sempre mais amplos da população.

"Entretanto, à medida que o hospital aumentava em tamanho e complexidade, que o
desenvolvimento da medicina exigia o uso de equipamentos custosos, que condições
sociais e econõmicas em mudança alteravam o financiamento da atenção médica e
criavam novos padrões de utilização hospitalar, as relações organizacionais dentro do
hospital foram perturbadas e tomaram-se instáveis. Não se trata mais somente de
diretores, administrador e equipe médica. Outro conjunto de pessoas, os consumidores
organizados, têm que ser considerados e se possível satisfeitos. Em suma, tendo-se
tomado uma organização em larga escala, o hospital exige uma divisão organizacional de
trabalho mais explícita e uma gestão mais eficiente e responsável. Para o médico isto
significa acomodação ao trabalho de equipe institucionalizado, uma perspectiva para
muitos altamente desagradável. O grau de controle variará de acordo com o hospital, mas
a expectativa é de que uma crescente racionalidade administrativa caracterizará o
desenvolvimento do hospital e que a prática do médico estará sob contínua vigilância de
outros, não somente de seus colegas profissionais, que avaliarão suas atividades. Na
verdade, a própria natureza da organização em grande escala coloca problemas de
eficiência administrativa e racionalidade, produtividade e responsabilidade de todo o
pessoal, inclusive os médicosn (ROSEN, 1979:369).

As descobertas espetaculares na área da tecnologia médica, a ascensão da medicina científica e a

incorporação de novos grupos profissionais, revolucionaram sobremaneira o papel e as funções dos

hospitais. Fruto da superação do padrão artesanal de organização da prática, passamos da era dos

albergues e isolamentos compulsórios para modernos centros institucionais de saúde da comunidade.
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Nesse caminhar evolutivo, foram alcançados progressos relevantes no conhecimento inerente ao

campo da anatomia e fisiologia patológicas; surgiram os antibacterianos, o uso da anestesia e a

adoção de meios de antissepsia e desinfecção; desenvolveu-se a pesquisa no ensino e, com a

Segunda Grande Guerra, ampliaram-se as atividades desenvolvidas através da reabilitação física,

social e profissional nos hospitais, chegando à cibernética. Na era espacial o hospital está evoluindo

para novas funções e novas fases, adequando-se às cirurgias por raio laser, implantes, transplantes,

medicina nuclear, ressonância magnética, microcirurgias, dentre outros, que continuarão ditando a

modernização do homem, do hospital e da sua organização.

Ao longo desse texto vimos tentando apreender o hospital em sua dimensão social, política e

necessariamente histórica - instituição multi secular, que reproduz, no passado e no presente, os

modos de produção da sociedade, transformando-se com eles e com ela. Mas, esta história, a do

hospital, como qualquer outra, não é uma história acabada. Ela está sendo feita, como a de tantas

outras instituições contemporâneas em crise que precisam ampliar e solidificar novos conceitos e

abordagens que elucidem as perspectivas e desafios em um ambiente cada vez mais ambíguo,

mutativo e impreciso.
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CAPíTULO 11

Gestão Hospitalar: a pro-cura da excelência

11.1o (mal) dito paradigma mecanicista

o histórico social e político das diferentes épocas apresenta as condições necessárias para entender a

configuração hospitalar contemporânea. O hospital é uma organização marcada por mudanças

rápidas, incessantes e fundamentais.

Dos primeiros curiosos e curandeiros, das primeiras infusões, beberagens e chás, até as descobertas

e conquistas da ciência moderna, das raízes medicinais aos transplantes de orgãos vitais, do escalda

pé à neurocirurgia, observamos que diversos tipos de instituições de saúde foram criados através dos

tempos em que incidentes críticos marcados por expansões, pontos de inflexão, conflitos, fracassos ou

insucessos, foram determinantes para a consolidação do modelo hospitalar, tal como concebido hoje.

Através de consultas realizadas em textos escritos por BALLARINY (1956), MELO (1986) e TREVIZAN

(1988) aprendemos que os valores ligados ao sobrenatural, à guerra, à caridade, à ciência e ao

econômico-financeiro, influenciaram o trabalho vinculado ao cuidado com doentes e à construção e
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funcionamento dos hospitais. Ressaltam que no decorrer da história estes fatores tiveram ora mais ora

menos influência.

Porém, as normas sociais de caridade aliadas a um forte espírito de religiosidade exerceram uma

enorme influência durante grande parte da história da instituição hospitalar e, como argumenta

FOUCAULT (1995:102):

"O personagem ideal do hospital, até o século XVIII, não é o doente que é preciso curar,
mas o pobre que está morrendo. É alguém que deve ser assistido material e
espiritualmente... Dizia-se correntemente, nesta época, que o hospital é um morredouro,
um lugar onde morrer".

Se houve a predominância desse caráter caritativo-religioso durante séculos, o hospital serviu também

para o afastamento dos pobres, loucos e outros indesejáveis do convívio social, o que o tornava "uma

espécie de instrumento misto de exclusão, assistência e transformação espiritual, em que a função

médica não aparece" FOUCAULT (1995:102). Vale ressaltar que as organizações medicina/hospital

permaneceram independentes até meados do século XVIII.

Até a metade do século XIX, a organização dos hospitais e da enfermagem era precária, imperando a

desordem, a sujeira, a promiscuidade e a indisciplina. Conta MAcEACHERN7 citado em TREVIZAN

(1988) que os cirurgiões desta época acreditavam que a supuração das feridas era desejável; desta

forma era necessário o uso de perfume nas enfermarias.

Somente a partir de meados do século XIX o hospital aparece como local terapêutico. É preciso

lembrar também a sua nova função formadora, sistematizadora e organizativa do saber médico. A

partir da anátomo-patologia, com a dissecação de cadáveres, do advento da anátomo-clínica e do

7 MAcEACHERN, M. T. Hospital organization and management. Chicago: Physicians Record Co., 1951.
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invisível que se torna visível (FOUCAULT, 1980), sobretudo pelas técnicas do exame clínico, da

percussão e da ausculta, pela invenção do estetoscópio, que o olhar clínico se desdobra.

"A figura do invisível-visível organiza a percepção anátomo-patológica. Trata-se do visível
que a individualidade viva, o cruzamento dos sintomas e a profundidade orgânica tomam
invisível, de fato e por um tempo, antes da soberana retomada do olhar anatômico... A
linguagem e a morte atuavam, em cada nível desta experiência e segundo toda sua
espessura, para finalmente oferecer a uma percepção científica o que durante muito
tempo tinha permanecido como o invisível-visível - proibição e iminente segredo: o saber
sobre o indivíduo" (FOUCAULT, 1980:195).

Cabe ressaltar, em acréscimo, a contribuição relevante de Florence Nightingale para a reorganização

hospitalar e o nascimento da enfermagem moderna. MacEACHERN8 em TREVIZAN (1988:15-16),

destacando a atuação desta enfermeira, coloca que:

"Nightingale foi um gênio em organização e certamente pioneira em administração
hospitalar. Sabe-se que a partir de 1854 os trabalhos desenvolvidos por Florence
Nightingale e sua equipe, no hospital militar da Criméia, trouxeram novas perspectivas
para a enfermagem. Releva mencionar, em particular, que esta enfermeira muito
contribuiu para a organização hospitalar, quando, já naquela época, foi a primeira a
inquietar-se e levar avante mudanças radicais no ambiente daquela organização. Ela
organizou serviços de lavanderia, rouparia, cozinha dietética, almoxarifado e limpeza,
então inexistente nos hospitais. Mostrou também grande capacidade de coordenação e
direção de pessoal, exemplificadamente pelo seguinte fato: 'dez dias após a sua chegada,
a cozinha recém-instalada estava alimentando mil soldados, e dentro de três meses dez
mil estavam recebendo roupa, alimento e medicações de seu hospital. É dito que como
resultado de seu trabalho, o índice de morte foi reduzido de 40% para 2% '. Mostrou ainda
capacidade administrativa quando exerceu influência no planejamento, na área de
engenharia sanitária, de um novo hospital militar. O declínio acentuado nas condições de
higiene dos hospitais do século XVIII, provocado, por um lado pelo aumento da demanda,
denota um afrouxamento na conduta diretiva dos responsáveis por estas instituições. Esta
condição prolongou-se até a primeira metade do século XIX; neste período ficou patente a
ausência de preparo de recursos humanos, indicando também que os diretores destes
hospitais possuíam habilidades diretivas incipientes. A valorização das funções de
planejamento, direção e supervisão no sistema fabril do século XVIII, não encontrou
repercussão no sistema hospitalar da época no início da segunda metade do século XIX,
Florence Nightingale demonstrou a necessidade de aplicação das funções administrativas
nas instituições hospitalares, comprovando, através de fatos, as suas convicções, de tal
forma que seus repetidos sucessos levaram-na a ser considerada como pioneira de
administração hospitalar".

8 MAcEACHERN, M. T. Hospital organization and management: Chicago: Physicians Record Co., 1951.
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Prosseguindo a análise da prática laboral dirigida à saúde, vários são os estudos que incluem o

hospital como produto das revoluções industrial e científica, passando a ser visto de uma maneira

mais complexa, dinâmica e onerosa.

Em termos gerais, o trabalho moderno decorreu da revolução industrial que explodia na Inglaterra,

culminando com uma mutação de valores sociais. O trabalho, no meio a toda essa efervescência,

passa a ser visto e tratado como o paradigma preponderante da modernidade, o qual vai se

estruturando segundo critérios de influência econômica e de produtividade.

As primeiras grandes organizações fundaram-se em métodos de manipulação ideológica ou de

limitação física que faziam de seus membros verdadeiros autômatos. Não é no universo eletrônico,

mas no século XVIII com a revolução industrial, que se deve procurar os homens robôs.

A revolução industrial significou uma transformação radical no processo de formação para o trabalho

não só por ter introduzido uma nova base técnica, mas sobretudo em função das implicações

decorrentes do trabalho assalariado, para mercado, criador de valor de troca.

A comumente chamada segunda revolução industrial também não se caracterizou somente por

mudanças na base técnica ou pela passagem da energia a vapor para a energia elétrica, ou pela

utilização de outras energias derivadas do petróleo como força motriz, pela substituição do ferro pelo

aço, pelo desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação.

A segunda revolução industrial também se caracterizou por mudanças sociais decorrentes de uma

nova organização capitalista. O capitalismo liberal é substituído pelos monopólios. Instala-se a

produção em massa, o número de assalariados aumenta intensamente. A partir de então, instauram-se
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as formas de exploração referentes à mais valia relativa e concretiza-se a subsunção real do trabalho

ao capital.

Coerente com a lógica instrumental hegemônica na sociedade capitalista, a ciência social que então se

desenvolve influencia decisivamente uma visão funcionalista aplicada às organizações, baseada nos

princípios da racionalidade, sob uma pretensa neutralidade de valores, na objetividade, no método

instrumental matemático e voltada para o controle e a manipulação dos seres humanos. Essa visão se

faz presente na teoria clássica ou de administração científica e no modelo weberiano, compartilhando

ambos o conceito de "homem econômico".

De acordo com TRAGTENBERG (1977:193), a "transição do capitalismo liberal para o monopólio, a

transformação da empresa patrimonial em burocrática, a substituição da energia a vapor pela

eletricidade, implica em uma resposta intelectual: F. W. Taylor".

No final do século XIX e início do século XX manifestam-se na esfera hospitalar os impactos trazidos

pela revolução científica, descritos de duas maneiras, conforme nos coloca TREVIZAN (1986). A

primeira, traduzida pelo conhecimento técnico-científico propriamente dito, trouxe consigo os novos

conhecimentos da bacteriologia e da assepsia, o uso de aparelhos para diagnóstico, bem como de

novas drogas para o tratamento que vieram enriquecer o arsenal médico e dar maior credibilidade à

instituição hospitalar como local destinado à cura.

A segunda influência da revolução científica se deu como conseqüência direta da primeira posto que,

com a melhoria das condições de atendimento por parte do hospital, este passou a ser buscado pela

população havendo, portanto, um grande incremento em suas atividades. Assim, esse incremento

acarretou a necessidade de pessoal adicional para desempenhar as novas funções do hospital. Com
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isso, surgem novas situações que precisam ser enfrentadas pelos dirigentes da instituição,

decorrentes do aumento no número do pessoal aí atuante e na demanda de atividades que estes

desempenhavam.

Contemporâneo a esses acontecimentos, se desenvolve nas indústrias estudo de base científica para

a organização do trabalho visto que, com a revolução industrial, no dizer de KURCGANT (1991 :04) :"as

oficinas são substituídas pelas fábricas, os homens pelas máquinas. Há o aumento da produção com

baixa dos preços e o conseqüente aumento do consumo. Nas fábricas começa a demanda de pessoal

para atender a essa nova modalidade de produção".

Foi através da porta da fábrica, como expressa DECCA (1988), que o homem pobre, a partir do século

XVIII, foi introduzido no mundo burguês, onde a fábrica, visando a racionalização, já era pensada a

partir das máquinas e não a partir do homem, levando a uma cisão entre concepção e execução,

processo esse extremamente alienante para o trabalhador. Ao ditar aos operários: não vos pedimos

que pensem. Há outras pessoas que aqui estão pagas para isso, Taylor encampa como requisitos à

evolução fabril o menosprezo às funções do ego do trabalhador enquanto ser humano.

Os modos de gestão tayloriano e o neotayloriano foram inspirados nos princípios desenvolvidos por F.

W. Taylor no início do século XX, que é considerado o primeiro teórico da administração. De uma

forma ou de outra, toda a teoria das organizações fundamenta-se em seu trabalho ou dialoga com

suas idéias.

Os princípios da sua administração científica ofereceram a base para o modo de trabalhar por toda a

primeira metade deste século e, em muitas situações, predominam até os dias de hoje. Os princípios

básicos defendidos por Taylor caracterizam-se principalmente por uma divisão eqüitativa de trabalho e
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de responsabilidades entre a direção e o operário, tarefas repetitivas, métodos e ferramentas

padronizados, produção sob premência de tempo, modos de remuneração segundo o rendimento (por

peça, por hora), rigidez de horários e sistemas de controle muito elaborados (TAYLOR, 1970). As

empresas são consideradas como um sistema racional e técnico, planejadas e operadas como se

fossem máquinas e os homens como engrenagens dessa máquina, completamente controlados pela

organização e pelo ritmo do trabalho (MORGAN, 1996).

O controle sobre o trabalhador ultrapassa o muro da fábrica, requer a construção de um novo homem,

de um novo tipo psicofísico (GRAMSCI, 1978), do "soldado do trabalho", disposto a obedecer, com

disciplina, aos tempos e movimentos impostos (QUERZOLA, 1978), predominando a atenção para o

método do trabalho, para os movimentos necessários à execução de uma tarefa e para o tempo médio

dispensado à sua execução. Refutando todo o processo criativo preexistente entre o homem e a

natureza para a realização do trabalho, maximiza a produção de mais-valia, perseguindo, assim, os

objetivos do capital. MARX9 citado em MOTI A (1986:58) já constatava: "o trabalhador não produz para

si, mas sim para o capital".

A racionalização do trabalho, procurando eliminar os desperdícios na produção, determinando a

intensificação da produtividade e da criação de excedente, foi imposta ao trabalhador como uma

revelação da "ciência" do trabalho. Em Taylor, o trabalhador manual deve cumprir "a única" forma

correta de execução da tarefa, de acordo com tempos e movimentos preestabelecidos pela gerência.

"Entretanto, para determinar os padrões de produção, não basta descobrir a 'única
maneira certa'. É preciso, também, encontrar quem a realize. Imaginando que há pessoas
ideais para determinados trabalhos, Taylor desenvolve a idéia do 'homem de primeira
classe' que deve servir de base para os estudos de tempos e movimentos. Uma vez

9 MARX, K. o Capital. Livro Primeiro, vol, Il. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1975.
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descoberlos os tempos e movimentos-padrões, caberia aos operários apenas executar
sem discussão" MOTIA(1986:08).

Para garantir que os padrões fossem atingidos, Taylor sugere a seleção, o treinamento, o controle por

supervisão e o estabelecimento de um sistema de incentivos (MOTIA, 1980, 1986), de tal forma que

os trabalhadores escolhidos fossem baratos, fáceis de treinar, fáceis de supervisionar e fáceis de

substituir.

A seleção constituiria a descoberta do homem de primeira classe, de um Schmidt como o fez Taylor,

que era a seu ver, um dos homens mais adequados para carregar barras de ferro. Dessa forma, é o

'homem de primeira classe' que deve servir de base para os estudos de tempos e movimentos. Uma

vez descobertos os tempos e movimentos-padrão, caberia aos operários apenas executar estritamente

as operações planejadas, sem discussão.

o treinamento seria bastante simples, na medida em que o trabalho estaria totalmente padronizado,

bastando, portanto, ao operário aprender a realizar algumas operações simples.

o controle devia ser mais cerrado advogando o controle por supervisão em lugar daquele por

resultados. Assim, o supervisor deveria seguir, detalhadamente, o trabalho dos subordinados em todas

as suas fases, pois admitia-se haver uma única forma de realizá-lo.

Em função de sua visão da natureza humana implantou o conceito de homo economicus. Taylor

sugere que se pague mais a quem produzir mais, de acordo com um sistema de incentivos monetários.

Acredita que, dessa forma, garante-se maior produção, e como não vê qualquer oposição de

interesses entre trabalhadores e administração, imagina que isto se traduza necessariamente em

maiores lucros e maiores salários.
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Henry Ford estende as inovações tayloristas, idealizando a linha de montagem, o que lhe permitiu a

produção em série ou em massa, através da padronização do maquinário e do equipamento, da mão

de obra e das matérias primas e, conseqüentemente dos produtos. Desenvolveu um sistema de

concentração vertical e horizontal, produzindo desde a matéria-prima inicial ao produto final acabado,

além de uma cadeia de distribuição comercial através de agências próprias.

A contribuição de Henry Ford coloca-se num patamar diferente daquela proporcionada por Taylor, cuja

visão priorizava a parte operacional, suas minúcias e detalhes. Ford, por sua vez, tinha uma visão

estratégica privilegiada, uma obsessão pela racionalidade no uso dos recursos, especialmente os

recursos humanos.

Foi responsável pela idealização do primeiro carro popular em massa, o Ford modelo T, após ter

identificado um enorme mercado inexplorado formado por consumidores potenciais de classe média

que não tinham acesso aos automóveis produzidos na época, os quais, por seu preço e sofisticação,

eram destinados prioritariamente aos consumidores de alto poder aquisitivo.

FLEURY & FLEURY (1995a:37) citando WOMACK10 et aI., apontam as características do produto

voltado para esse mercado emergente:

"O Forel modelo T de 1908, foi seu vigésimo projeto num período de cinco anos... Com
esse modelo, Ford atingiu, finalmente, seus dois objetivos. Ele tinha um carro que era
'projetado para a manufatura', como diríamos hoje em dia, e que era, também no jargão
de hoje, 'user friendly': praticamente qualquer pessoa poderia dirigir e fazer a manutenção
do veículo, sem precisar de um motorista e de um mecânico. n

10 WOMACK, J. P.; JONES, D. T.; ROOS, D. The machine that changed the world. New York: Harper,
1990.
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Em 1913 fabricava 800 carros por dia, estabelecendo um sistema de remuneração de salário mínimo

de cinco dólares (US$ 5) por dia, considerado bastante elevado para a época, pois, na sua visão, os

operários eram potenciais consumidores dos carros que produziam. Foi idealizador da implantação

de uma jornada diária de oito horas de trabalho, enquanto na maioria dos países europeus a jornada

girava entre dez a doze horas. Já em 1926, tinha 88 usinas e empregava 150.000 pessoas, fabricando

então 2.000.000 de carros por ano. Esse intenso processo de produtividade e racionalização da

produção foi calcado no princípio da padronização do trabalho e do trabalhador, buscando um ajuste

ótimo entre as demandas mecânicas do trabalho e do trabalhador, sem desperdício de energia.

BRAVERMAN (1977) relatando as estatísticas da Ford Co. mostrou que 43% das tarefas não

requeriam mais do que um dia de aprendizagem; 36% de um a oito dias, 6% de uma a duas semanas,

14% de um mês a um ano e 1% de um a seis anos. Os dados demonstravam que a fábrica contava

com 7.882 espécies distintas de operações, sendo que 949 exigiam homens sãos e fortes, de perfeita

saúde e 3.338 demandavam o desenvolvimento físico comum e força normal. As 3.595 restantes não

requeriam nenhum esforço físico, de modo que qualquer trabalhador, mais fraco e débil, incluindo

mulheres e crianças poderiam realizá-Ias. Assim, as tarefas mais fáceis foram classificadas de modo a

verificar quais delas exigiam o uso completo da capacidade física. Ficou constatado, então, que 670

tarefas poderiam ser confiadas a operários sem ambas as pernas; 237 requeriam o uso de uma só

perna; em dois casos seriam viáveis prescindir de operários sem os dois braços; em 715 casos de um

braço, e finalmente, em 10 casos pesquisados o trabalho poderia ser feito por operários cegos.

O ethos burocrático taylorista foi complementado por Henri Fayol, o fundador da teoria clássica da

administração. Na realidade, o objetivo de ambas as teorias era o mesmo: a busca da eficiência.

Enquanto Taylor realizou seus estudos da base para o topo - com foco na tarefa - Fayol dedicou-se a
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pesquisas em sentido inverso, isto é, do topo para a base, com ênfase na estrutura para estudar o

comportamento estratégico. Segundo ele a concentração de poder na cúpula, a centralização de

decisão, a ordem, a disciplina, a hierarquia e a unidade de comando são fundamentais.

Nesse sistema, a decisão burocrática apresenta-se como absolutamente monocrática, em que o fluxo

de comunicação de cima para baixo acaba sendo de fato o legítimo.

o processo administrativo, como demonstrou FAYOL (1965) em 1916, foi a primeira e talvez a mais

relevante resposta à questão da natureza do trabalho gerencial. Para Fayol, a função administrativa

consiste em realizar as etapas de um processo que inclui cinco funções básicas: prever, organizar,

coordenar, comandar e controlar.

A teoria clássica, desenvolvida por Fayol, Money, Urwick, entre outros, tinha como preocupação básica

aumentar a eficiência da empresa através dos departamentos e de suas inter-relações estruturais. A

organização é vista como um conjunto de orgãos e funções voltada para os processos administrativos

que ocorriam no âmbito do ambiente interno empresarial (LODI, 1987).

Segundo KURCGANT (1991), a amarração da rigidez empresarial que se formou com as duas teorias

supracitadas, foi completada por Max Weber (1864-1920) e sua teoria burocrática, com enfoque na

"racionalidade", ou seja, a adequação dos meios utilizados nas organizações segundo os resultados

esperados. Assim, a denominada forma burocrática das organizações objetivava organizar

detalhadamente a empresa e controlar rigidamente suas atividades. Nessa nova proposta, as emoções

não fazem parte do comportamento estabelecido.
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"A proposta burocrática visa à eficiência organizacional como objetivo básico, e para tanto
detalha pormenorizadamente como as coisas deverão ser feitas, ou seja, prevê em
detalhes o funcionamento organizacional. Desse modo, mantém um caráter racional e
uma sistemática divisão de trabalho. Caracteriza-se ainda pela impessoalidade nas
relações humanas, considerando os indivíduos apenas em função dos cargos e funções
que exercem na organização. A determinação de procedimentos e rotinas é evidente, e os
participantes são considerados profissionais caracterizando-se pela especialização
técnica, pela remuneração condizente com o cargo, pela nomeação pelo chefe imediato,
pela possibilidade de ascensão na estrutura organizacional e pelo fato de não
participarem do capital da organização" (KURCGANT, 1991 :08-9).

o modelo weberiano apresenta, no entanto, conseqüências não previstas (disfunções) que levam a

tensões internas, anomalias e ineficiência no funcionamento da burocracia.

A impessoalidade no relacionamento humano dentro do trabalho, aliado ao exagerado apego às

regras, normas e regulamentos geram um comportamento padronizado, rotinizado que leva o

funcionário a resistir a qualquer tipo de mudança. Há também uma ênfase muito forte dada por essa

teoria à autoridade racional-legal, com o estabelecimento de uma rígida hierarquia vertical dentro da

instituição, onde as comunicações (e idéias criativas) são bloqueadas ou distorcidas em função das

divisões hierárquicas. No dizer de ALBROW (1992), a burocracia, no seu mais perfeito estado elimina

o amor, os elementos pessoais, irracionais e emocionais, que escapam ao cálculo.

o modelo burocrático constitui um terceiro pilar da teoria tradicional da organização, ao lado do

"taylorismo" (escola de administração científica) e da obra de Fayol (teoria clássica propriamente dita).

As instituições de saúde aderem fortemente ao modelo funcionalista/burocrático para a orientação do

trabalho e do trabalhador que nela atuam.

"O hospital é uma organização formal, sendo até certo ponto burocrático e autoritário, cuja
operacionalidade repousa no arranjo de trabalho convencionalmente hierarquizado e em
regras rígidas e impessoais. Porém, é uma organização altamente especializada,
departamentalizada e profissionalizada, que não pode funcionar efetivamente sem uma
~
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coordenação interna, motivação, auto-disciplina e ajustes informais e voluntários de seus
membros. A coordenação de esforços e atividades é importante pela interdependência do
trabalho que deve ser realizado" (TEIXEIRA, 1983:26).

A incorporação dos princípios científicos da organização do trabalho por parte dos hospitais não

ocorreu de forma homogênea, variando de um país para o outro e de uma instituição para outra dentro

de um mesmo país, em conseqüência do modelo de gestão adotado, da cultura organizacional e da

qualidade de seus recursos humanos, materiais e suporte financeiro. Mas, mesmo com essa adesão

desigual aos princípios científicos da organização do trabalho, é fato inconteste que todas as

instituições de saúde estruturaram-se em torno de seus modelos de gestão, contribuindo para o

desenvolvimento de suas funções. Como diz PITIA (1989:40):

"Da profana incumbência de seqüestrar pobres, moribundos, doentes e vadios do meio
social, escondendo o incômodo e disciplinando os corpos e guardando-os até a morte à
nobre função de salvar vidas, o hospital tem percorrido um caminho complexo e tortuoso
em busca de "tecno/ogização" científica adequada às suas novas funções".

As contribuições teóricas produzidas sob a influência do paradigma mecanicista constituem

conhecimento relevante para entender a realidade da gestão hospitalar contemporânea, que deve

repensar suas concepções de trabalho, procurando valorizar áreas e profissionais estratégicos.

Na busca da modernização organizacional, os hospitais estão vivenciando o processo de mudança ou

da transição de um modelo mais tradicional para um modelo mais contemporâneo. Nesse esforço,

geralmente enfrentam sérios conflitos, resistências e dificuldades para processarem a mudança. Seu

ritmo de modernização é desnivelado - acelerado em alguns setores e lento em outros - o que obriga a

organização a conviver com o "velho e o novo", com o "passado e o presente", com a "inércia e o

dinamismo" .
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Para que o hospital deixe de ser uma organização obsoleta nessa "era das organizações", evidencia-

se a necessidade de uma mudança urgente no modelo organizacional de gestão. As práticas

exclusivamente racionais, de base enfaticamente mecanística, não dão conta das complexidades, das

turbulências, das incertezas, das permanentes exigências de adaptação e mudança. No trabalho em

saúde, tais práticas não têm demonstrado maior nível de eficiência. Conforme demonstram BARBOSA

& LIMA (1996:09):

"Da perspectiva racional, as organizações de saúde aplicam o que lhes é menos
apropriado - a divisão funcional do trabalho, a ênfase na especialização/estanquização, o
número elevado de níveis hierárquicos, a ênfase na comunicação vertical, a formalização.
Deixaram de lado o principal, a permanente preocupação com a (re)definição de seus
objetivos, com a avaliação sistemática de seus resultados e com a busca da eficiência
nas ações desenvolvidas. Para uma prática gerencial nas organizações de saúde, que
considere adequadamente essa racionalidade, os maiores desafios estão associados com
a necessidade de superar a divisão do trabalho exclusivamente segundo as
especialidades ou categorias funcionais, no sentido de utilizar-se outros critérios que
priorizem os diferentes produtos organizacionais; de alcançar maior descentralização; de
utilizar outros mecanismos de coordenação que não s6 a autoridade e a hierarquia; de
buscar permanente clareza de objetivos, sendo estes definidos e redefinidos de forma
pactuada interna e externamente; de implementar mecanismos sistemáticos de avaliação
e prestação de contas em tomo do alcance de resultados sanitários; e de assumir a
eficiência como um objetivo organizacional e imprimir senso de direcionalidade e
responsabilidade à estrutura e aos componentes da organização".

O método de gestão burocrático, somado a determinadas práticas taylorianas, está associado a

determinados problemas de saúde e de segurança que estão localizados nos serviços públicos e,

principalmente, no sistema de saúde, nos serviços sociais e no setor educativo. A definição precisa

das tarefas reduz a autonomia e impede o pessoal de responder às necessidades inesperadas ou mal

avaliadas pelos peritos. Essa rigidez normativa, aliada a desvalorização, desqualificação e isolamento

de certas categorias profissionais conduz às dificuldades que determinados grupos dos quadros

executivos ou não (enfermeiros, pessoal hospitalar, trabalhadores sociais) enfrentam em seu ambiente

de trabalho. As pessoas às voltas com um tal método de gestão, com freqüência são obrigadas a
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transigir com uma mensagem contraditória, difícil de superar, a saber, fazer bem o que se tem que

fazer ainda que impedido de fazê-lo (CHANLAT, 1995).

Confiscando-lhes a concepção e a iniciativa, a organização científica do trabalho cria entre os

trabalhadores uma separação entre o corpo e o pensamento. Esgotamento profissional, fadiga crônica,

stress, depressão aliados a manifestações agudas de doenças somáticas, podem resultar de uma

inadequação irredutível entre organização do trabalho prescrita e organização do trabalho real

(DEJOURS, 1992b).

Autores como FRIEDMANN (1972), ANGERAMI (1986) e DEJOURS (1992a) falam sobre os maléficos

efeitos psicológicos do trabalho fragmentado, impedindo, ao mesmo tempo, a criatividade e qualquer

envolvimento emocional-subjetivo do homem com as tarefas executadas.

DEJOURS (1992a), ao comentar sobre os danos psicopatológicos da organização científica do

trabalho, revela uma tripla divisão: divisão do modo operatório, divisão do organismo entre orgãos de

execução e orgãos de concepção intelectual, enfim divisão dos homens compartimentados,

desencadeando um processo de estranhamento e alienação, elementos facilitadores para o

desequilíbrio psíquico e de sua saúde mental.

Quando certas práticas taylorianas se agregam ao universo da gestão tecnoburocrática, as

conseqüências em matéria de saúde podem ser ainda mais graves. CHANLAT (1995) sobre esse

assunto ressalta o exemplo dos enfermeiros e professores estudados por MARIE-CLAIRE
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CARPENTIER-ROy11 ou das categorias profissionais que ela pôde observar em sua experiência

profissional.

Os conceitos de organização, de homem, de trabalho e de qualidade de vida, devem ser revistos a fim

de reformular valores, definir novos objetivos, missões e orientações que possam auxiliar na

superação de importantes e estratégicos desafios relacionados com a gestão em saúde e onde a

dimensão mecanística, mais racional, é apenas mais uma a ser considerada.

11.2 Gestão hospitalar: a organização pede análise

A misericórdia, que os portugueses copiaram aos italianos, representou a espinha dorsal da

assistência institucional prestada à população no Brasil Colônia.

As casas de misericórdia, mais tarde denominadas santas casas, as quais se contam mais de 1.000 no

Brasil, tinham características semelhantes às portuguesas, segundo os princípios estabelecidos pelo

frade espanhol Miguel de Contreras. O trabalho realizado por esse frade lhe valeu as graças da rainha

Leonor de Lancastre, esposa de D. João 11, que se dedicava às obras pias.

O frade, sensibilizado com a miséria dos enfermos, começou a esmolar por eles e, confessor da

rainha, dela obteve auxílio, culminando com a cessão, pela Câmara, de uma casa onde o frei fundou

uma enfermaria.

11 CARPENTIER-ROY, M. C. Corps et ãme, essai de psychopathologie du travail infirmier. Montreal:

Montreal Liber, 1991. e
CARPENTIER-ROY, M. C. Organisation du travail et santé mentale chez les enseignants et les

enseignantes du primaire et du secondaire. Montreal: Relatório de Pesquisa, CEQ, 1992.
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Em 1498, com os auspícios da rainha, fundava a Irmandade da Misericórdia de Lisboa, estabelecendo

suas regras tomando como modelo a de Florença, criada em 1350 (MAUDONNET, 1988).

Com os primeiros colonizadores, veio para o Brasil a idéia da criação de santas casas. Apesar da

polêmica em torno das datas de fundação destas instituições (SANTOS FILHO, 1977), aceita-se que a

primeira foi fundada em 1543 por Brás Cubas, em Santos, erigida para enfermaria de marujos e

forasteiros, sendo seguidas pelas de São Sebastião do Rio de Janeiro, Vitória, na capitania de Espírito

Santo, Olinda, Ilhéus, todas no século XVI, além de outras, nas demais capitanias, no século XVIII

(PIRES, 1989).

A misericórdia não era estabelecimento médico-hospitalar exclusivo. O caráter da assistência

prestada voltava-se mais para os objetivos caritativos, de assistência espiritual e de salvação da alma

do que para o tratamento dos males do corpo. Nesse aspecto, os hospitais das misericórdias

brasileiras correspondem às características das instituições hospitalares da Idade Média no mundo

ocidental.

As santas casas representam as primeiras instituições que prestam assistência de saúde no Brasil,

não são governamentais e sim instituições de cunho religioso. De acordo com PIRES (1989:38):

"Em quase todas as capitanias, a irmandade atuava e organizava santas casas que
atendiam, principalmente os pobres e os negros escravos. A assistência institucional
caritativa, do espírito e do corpo, prestada nas enfermarias jesuíticas e nas santas casas
consistia, junto com a prática leiga dos homens de ofício, todo o arcabouço assistencial do
Brasil colonial, passando pelo império e pelo início da república, chegando assim ao
século XX".
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Todavia, um grande número de hospitais foi construído com base em outros modelos organizacionais,

escapando do modelo das misericórdias. Nesse sentido, distingue-se, na história das instituições

hospitalares brasileiras, uma sucessão de modelos. De acordo com MAUDONNET (1988) temos:

a) o tradicional, com a característica de obra filantrópica, inspirado pela caridade religiosa, sustentado

por instituições pias e dirigido por provedorias leigas e enfermeiras religiosas;

b) o assistencial, evolução do primeiro, também sem finalidade lucrativa, dirigido por associações

privadas, com a contribuição dos sócios, atendimento pago pelos mais afortunados e enfermarias para

os pobres gratuitas;

c) o público, federal, estadual ou municipal, destinado a internações de portadores de doenças infecto-

contagiosas agudas ou crônicas e doenças mentais, pronto socorro e ambulatório, cobrando

atendimento aos mais afortunados;

d) a empresa privada hospitalar, com finalidade lucrativa, vendendo os seus serviços, sob fiscalização

estatal.

Os três primeiros modelos sempre coexistiram no País, enquanto o último expandiu-se a partir da

década de 70 até quase metade dos anos 80, fruto da opção privatizante do Estado. A rápida

ascensão das empresas médico-hospitalares de caráter lucrativo não se fez apenas por meio da

compra de serviços pelo governo, mas também de subsídios diretos, financiamentos com juros baixos

e prazos longos oferecidos pelos bancos oficiais, contratos generosos e complacência suspeita nos

controles sobre os serviços comprados.

O sistema de saúde e o seu vértice, o hospital, vêm sofrendo profundas transformações tanto no

campo doutrinário como na esfera da organização e administração de seus recursos ao longo desse

século.
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o espaço privilegiado dos hospitais dispondo de estratégias organizacionais que respondam à nova

realidade social e à nova política de saúde exige processos de trabalho eficazes e gestão competente -

envolvendo múltiplos atores, racionalidades, poderes e situações, técnicas e tecnologias - ,

subordinados a padrões éticos que efetivamente venham a contribuir para as transformações

necessárias.

Um desempenho efetivo do setor passa por uma postura crítica na redefinição das práticas,

procedimentos e instrumentos vigentes, concebendo um novo modelo de gestão que leve a rupturas

com as dicotomias preventivo-curativo, individual-coletivo, e à busca de níveis mais elevados de

produtividade e qualidade nos serviços.

A valorização de fatores gerenciais, tanto no setor público quanto privado, se caracteriza pela busca de

novos produtos e serviços dadas a intensa competitividade e as rápidas mudanças tecnológicas que

imprimem uma postura mais empresarial e administrativa por parte dos hospitais.

11.2.1 O hospital e sua gerência: aspectos teóricos-conceituais

De acordo com BARBOSA & LAMY (1995), os hospitais enquanto organizações complexas, estão no

centro do impacto transformador com que se depara a saúde. O hospital contemporâneo, concentrador

de recursos tecnológicos, de conhecimentos avançados, procura preencher um conjunto de

finalidades, principalmente o tratamento dos doentes, o ensino e a pesquisa. A um só tempo, ele faz o

papel de hotel, centro de tratamento, de laboratório e de universidade, demandando assim, uma

diversidade maior de ações, fruto da complexificação do cuidado e diferenciação das demandas

(KAST & ROSENZWEIG, 1987).
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MORDELET; BRAGA NETO & OLIVEIRA (1995), respondendo à indagação de que se um hospital

pode ou não se caracterizar como uma empresa, dizem que, ao se tratar de um hospital privado e

lucrativo, certamente. Ao contrário, quando se referir a um hospital privado filantrópico ou de um

hospital público, submetido a diversas obrigações, é prudente, antes de responder a esta questão, que

se aprecie cuidadosamente os diversos elementos que compõem a definição de empresa:

• grupo humano: a produção é uma obra coletiva na qual os problemas de motivação, de

comunicação e de controle são importantes. Indubitavelmente, o hospital é um grupo humano de

produção de serviços, os cuidados fornecidos ao paciente;

• produção: pode existir produção sem fabricação. É o caso das empresas de serviços. É igualmente

o caso do hospital que supre as necessidades de cuidados de saúde da comunidade;

• patrimônio: é constituído de imobilizado, de créditos e de dívidas tais como descriminados no

balanço. Mas o patrimônio compreende em acréscimo os elementos ditos intangíveis, que não

podem ser contabilizados no balanço, incluindo o renome, a reputação, a imagem de marca e a

competência técnica;

• efeito de atração e de troca: uma empresa trabalha por trocas. Ela compra para vender,

contrariamente a um orgão público que funciona a partir de subvenções. Dentro da lógica de

funcionamento da «troca», a empresa só sobreviverá se as receitas ultrapassarem as despesas;

• autonomia: o que caracteriza a empresa, é sua capacidade de determinar ela própria seus

objetivos. Nesse sentido, ela se opõe à empresa pública que é igualmente um grupo de produção,

mas cujos objetivos são determinados e os meios de produção são alocados por uma autoridade

superior.
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No que concerne a autonomia, como dentro do espírito de "troca", a organização e a gestão do hospital

dentro de uma lógica de empresa são suscetíveis a melhorar sua eficiência, contrariamente ao

funcionamento do tipo administrativo onde os conceitos de produtividade, de dinâmica, de motivação e

de responsabilização dos atores, se não estão totalmente ausentes, não ocupam um espaço

importante nas estratégias de gestão.

No caso dos hospitais públicos, mesmo que não se proponham a gerar lucro, deverão prover sua

subsistência com as atividades que realizam, face a carência de recursos públicos para investimentos,

custeio ou subsídios. A busca de eficiência passa a ser condição de sobrevivência e a "empresa" um

modelo. Não se trata de transformar os hospitais públicos em empresa, respondendo a uma lógica de

mercado, mas, sim, de fazê-los funcionar como empresas, objetivando alcançar um melhor

desempenho.

Assim, a ideologia da "empresa" percorre todos os hospitais, dos privados lucrativos aos públicos. Os

hospitais, para otimizar seu funcionamento, estão adaptando-se a mecanismos de mercado, buscando

atrair novos clientes, cortar despesas, controlar custos, analisar oportunidades e riscos de

investimento, adoção de estratégias mercadológicas, controle de qualidade hospitalar, para não serem

vulneráveis aos ataques competitivos.

Em anos recentes, observa-se um acirramento nos níveis de concorrência, os quais imprimem maior

competência e esforços por parte dos profissionais e instituições de saúde no sentido de aumentar a

produtividade e a qualidade dos serviços. Há uma mudança relevante na postura e modo de agir por

parte dos ofertantes, bem como estudos no sentido de visualizar melhor a dinâmica do processo de

qualidade no setor (WOODSIDE & SHINN, 1988; CARMAN, 1990; BOPP, 1990).
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Considerando toda essa complexidade e dinamismo da estrutura hospitalar, bem como a inversão de

capital necessário para a sua manutenção e suprimento, podemos dizer que sua administração

constitui-se em uma tarefa crítica, exigindo uma administração profissional e especializada

No Brasil, o hospital é consloerado uma instituição que se insere no setor terciário da economia, mais

precisamente, no segmento denominado prestação de serviços. DRUCKER (1975) revela que

administrar uma instituição de serviços para que esta funcione eficientemente será o desafio

administrativo fundamental de uma sociedade desenvolvida. Segundo este autor, as instituições de

serviços não diferem muito das empresas em qualquer área exceto em sua missão específica.

Enfrentam desafios muito semelhantes - ou mesmo iguais - para tornarem o trabalho produtivo e os

trabalhadores realizados. Não diferem das empresas em suas responsabilidades sociais. As

instituições de serviços também não apresentam mudanças significativas inerentes ao conteúdo do

trabalho e responsabilidades do administrador, ao planejamento e à estrutura da alta gerência.

Internamente, as diferenças tendem a ser diferenças de terminologia e não de substância.

Dessa forma, sendo o hospital uma empresa, como tal deve ser administrado. No entanto devemos

ponderar que as organizações de saúde possuem características "únicas" que as diferenciam de

todos os outros tipos de organizações interferindo sobremaneira na atuação da gerência.

Na visão de DUSSAULT (1992) os serviços de saúde têm peculiaridades em termos de organização e

de gestão. Primeiro, o fato de atenderem a necessidades complexas e variáveis (com dimensões

biofísicas e psicossociais) cuja definição varia de acordo com a inserção social, a representação do

processo saúde-doença, conforme a clientela (adultos, mulheres, crianças, velhos). Diz ainda que há

variações individuais, o que até certo ponto torna cada problema único. Por fim, enfatiza a necessidade
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de autonomia dos prestadores visando adaptar os serviços às necessidades específicas dos usuários,

respeitando normas de qualidade para que não haja comprometimento no atendimento.

Para DUSSAULT (1992) outro aspecto peculiar aos serviços de saúde é a gama de interesses

disputados pelos diversos atores: os usuários que desejam serviços de qualidade com rapidez e

preços justos, os profissionais de saúde, interessados em ampliar seus conhecimentos e habilidades,

bem como obter recompensas financeiras compatíveis; as empresas fornecedoras de insumos

(produtos médico-hospitalares, empresas prestadoras de serviços) que exercem pressões no sentido

de ampliar suas vendas e aumentar a lucratividade e os diferentes níveis de Governo, que desejam ver

a população atendida, até mesmo por interesses políticos e outras organizações de saúde que podem

ter objetivos convergentes ou divergentes.

CAMPOS (1978) apresentou algumas particularidades das organizações hospitalares que predominam

até sua configuração presente, demonstrando que enfrentam sérios problemas de coordenação e de

autoridade requerendo uma administração profissional e especializada. De acordo com o autor temos

que:

_ o hospital se caracteriza por uma grande diversidade de cargos e funções; mais de 50% do pessoal

hospitalar possui qualificação abaixo do nível colegial;

_ o número de pessoas em relação ao total de leitos tende a aumentar, em vista das aquisições

tecnológicas relativas ao trabalho humano;

_ apesar do grande contingente de pessoas em relação ao equipamento, a equipe deve trabalhar de

modo bastante equilibrado, procurando dar uso ótimo ao material;
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_ é exigido funcionário nas 24 horas, durante 365 dias do ano, bem como uma perfeita identificação

entre os componentes das equipes, para possibilitar a continuidade da eficiência dos serviços

prestados;

- é necessário alguém vigilante durante as 24 horas do dia;

_ a comunicação horizontal é bastante complexa, exigindo um trabalho de coesão persistente e

permanente por parte do dirigente hospitalar.

Na concepção de SHORTELL & KALUZNy12 em LIMA (1994), as características mais relevantes dos

serviços de saúde são:

- os resultados a serem alcançados são de difícil definição e mensuração;

_ o trabalho desenvolvido é considerado variável e complexo, seja porque na maioria das vezes

apresenta um caráter emergencial e inadiável, permitindo pouca tolerância ao erro e à ambigüidade,

seja porque ao mesmo tempo que envolve um alto grau de especialização, requerendo a atuação de

diferentes especialistas, exige também grande interdependência entre as atividades que são por eles

desenvolvidas, necessitando, assim, que sejam utilizados vários mecanismos de coordenação entre os

diferentes grupos profissionais;

_ os integrantes da organização são altamente profissionalizados, e sua identificação é maior com a

profissão do que com a organização;

_ existe pouco controle efetivo, por parte dos dirigentes da organização, sobre os médicos, que são

os principais responsáveis pela geração de trabalho e de despesas;

_ finalmente, em muitas organizações de saúde, especialmente nos hospitais, existe mais de uma

linha de autoridade, ocasionando dificuldades de coordenação do trabalho.

12 SHORTELL. S. M. & KALUZNY. A. D. Health care management; a text in organization, theory and
behavior. New York; Delmar, 1988.
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As características supracitadas podem ser encontradas em outras organizações de forma isolada;

somente as organizações de saúde possuem-nas todas concomitantemente.

No que tange ao perfil do trabalho hospitalar, NOGUEIRA (1983) identifica algumas peculiaridades:

_ em contraposição ao seu arsenal tecnológico, a organização é essencialmente de trabalho intensivo;

_ as inovações tecnológicas não imprimem mudanças na realização de dado serviço, mas a

incorporação de um novo serviço que se soma aos anteriores e requer pessoal adicional para sua

execução;

_ o incremento da produtividade do trabalho, depende, sobretudo, de uma combinação adequada entre

os profissionais de vários níveis;

_ ao pessoal de nível superior e, principalmente aos médicos são atribuídas as funções mais

complexas, envolvendo a gerência administrativa e o comando técnico do trabalho dos auxiliares, além

de sua normalização e supervisão;

_ as funções mais fáceis, ou simples, ficam com o pessoal auxiliar, que as executam em cumprimento

a normas de trabalho mais ou menos rígidas.

KAST & ROSENZWEIG (1987:05), fazendo algumas considerações sobre as características das

organizações colocam que estas são:

"(1) orientadas para uma meta, gente com finalidade; (2) sistemas psicossociais, gente
trabalhando em grupos; (3) sistemas tecnológicos, gente usando conhecimentos e
técnicas; e (4) uma unificação de atividades estruturadas, gente trabalhando junto".

Sendo o hospital uma organização essencialmente humana, sua matéria-prima e seu produto final são

humanos - homem-paciente e homem-funcionário. Se o hospital possui estrutura física, instalações e
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equipamentos adequados, mas não dispõe de um corpo profissional capacitado e motivado, as

possibilidades de prestar um atendimento eficiente ficam drasticamente reduzidas.

MARTINELLI (1993) coloca que os custos dos serviços hospitalares estão fora de controle, atingindo

níveis insuportáveis a qualquer fonte pagadora, e no seu entender, somente a melhoria da

produtividade poderia gerar a solução.

A prática mostra que pessoal sem habilitação e formação adequadas é aproveitado para a realização

de tarefas que requerem conhecimento e domínio, comprometendo os resultados finais, através de

erros e/ou omissões no cuidado aos pacientes, níveis elevados de acidentes, desperdício de material,

manuseio inadequado de equipamentos, insatisfação no trabalho, descontentamento e alta taxa de

absenteísmo e rotatividade.

Costuma-se dizer que saúde é um valor sem preço. No entanto saúde tem um custo que é

determinado e bem elevado (MÉDICI et aI., 1996). O hospital se vê envolvido em uma necessidade de

redução do ritmo de progressão de suas despesas e uma outra de melhora da qualidade de seus

serviços. Em termos orçamentários o pessoal permanece como centro de custo mais importante no

hospital mas é também aí onde fica o mais difícil poupar. Os custos com salários e benefícios têm

oscilado entre 50 e 60% dos custos totais (MARRON-COST, 1980; YONG, 1980; OLlMPIO, 1996).

Em virtude do incremento dos gastos em saúde, uma das metas mais importantes da gestão de

recursos humanos deveria ser a busca de maior profissionalização de todos os atores envolvidos e

conseqüente produtividade dos recursos, abrindo espaço para novos métodos de trabalho e

atenuação das crises de custeio.
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Sabe-se que a introdução de tecnologias sofisticadas na prestação de serviços de saúde nem sempre

conduz a uma redução dos efetivos, tal como ocorre na indústria. Na maioria dos casos trata-se da

introdução de processos complementares, cumulativos e não substitutivos, que produzem, quase

sempre, um aumento da gama de serviços prestados, exigindo inexoravelmente efetivos mais

qualificados, competentes e adaptáveis para assumir novas ocupações e postos de trabalho

especializados (MÉDICI, 1989; SIQUEIRA, 1992).

Para a concretização de suas finalidades, o sistema hospitalar é decomposto em vários sistemas

menores, os subsistemas. Esses subsistemas são constituídos por pessoas que formam grupos de

trabalho e que através de uma complexidade crescente organizam-se em seções, divisões e

departamentos formando a organização total.

Os hospitais da atualidade oferecem uma multiplicidade de serviços prestados em nível de apoio a fim

de que seus serviços básicos sejam desenvolvidos. São considerados básicos aqueles serviços

relacionados à atividade-fim, ou seja, detecção e tratamento de doenças ou anormalidades no ser

humano (JOHNSON & SCHULZ, 1979). Por sua vez, os serviços logísticos e/ou apoio abrangem todos

os demais serviços administrativos e operacionais necessários à sustentação da atividade-fim,

incluindo-se os serviços financeiros, contábeis, de recursos humanos, de comunicação, de engenharia,

de rouparia e de hotelaria e nutrição.

Existem preconceitos e miopia por parte dos dirigentes em relação às funções, papéis, objetivos e

possibilidades dos serviços logísticos e gerais, enfrentando muitas dificuldades para desenvolver suas

atividades da forma desejável, sendo legitimada pelas outras áreas como função meio ou instrumental.
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De acordo com VECINA & DROUIN (1995), os serviços logísticos e gerais são considerados

essenciais para a qualidade do serviço hospitalar global, seja fornecendo todo o suporte necessário ao

ato médico ou paramédico, seja indiretamente criando um ambiente favorável ao tratamento adequado

do paciente. As estruturas antigas e mal adaptadas, partindo de uma conduta micro e isolacionista

para uma postura sistêmica e integrada, devem ser dinamizadas a fim de influenciarem diretamente os

resultados do hospital.

Sendo uma organização que oferece multi-produtos e multi-serviços através de profissionais dos mais

diferentes perfis psicológicos, culturais, sociais, econômicos e até físicos, o hospital representa um

processo social dinâmico e interativo.

As características acima demonstram que o hospital lida com o homem e sua saúde/doença, durante

24 horas por dia, utilizando equipamentos caros e sofisticados, pessoal profissional e técnico de

formações diferentes, com treinamento e habilidades diversas, deparando-se com sérios problemas de

coordenação e de autoridade.

Considerado dispendioso, desarticulado e inflexível, o hospital contemporâneo aponta tendências mais

visíveis de evolução e transformação em suas missões primordiais. Começam a mudar suas

características, suas finalidades, sua administração, seus sujeitos, seus instrumentos e processos de

trabalho. O gerenciamento mais profissional deverá permitir exatamente essa adaptação fundamental.

De fato, o hospital é uma instituição em meio a uma série de dificuldades financeiras, materiais e

humanas, que para manter seu nível de atividade e complexidade, deve adaptar sua estrutura e sua

gestão de forma permanente em função dos interesses organizacionais emergentes e em transição.

Nesse sentido, deve-se inovar o desenho organizacional imprimindo mudanças substanciais na sua
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imagem, na sua política e na sua atuação, manutenção e desenvolvimento, através de um modelo de

gestão preparado para traçar novos cenários de acordo com o ambiente em constante mutação.

11.2.2 A burocracia profissional

A sociedade contemporânea é, com sólidas razões, dita "organizacional" pois, mais do que organizada,

coisa que toda sociedade é, a atual é caracterizada pela Organização, sua principal instituição (LEITE,

1995).

A questão das teorias organizacionais tem um desenvolvimento relativamente recente, de mais ou

menos um século. O corpo de conhecimento inerente às diferentes teorias organizacionais tratou

historicamente de enfocar algum ou alguns aspectos distintos relacionados com o campo da gestão

das organizações, sem esprimir sua total complexidade. É importante frisar que, apesar de distintas, as

diversas formas de "explicar" as organizações e sobre como gerenciá-Ias, tendem a não se

interexcluírem, já que apresentam vários aspectos/contribuições complementares, embora revelem

entre si, aspectos contraditórios. Ao final, cada "explicação" pode ser assumida enquanto uma

perspectiva particular para compreender as organizações e sua gestão, não excluindo as demais

(BARBOSA & LIMA, 1996).

A teoria das organizações tem como preocupação precípua aspectos do funcionamento e da operação

das organizações e de seus resultados, em detrimento de conflitos, mudanças, tensões e contradições

da sociedade e das organizações. Sua imagem passou de uma perspectiva racional em que as

organizações são estruturadas de forma mecanicista, fechadas e autônomas, a sistemas complexos

talhadas a lidar com as demandas de diferentes ambientes. Paulatinamente, o paradigma mecanicista-

funcionalista-comportamentalista está dando passagem para um outro, transformador, que aceita
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novos desenhos, novas relações, que dá sustentação a projetos de inovação e aprendizagem

organizacional.

As organizações enquanto fenômenos complexos e paradoxais podem ser compreendidas de muitas

maneiras diferentes. MORGAN (1996) desenvolve um modelo de interpretação do funcionamento das

organizações com base no uso de metáforas. Usar uma metáfora implica construir "modos de pensar"

e "formas de ver" que permeia a maneira pela qual compreendemos uma ampla gama de situações

organizacionais e somos capazes de administrar e planejar organizações de formas não pensadas

como possíveis anteriormente.

Assim, MORGAN (1996) sugere através da leitura metafórica condições para a compreensão do

caráter multifacetado da vida organizacional. Enquanto algumas metáforas se referem a formas

habituais de pensar, outras manifestam novas descobertas e perspectivas.

As organizações vistas como máquinas cujas partes interligadas funcionam para alcançar objetivos

específicos, ilustra como esse estilo de pensamento alicerça o desenvolvimento das organizações

burocráticas.

Definindo as organizações como organismos focaliza sua atenção em compreender e administrar as

"necessidades" organizacionais e as relações com o ambiente. Somos levados a compreender como

as organizações nascem, crescem, desenvolvem-se, declinam e morrem, além de como são capazes

de se adaptarem a ambientes em mutação.

Enquanto cérebros as organizações processam informações, com capacidade de aprendizado,

inteligência e auto-organização. Na história da pesquisa do cérebro, duas metáforas têm sido usadas

para pensar sobre este. A primeira trata do cérebro como um tipo de computador que processa
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informações; a segunda como um holograma. Essas imagens, especialmente a última, ressaltam

princípios importantes de auto-organização para concepção de organizações nas quais um alto grau

de flexibilidade e inovação é necessário.

Explorando a idéia de que as organizações são culturas mostra que estas compartilham um conjunto

de crenças, valores, tradições, normas, rituais e outros padrões de significados e modelos

interpretativos construídos e reconstruídos de forma contínua.

A metáfora da política revela a existência de interesses divergentes, conflitos e jogos de poder que

moldam as atividades organizacionais. Os objetivos organizacionais, a estrutura, a tecnologia, a

estruturação de cargos, o estilo de liderança e outros aspectos formais do funcionamento

organizacional têm uma dimensão política, da mesma forma que o mais óbvio jogo de poder e conflitos.

A idéia de que as organizações são prisões psíquicas enfatizam que estas são criadas e mantidas

através de um processo consciente e inconsciente, ou seja, realidades socialmente construídas,

compostas de pensamentos, imagens, idéias e crenças ou preocupações que, por vezes, aprisionam

as pessoas que as produzem.

Fomentando o entendimento da organização como fluxos e transformações, um sistema social em

contínua mudança, quer se auto-reproduzindo à sua imagem e semelhança, quer se ajustando através

de mecanismo de feedback, quer se modificando por um processo dialético, por meio do qual todos os

fenômenos tendem a gerar o seu oposto, mostra como compreender as forças que moldam a natureza

da organização em nível social.

Finalmente explora a idéia de que as organizações em essência são instrumentos de dominação. Essa

metáfora mostra como as organizações freqüentemente usam seus empregados, as comunidades
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hospedeiras e o mundo econômico para atingirem os seus fins, constituindo-se, assim, num

instrumento de exploração.

Segundo o autor é possível refletir sobre a organização de acordo com uma perspectiva mais ampla e

mais aberta utilizando a palavra imaginízação. Ao cunhar a palavra imaginização MORGAN (1996:349)

teve como intenção simbolizar a estreita ligação entre a maneira de pensar e agir do ser humano: "A

tarefa de organizar é realizada conforme se imaginiza e é sempre possível imaginizar-se de muitas

formas diferentes".

Outra estratégia de explicação do funcionamento e operação das organizações é considerá-Ias em

termos de configurações. A partir da década de 70, MINTZBERG (1973,1979,1989) introduziu na

literatura administrativa uma visão extremamente crítica e inovadora. Em seus trabalhos busca

compreender a estrutura e a dinâmica das organizações, bem como o trabalho gerencial,

desenvolvendo modelos de organizações eficazes. MINTZBERG (1995) analisa a estrutura das

organizações em cinco configurações: a estrutura simples, a burocracia mecanizada, a burocracia

profissional, a forma divisionalizada e a adhocracia.

As organizações de saúde, especificamente os hospitais, são caracterizados em sua tipologia como

"burocracia profissional" (MINTZBERG, 1995:189). FOGEL13 citado em RODRIGUES FILHO (19~4)

coloca que as organizações profissionalmente dominadas dependem do conhecimento e habilidade

de seus profissionais. Portanto, o trabalho de vários médicos em determinada organização caracteriza

a existência da burocracia profissional.

13 FOGEL, D. S. The uniqueness of a professiona1ly dominated organization, Health Management Review,
v. 14, n. 3, p.15-24, 1989.
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MINTZBERG (1995) identificando as principais características de uma burocracia profissional, revela

que a padronização de habilidades e conhecimentos é obtida através do treinamento inicial que ocorre

em universidades ou instituição especializada, acrescido de um longo treinamento em serviço. Assim,

uma das singularidades das organizações profissionais é o fato de grande parte dos padrões e das

normas serem originados fora de sua estrutura, nas associações ou instituições profissionais. O

trabalho em si é muito complexo e os seus resultados de difícil mensuração, sendo executado por

especialistas altamente treinados e doutrinados. Os operadores profissionais exigem considerável

autonomia em seu trabalho. São eles que servem os clientes, em geral direta e pessoalmente.

A burocracia profissional apoia-se na autoridade de natureza profissional - o poder de perícia - e não

na autoridade de natureza hierárquica - o poder do cargo ou função. Pode-se dizer que ela é

democrática, distribuindo seu poder diretamente a seus trabalhadores (pelo menos àqueles que são

profissionais), pois são os únicos detentores dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento de

suas atividades.

Nessa configuração os profissionais preservam ampla autonomia, libertando-se da necessidade de

coordenação rigorosa com seus pares e de todas as pressões políticas a ela vinculadas. Dessa forma,

os profissionais têm o melhor de dois mundos: eles são agregados a uma organização; e ainda são

livres para atender seus clientes de acordo com condutas próprias, restritos apenas pelos padrões

fixados em sua profissão.

Resulta que os profissionais são leais. Primeiro a sua profissão; depois a sua organização. A

coexistência de uma estrutura profissional que supervisiona a qualidade do trabalho baseado em
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normas e padrões das associações profissionais e uma estrutura administrativa, que visa a

consecução dos objetivos da organização colidem com os interesses dos atores organizacionais.

Um problema de gestão enfrentado consiste em obter a adesão dos profissionais aos objetivos

organizacionais, sabendo que a supervisão direta e o controle exercido pelos administradores
\

infringem a autonomia dos profissionais dificultando a atenção correta e de qualidade prestada aos

clientes.

No que concerne à estrutura administrativa, o núcleo operacional é o elemento chave da burocracia

profissional. Alguns profissionais gostam de descrevê-Ias como pirâmides invertidas, com os

operadores profissionais no topo e as unidades de apoio abaixo para servi-los. Tal descrição

subestima o poder do administrador e relega às áreas de apoio um status menor dentro da estrutura,

apesar desta ser muitas vezes maior do que a profissional, e incumbida de oferecer suporte essencial

às atividades-fim. A democracia, nesse contexto, volta-se somente para a oligarquia dos profissionais,

enquanto as atividades meio existem na burocracia profissional como constelações burocraticamente

mecanizadas.

Os profissionais não somente controlam seu próprio trabalho como também buscam o controle coletivo

sobre as decisões administrativas que interferem em seu trabalho, principalmente no âmbito da

distribuição de recursos. O que se visualiza na burocracia profissional é a existência de hierarquias

administrativas paralelas: uma democrática de baixo para cima para os profissionais e outra mais

mecânica, de cima para baixo, para as áreas de apoio e logística.

A integração e a articulação das diversas áreas/atores é o grande desafio que se apresenta às

organizações profissionais. Integração da dupla estrutura, profissional e administrativa; integração dos
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diversos profissionais e especialistas; integração que conduza ao comprometimento dos profissionais

com os objetivos organizacionais.

Novas perspectivas se abrem para a administração hospitalar em que se torna premente a busca de

um gerenciamento mais moderno e inovador do hospital contemporâneo. Este pode ser o momento

dos profissionais de administração hospitalar definirem seus papéis, sua racionalidade e suas bases

de poder, assegurando que as ações e decisões dentro da organização busquem o equilíbrio entre as

necessidades, direitos e deveres tanto da organização quanto dos indivíduos.

É fundamental exigir das pessoas que fazem a administração em seus diversos níveis um verdadeiro

compromisso para com os objetivos a serem atingidos e os resultados esperados. Caso contrário a

empresa hospitalar não responderá adequadamente às suas aspirações nem tão pouco às de seu

pessoal.

11.2.3 O hospital enquanto uma burocracia profissional

Os hospitais se afastam do modelo burocrático tradicional presente nas grandes organizações. Uma

das diferenças básicas reside no sistema de múltipla autoridade ou múltipla subordinação.

Particularmente, esta referência é para as hierarquias médicas e administrativas, em que as

enfermeiras são o principal exemplo de grupos que se acham entre duas linhas de autoridade

(PERROW, s.d.).
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PERROW (1963) demonstrou que ao longo da história o hospital foi controlado pelos grupos que

executam as tarefas mais difíceis e críticas e são as características destes grupos que determinam as

políticas hospitalares e os objetivos organizacionais.

De acordo com CARAPINHEIRO (1993) os médicos e administradores são os dois grupos que detêm

as tarefas principais no hospital. O mecanismo de poder que lhes é específico deriva dos saberes

estratégicos, respectivamente os conhecimentos médicos a partir dos quais se organizam os sistemas

de tratamento, e os conhecimentos de gestão hospitalar que definem estratégias de ação objetivando

a otimização dos recursos materiais, técnicos e humanos.

PERROW (1963) considera que as tarefas mais difíceis são as que não podem ser rotinizadas nem

atribuídas a pessoas com baixos níveis de qualificação e que as tarefas críticas são, não só as que

sem as quais uma organização não poderia funcionar, mas também as que representam o problema

mais importante que esta enfrenta num determinado estágio do seu desenvolvimento. Então o poder

de controle de cada grupo na organização resultará da importância das tarefas críticas e difíceis que

desempenha num dado momento do desenvolvimento da organização, de cuja influência e ação

resultarão a definição de políticas, a tomada de decisões e a correspondente determinação dos

objetivos operacionais.

CARAPINHEIRO, citando SMITH 14, revela que a hierarquia no hospital desce da administração ao

pessoal hospitalar colocado na base da pirâmide, determinando-se de uma forma mais ou menos

explícita a autoridade e a responsabilidade atribuídas a cada nível e os respectivos sistemas de

comunicação. No entanto, numa análise mais crítica da organização cotidiana do hospital, manifesta-

14 SMITH,H. Un doublesystemedantorité: le dilemmede lhôpital, trad., In: Herzlich, C. Médecine,
Maladie et Société. Paris: Mouton, 1970.
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se uma segunda linha de autoridade, com origem no poder carismático que os médicos detêm pelo fato

de possuírem o saber capaz de curar doenças e de salvar vidas e na competência técnica que lhes

permite opor e sobrepor às exigências da administração, as exigências decorrentes do trabalho clínico

e a defesa dos privilégios profissionais no interior do hospital. Assim, coexistem na mesma instituição,

numa relação de conflito, dois princípios de autoridade cuja natureza se aproxima da racional-legal, no

caso daquela que emana da administração e que se aproxima da carismática, no caso daquela que

emana do corpo médico, tal como estes dois princípios foram definidos por Weber15.

A partir da determinação deste sistema dual de autoridade, GOSS (1963) discute como, nas práticas

correntes de um hospital universitário, são reconciliadas as normas burocráticas e profissionais. O

autor constatou que o modelo de burocracia no hospital estudado, nem é um caso "puro" nem é uma

espécie de "companhia de iguais", pois as pressões profissionais impedem o primeiro modelo e as

pressões organizacionais impedem o segundo. Considera que se está perante um modelo onde

coexistem a autoridade weberiana e a autoridade profissional e, tratando-se de uma organização

simultaneamente médica e acadêmica, designa-a de uma semiburocracia.

PERROW (s.d.), apresenta os três tipos de burocracia concebidos por GOULDNER16 (1952): a

burocracia falsa, onde as regras não são nem obrigatórias nem obedecidas; a burocracia centrada na

punição, em que se sobressaem as regras burocráticas, monocráticas, convencionais, obrigatórias

para determinados grupos e não obedecidas por outros; e a burocracia representativa na qual as

regras são impostas pelos que ocupam posições hierárquicas superiores e são obedecidas pelos que

ocupam posições hierárquicas inferiores, desde que baseadas na especialização técnica, cujos fins,

15 Para Weber, a autoridade racional-legal envolve a obediência às regras formais estabelecidas por
proceidmentos formais regulares, através da máquina judiciária e a dministrativa. A autoridade carismática
é exercida por quem é capaz de demonstrar que possui um "carisma" e é obedecida por quem acredita no
caráter extraordinário do líder que detém esse carisma.
16 GOULDNER, A. W. Patterns of industrial bureaucracy. Glencoe: Free Press, 1952.
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uma vez aceites pelos trabalhadores, acarretam a aceitação automática das recomendações sobre os

meios a utilizar para esses fins. GOSS (1963) acrescentou um quarto tipo denominado de burocracia

consultiva, correspondente ao hospital universitário.

o traço principal que caracteriza a burocracia consultiva não são as regras, mas os conhecimentos

técnicos específicos e os princípios orientadores para a aplicação destes conhecimentos. Por outro

lado, a contrapartida à imposição das regras e à obediência às regras no padrão da burocracia

representativa de GOULDENER (1952) é, neste caso, não o direito de dar ordens, mas sim a

obrigação formal da supervisão baseada no conhecimento técnico. A obrigação dos que estão sob

supervisão é de a aceitarem de forma crítica quando tomarem decisões relevantes, e não de
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A dominação médica também ocorre através de processos de subordinação em que são colocadas

todas as categorias profissionais que cooperam na divisão do trabalho ou que lhe são adjacentes,

mantendo-as no estatuto de grupos paramédicos. As atribuições destas categorias profissionais é

definida a partir da natureza do trabalho médico e seu poder monopolístico, sendo a posição funcional

de suas tarefas determinadas a partir da centralidade das atividades médicas (LlGHT, 1988).

CARAPINHEIRO (1993) coloca que é importante determinar na divisão do trabalho médico os

processos de negociação que se estabelecem nas zonas de conflito entre médicos e pessoal não

médico, nomeadamente entre médicos e pessoal de enfermagem, para a definição da extensão e dos

limites da autoridade e responsabilidade de cada categoria profissional, no âmbito da regulação, formal

e informal, das interações profissionais e para a delimitação dos territórios onde os profissionais de

enfermagem podem exercer alguma forma de poder.

No que concerne a relação dos poderes-saberes médicos com o poder administrativo CARAPINHEIRO

(1993:80) aponta os seguintes questionamentos:

"Trata-se de saber se o poder administrativo hospitalar é apenas o agente do poder médico e
se, nesta medida, o poder médico tem um alcance maior do que o poder administrativo; se o
poder médico é mais ou menos legal que o poder administrativo ou, então, se apenas ocupa
os espaços deixados em aberto pelo exercício deste poder, pelo reconhecimento de que
nesses espaços a sua competência administrativa é insuficiente ou ineficaz; se o poder
médico é colonizado pelo poder administrativo ou se, pelo contrário, este poder é colonizado
pelo poder médico, ou, então, se ambos os poderes se colonizam mutuamente; se podemos
considerar que o poder médico e o poder administrativo são as duas faces do mecanismo
geral de poder no hospital; se o poder administrativo dissimula e legítima a dominação
gerada pelo poder médico, ou se não o dissimula nem legítima, e se, por sua vez, o poder
médico legítima de alguma maneira a forma de dominação gerada pelo poder administrativo".

Estes poderes por existirem numa permanente relação de tensão e conflito, manifesta ou latente,

exigem constantes processos de negociação nas práticas cotidianas dos serviços.
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Dessa forma, a organização do espaço, os regulamentos meticulosos que estabelecem as bases do

seu funcionamento, as múltiplas tarefas, a possibilidade de dispor de mais ou menos recursos, as

diferentes personagens, cada uma com um papel e um perfil bem definidos constituem um conjunto de

atividades multidisciplinares, comunicação e poderes, ajustados entre si segundo um processo de

cumplicidades e alianças que possui um caráter emergente e interativo, na medida em que os

indivíduos e os grupos moldam de alguma maneira os termos, as condições e conteúdos do seu

trabalho.

11.2.4 O circ(ul)o gerencial: interesses, conflito e poder

A gerência hospitalar lida com atores que podem influenciar individual ou coletivamente de maneira

profunda a conformação e o funcionamento da estrutura organizacional, conforme seus próprios

saberes e interesses. Nesse sentido, MORGAN (1996) focaliza as organizações como sistemas de

atividade política em que interesses divergentes e contradições dão origem a conflitos, visíveis ou

invisíveis, que são resolvidos ou então perpetuados através de vários jogos de poder, moldando o

cotidiano das organizações e as relações entre os atores envolvidos.

Ao se falar a respeito de "interesses' fala-se sobre um conjunto complexo de predisposições que

envolvem objetivos, valores, desejos, expectativas e outras orientações e inclinações que levam a

pessoa a agir em uma e não em outra direção. A ação humana está impregnada de expectativas e

interesses próprios, freqüentemente percebendo os outros como "intrusos', procurando engajar-se em

ataques ou defesas destinados a manter ou melhorar sua posição.
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Em uma organização coexistem diferentes interesses, concebidos em três domínios interligados e

relativos ao cargo (tarefas), as aspirações de carreira, bem como aos valores pessoais e ao estilo de

vida (interesses fora da organização). Trabalhando em uma organização, o indivíduo estabelece

tensões internas decorrentes da luta pelo equilíbrio entre os três conjuntos de interesses. Nem sempre

é possível atingi-los simultânea e igualmente. Para MORGAN (1996), as tensões que existem entre os

diversos interesses que um indivíduo deseja atingir tornam a sua relação com o trabalho

intrinsecamente "política", mesmo antes de se levar em consideração a existência e as ações de

outros membros da organização. O conflito aparece sempre que os interesses colidem. Na concepção

de LIMA (1994:52):

"Se os indivíduos têm diferentes interesses e buscam satisfazê-los, uma conseqüência
natural são os conflitos. Portanto, não há como deixar de reconhecer que a organização é
mais do que um sistema cooperativo. Ela é também, ou fundamentalmente, um sistema
competitivo. Quaisquer dimensões da organização - seus objetivos, sua divisão de
trabalho, sua estrutura hierárquica, seus cargos e funções, seus recursos - podem
constituir-se em objeto de cooperação ou de competição, dependendo dos interesses e
motivações individuais que momentaneamente estejam prevalecendo. A integração do
todo organizacional e o alcance dos objetivos organizacionais são bastante
problemáticos. Dependem em parte do comprometimento das pessoas que integram a
organização, o qual, por sua vez, decorre do grau de recíproca dependência entre os
diferentes integrantes da organização".

Outra dimensão relevante na ótica política é o poder, compreendido como a capacidade de influenciar,

oriunda do controle de recursos organizacionais utilizados para a concretização de determinados

interesses. O poder se coloca numa situação interativa entre pessoas e grupos, de dentro e de fora da

organização. Em decorrência dessa interação, o poder é função da dependência existente entre os

diferentes atores organizacionais.

De acordo com BARBOSA & LIMA (1996) os interesses, os conflitos e o poder são as categorias

centrais para a análise e consideração na prática da gestão. O funcionamento não adequado da
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organização deve-se à diversidade de interesses na e em torno da organização e a existência de

conflitos, fazendo com que haja grande dispersão do poder com concomitante grande

interdependência entre os centros de poder.

"Há no entanto, pouca atenção gerencial à dispersão do poder, além de baixa
govemabilidade, enquanto expressão de capacidade de interagir intencionalmente,
negociando e acumulando para a implementação de ações. Na prática gerencial em
saúde, o grande desafio, do ponto de vista desta perspectiva é a prática de mecanismos
de aglutinação de poder, capazes de articular coalizões de poder. Para tal, o
estabelecimento de mecanismos de participação reaparece como desafio gerencial. A
habilidade e atitudes de comunicação e negociação se impõem. Aumentar
govemabilidade sobre a dinâmica organizacional é necessário" (BARBOSA & LIMA,
1996:10).

Os dirigentes hospitalares - agentes de poder e administradores de conflitos - devem disseminar e

capilarizar uma lógica de compromissos, responsabilidades e resultados. Gerenciar é buscar

consensos, cooperação, é negociar a participação dos interesses existentes, de modo a gerar

acumulação de forças internas e externas para implementação de decisões.

Sendo o hospital uma rede de grupos de interesses onde vários subsistemas com múltiplos objetivos

interagem, torna-se imprescindível a existência de uma administração competente que terá como

missão superar os muitos problemas e situações que criam gargalos e pontos de estrangulamento na

estrutura organizacional. Dentre estes problemas e situações destacam-se os seguintes, segundo

BORBA (1988):

- ausência de um processo consciente e racional de planejamento;

- ênfase na "administração por crise ou por impulsos";

- disfunção em relação ao binômio centralização/descentralização, com repercussões importantes no

desempenho da organização;
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- conflitos e antagonismos entre as atividades fim e atividades meio do hospital;

-excessiva "formalização" e burocratização dos papéis dos detentores de funções gerenciais;

inexistência de objetivos organizacionais expressos propiciando a predominância dos objetivos

individuais na condução do processo decisório;

- ausência de clima organizacional e de motivação favorável aos processos de mudança.

No entanto, na busca da legitimação de sua autoridade, o administrador confronta-se com o "staff' da

organização hospitalar e seus processos de trabalho, heterogêneos e diferenciados.

A estrutura de poder do hospital é constituída de múltiplos canais de autoridade e mando, repartidos

em parcelas de densidades diferentes entre os diversos grupos que o compõem, onde se persegue a

harmonia e convergência de interesses.

De acordo com ETZIONI (1984) uma característica atribuída a estas organizações foi o crescente

controle exercido por especialistas, levando os estudiosos a considerá-Ias como um exemplo de

organização "especializada".

Nas organizações especializadas a correlação entre o corpo de auxiliares-especialização e hierarquia-

administração, se é que pode ser aplicada, fica invertida. Nestas, os administradores se encarregam

das atividades secundárias; administram os meios para que as atividades principais sejam

desempenhadas por especialistas. Tal situação implica que os atributos e processos organizacionais

sob a orientação dos especialistas se sobrepõem aos aconselhamentos e/ou objeções do corpo

administrativo.
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A equipe médica tem um status bastante elevado dentro da organização hospitalar. Todo o processo

de tratamento e diagnóstico está sob a responsabilidade de um especialista que pode prescrever,

orientar e determinar as condutas terapêuticas a serem executadas em cada paciente. Os médicos

controlam e encaminham as ações dos outros profissionais, bem como interferem no trabalho da

gerência, quando requisitam seus serviços.

Os médicos estão no centro da atividade principal do hospital. Eles controlam as funções que

constituem as razões de sua existência. Assim sendo, os gerentes dessas organizações

profissionalmente dominadas têm menos poder e autoridade do que seus pares que atuam em outros

tipos de organizações.

FOGEL17(1989) citado em RODRIGUES FILHO (1994), destaca os seguintes aspectos inerentes ao

elevado grau de profissionalização e especialização que interferem na relação gerente-médico:

- os profissionais médicos são treinados para trabalhar de forma independente, sendo o controle de

suas atividades muito difícil, principalmente em função do corporativismo;

- a inovação e mudança são difíceis de serem alcançadas na burocracia profissional, em que o objetivo

profissional sobrepuja o objetivo organizacional, inclusive do lucro;

- a burocracia profissional é criada para servir às necessidades dos profissionais médicos, já que são

eles que decidem a alocação de recursos para o cuidado médico;

- os administradores podem se tornar poderosos, apenas quando estiverem atendendo aos interesses

dos profissionais médicos.

17 FOGEL, D. S. lhe uniqueness ofa professiona11y dominated organization, Health Management Review,
v. 14, n. 3, p. 15-24, 1989.
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RODRIGUES FILHO (1994) demonstra que as burocracias profissionais apresentam desafios nem

sempre encontrados em outros tipos de organizações. À medida que as organizações de saúde sofrem

transformações substanciais na sua imagem, na sua política e na sua atuação, manutenção e

desenvolvimento, torna-se necessária a adoção de técnicas do processo gerencial, o que exige o

exercício de autoridade ou outras formas de influência indispensáveis ao processo de tomada de

decisão. Nesse contexto, os objetivos organizacionais passam a determinar os valores e os objetivos

das decisões individuais.

Uma vez que os objetivos organizacionais nem sempre convergem ou estão em sintonia com os

interesses dos profissionais médicos, os problemas são inevitáveis. KAST & ROSENZWEIG (1987) ao

se referirem ao conflito e ambigüidade do administrador, figurando como mediador, intercessor e

negociador com relação aos diversos grupos, argumentam que a consolidação do papel do

administrador tem levado a freqüentes e vigorosos conflitos com outras fontes de poder, no seio do

hospital - particularmente com a equipe médica. O desejo da equipe médica é usufruir de alto grau de

autonomia, com base na profissionalização dos seus membros e na sua forte orientação para o

tratamento individual dos doentes. Em contraste, o administrador hospitalar se vê forçado a otimizar os

recursos em benefício de todos os pacientes e de todos os grupos interessados. É comum ver-se a

aspiração médica à autonomia entrar em conflito com a necessidade de coordenação.

Assim, o dilema vivido repousa na necessidade de simultaneamente conferir autonomia a especialistas

de alta formação e de conceder a outros profissionais a função de coordenar os especialistas.

"Cada grupo do hospital tem alguma base de influência sobre os outros grupos. Os
conselheiros e o administrador controlam o dinheiro e as instalações, equipamentos e
serviços. Os médicos também possuem controle sobre o dinheiro, ao decidir sobre
quando e onde os pacientes serão admitidos, principalmente nas comunidades onde
existem múltiplos hospitais e um excesso de leitos. Os funcionários também possuem o
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poder relacionado à falta de mão de obra (principalmente nos últimos tempos), perícia e
por sua atitude no cuidado aos pacientes.
Portanto as forças externas, o conselho, a administração, o corpo clínico e os funcionários
possuem todos, algum poder ou influência. A hierarquia tradicional, com um administrador
que admite, demite e supervisiona, não descreve adequadamente a organização
hospitalar. A administração deve ser um esforço de equipe" (JOHNSON & SHULZ,
1979:66-7).

Historicamente, nem sempre houve uma associação entre o poder médico e o poder de mando mais

geral no interior dos hospitais. Considerando as origens do hospital no mundo e no Brasil, como

conseqüência do desenvolvimento dos asilos, é fácil perceber que o médico é um personagem cuja

inserção na organização hospitalar se dá tardiamente, ao menos em relação a todo pessoal dito de

cuidados com os pacientes, escravos, voluntários leigos, religiosos e posteriormente o corpo de

enfermagem, o pessoal administrativo e o de apoio. Ainda não aceitos como médicos, mas sim como

técnicos, são os cirurgiões que atuam inicialmente nos hospitais.

Os médicos tornaram-se altamente dependentes da organização hospitalar, em virtude da alta

densidade tecnológica, corpo de auxiliares necessários para dar suporte ao seu trabalho e os recursos

materiais e financeiros dispendiosos envolvidos na prestação dos serviços de atenção médica.

Conseqüentemente, estes tiveram que se adequar à estrutura organizacional, bem como ajustarem-se

devidamente ao seu papel institucional, visando o desempenho eficiente de suas atividades.

Similarmente aos pacientes, os médicos são "hóspedes" do hospital, utilizando equipamentos

pertencentes a ele. Eles tanto têm a desempenhar um papel centralizado no paciente como um papel

institucional, que lhes cabe como membros participantes do hospital (MOSS et aI., 1996). De acordo

com BARBOSA & LAMY (1995:139) temos que:
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"O médico quando começa a exercer atividades no hospital, o faz na condição de
«profissional visitante». O seu local de trabalho ainda é essencialmente sua própria
residência. Seu equipamento é o que ele porta em sua maleta médica. É apenas com a
incorporação tecnológica de porte (radiologia p. ex.) e diversidade do próprio
conhecimento médico-biológico, que a organização hospitalar ganha status de
organização médica, passando os próprios conselhos médicos, como na Inglaterra, a
definir o caráter da atividade médico científica no interior do hospital. O técnico cirurgião é
o primeiro a desaparecer enquanto atividade que afronta o saber médico. A
regulamentação do trabalho médico por seus conselhos alcança legitimidade e legalidade
social. O seu saber e o seu poder ocupam e determinam a própria organização do
trabalho e a distribuição do poder no interior dos hospitais. n

A profissão médica exige qualificações específicas e especiais, porque o conhecimento envolvido é

extenso e complexo, porque tem regras próprias de exercício profissional, mas principalmente porque

formulam-se para seu exercício normas de conduta bem estabelecidas. Este conjunto de atributos

confere a seus agentes uma identidade social circunscrevendo-os e protegendo-os em claros limites

de atuação.

o médico com os valores sociais adquiridos em sua formação, com seus objetivos, independência,

isolacionismo e corporativismo defronta-se com a estrutura do hospital bem mais restritiva que a social.

o hospital através da divisão do trabalho, coloca a seu lado equipes assessoras formadas por outros

técnicos, que resulta em diminuição ou mesmo diluição de seu poder, aflorando conflitos nas

interfaces.

Uma vez que a interação com o paciente imprime responsabilidades e deveres na conduta terapêutica,

exigindo liberdade de ação e tomada de decisão em sintonia com os procedimentos a serem

realizados, o ambiente hospitalar estabelece restrições a serem observadas no que concerne a

utilização de medicamentos, materiais e auxiliares que podem originar em sérios problemas.
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Com sua incorporação no quadro de funcionários dos hospitais os médicos acabam por sofrer perda

relativa do poder individual frente a estas organizações, sendo salientado por PERROW (s.d.) que o

médico cada vez mais se coloca ao lado de outros especialistas, sujeita-se a uma autoridade

coordenadora do administrador, e torna-se gradativamente mais dependente da estrutura do hospital.

Ainda segundo este autor, observa-se a incorporação de um dos últimos grupos de profissionais

liberais à burocracia.

GEORGOPOULOS (1964), ao falar das características do trabalho hospitalar, diz que este se distingue

por uma extensa divisão de trabalho especializado que mobiliza habilidades e esforços de grande

número de profissionais, semiprofissionais e não profissionais, para dar a pacientes individuais serviço

personalizado.

As instituições hospitalares vêm incorporando profissões jovens que estão trabalhando firmemente por

sua consolidação em termos acadêmicos, legais e sociais. Nutricionistas, psicológos, farmacêuticos,

fisioterapeutas, assistentes sociais, fonoaudiológos, biológos, dentre outros lutam hoje por fatias de

mercado que antes eram do domínio médico exclusivo.

No cenário atual, a expressão "profissão paramédica" não é mais adequada, pois apresenta uma

conotação de centro e periferia, profissão principal e profissões secundárias, que não é a que se quer

dar numa equipe democrática de saúde. As tensões interprofissionais decorrentes da luta por espaço,

autoridade e status visam a consecução de seus próprios objetivos e uma participação eqüitativa na

equipe de saúde.
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Por sua vez, o staff técnico do hospital refere-se àqueles profissionais cujas atividades giram em torno

do tratamento dado ao paciente, sendo por esse motivo dificultada a possibilidade de ascensão e

independência frente à excelência e o domínio médico em toda as áreas de atuação no âmbito

hospitalar.

A divisão técnica do trabalho na organização hospitalar envolve a decomposição do processo de

trabalho em tarefas isoladas cuja integração se baseia na articulação de uma hierarquia de

profissionais em que o nível de habilidade, conhecimento e experiência de cada trabalhador é

fundamental. Segundo NOGUEIRA (1983:63-4):

"a atribuição das atividades baseia-se no princípio da complexidade crescente. O pessoal
menos qualificado exerce atividade rotineira e simples, sendo sua força de trabalho
comprada a um custo menor. Obtém-se dessa maneira uma poupança de trabalho
qualificado, o que faz com que, teoricamente, uma dada quantidade de serviços possa ser
oferecida a um preço menor ou com uma margem de lucro maior. Este é o princípio que
rege a organização do trabalho hospitalar o qual está ideologicamente caracterizado sob
o rótulo de delegação de funções. O trabalho passa a dar-se com base na gerência
técnico-administrativa de certos profissionais de nível superior, que cumprem funções de
maior responsabilidade, ao mesmo tempo que controlam, pela prescrição de nonnas e
supervisão, o desempenho de agentes subalternos."

Os profissionais técnicos exercem atribuições que englobam atividades rotineiras e simples até

àquelas de alta complexidade, envolvendo o comando de um extenso corpo de auxiliares, além de sua

normalização e supervisão.

KOVNER (1984), enfocando a dimensão do trabalho em equipe, o qual pressupõe a existência de

várias dimensões, organização e produtividade, retrata ainda que os grupos organizacionais no

hospital apresentam características próprias, buscando alcançar status através da tecnologia que

utilizam - levando muitas vezes à duplicação de equipamentos e instrumentos entre os hospitais e no
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interior destes - obedecendo a rituais diferenciados de atuação sobre os pacientes, respeitando

símbolos e as linguagens técnicas dominantes, estando muito preocupados com os seus próprios

objetivos enquanto profissão, violando em alguns casos, as concepções de integridade, singularidade

e unidade de cada paciente e os objetivos institucionais maiores.

Segundo DUSSAULT (1992), a autonomia profissional tende a favorecer a segmentação em grupos

com interesses divergentes. Os profissionais envidarão esforços para controlar a organização e manter

seu poder sobre as decisões que influenciam o seu trabalho. Visto que é nesse ambiente de

segregação que se tem de cuidar do paciente de maneira hohsãca, LIMA (1994:41) comenta:

"Tais características são contraditórias com as necessidades de tratamento impostas
pelos problemas de saúde, quais sejam, a interdisciplinaridade da atenção e a
conseqüente interdependência das atividades desenvolvidas. O produto final - o paciente
atendido - é resuffado de inúmeras inteNenções e da utilização de diferentes subprodutos
desenvolvidos por inúmeros setores e profissionais dos sevços de saúde. Coloca-se
portanto, para as organizações de saúde e seus dirigentes, um importante desafio - a
integração do todo organizacional. n

Cabe à gerência identificar e avaliar as diferentes condições de autonomia nas relações

profissão/trabalho/densidade tecnológica/hierarquia na rede de serviços/atividades/produtos,

permitindo refletir sobre as múltiplas dimensões do trabalho e sua efetividade, não só ao longo das

variações que o processo apresenta quanto a autonomia e normalização/padronização, como também

em sua natureza interativa.

Os dirigentes precisam compreender que a organização é um sistema político e que, sendo eficiente,

pode assegurar melhor sua sobrevivência e sua possibilidade de negociação e barganha com os

demais atores que têm interesses e poder em relação à organização.



88

BOHIGAS et aI. (1989), a respeito da importância da definição do gerente hospitalar e o caráter

interativo de suas funções, revelam que o médico não controla o hospital, mas também não quer ser

controlado por este. Isto faz com que seja difícil para ele posicionar-se na rígida estrutura

administrativa. Embora os médicos constituam um grande poder dentro da estrutura administrativa do

hospital, infelizmente, também são algumas vezes a "contra força", dentro da organização.

Os enfermeiros têm potencial para dirigir o hospital. Eles alcançaram maior coesão profissional do que

os médicos, passam o dia todo no hospital e lidam diretamente com o paciente por um período de

tempo maior do que os médicos. Porém, estão perdendo o seu status de gerentes para darem lugar

aos administradores.

Entretanto, deve ser compreendido que a resposta para os problemas de direção do hospital não

consiste no emprego de gerentes dinâmicos e agressivos, mas em esclarecer quem dirige o hospital

de fato, suas metas e como os diferentes interesses dos trabalhadores de saúde podem ser

harmonizados sem esquecer a clientela que utiliza os serviços de saúde.

BARBOSA & LAMY (1995) tecendo algumas considerações sobre o questionamento do diretor do

hospital ser médico ou gerente, dizem que historicamente a direção hospitalar é assumida pelo médico

como forma de legitimação de poder. Mas por sua vez, a administração do hospital compreendendo as

atribuições de apoio ao trabalho médico permanece nas mãos dos administradores. As enfermeiras

seguem como responsáveis pela administração assistencial, envolvendo os cuidados, a gestão do

pessoal de enfermagem e do material médico-cirúrgico. Os médicos estão no centro das atividade

principal do hospital cujo trabalho nuclear repousa no poder sobre a doença. O hospital passa a ser

concentrador do cuidado médico, pessoal ou "armado" de equipamentos.
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o médico de "profissional visitante", assume a própria direção do hospital, enquanto a sua designação

para gestor hospitalar confronta-se com sua própria atividade técnica, que não cessa. Ao contrário, a

nova posição apresenta uma certa condição de "título médico", que eleva ainda mais o seu status

enquanto médico, podendo controlar e orientar as ações de outros profissionais e ainda, "dar nome" a

um serviço ou mesmo "dar renome" ao hospital.

o médico ao se tornar diretor hospitalar, ele o faz como parte da própria "carreira" médica. Ele não se

transforma profissionalmente ou mesmo se especializa. Essa atividade é em geral complementar,

centrada no bom senso, na sua habilidade inata, no seu poder pessoal de articulação e negociação. A

atividade profissionalizada não é perseguida e em conseqüência não se desenvolve.

o desempenho de funções administrativas e médicas concomitantemente, exige o posicionamento do

indivíduo em dois mundos, cujos papéis incongruentes imprimem maiores riscos a sua posição e à

legitimidade de sua função. O administrador deve perseguir a consecução dos objetivos fundamentais

da instituição que dirigem, sendo menos executores e procurando ser mais executivos.

A opção definitiva pela função de executivo/dirigente hospitalar é rara, embora existam alguns que

tenham feito tal opção. Afinal, seu status e sua identidade é de médico. A princípio, vale a lógica de que

"ele é médico, ainda que possa por vezes, estar gerente!"

Não restam dúvidas que o impasse só será resolvido com a legitimidade social e estabilidade da

função de dirigente, seja para médico ou para qualquer outro profissional a quem seja livre o acesso à

posição de executivo/diretor hospitalar. No entanto, mesmo com uma maior profissionalização e

criação de carreira específicas é bastante difícil que esta função saia das mãos dos médicos, como

ocorreu na França.
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Se se pretende dar uma nova visão ao circ(ul)o gerencial da organização hospitalar, é necessário

minimizar o peso que tem sobre ela a paixão do comando, do controle e da lógica simplista que move a

alta direção, médicos e técnicos que, ainda que competentes em suas áreas de atuação, vêm sendo

ultrapassados por modernas tecnologias gerenciais, contra as quais insistem em manter suas barreiras

de "feudos".

11.3 Gestão hospitalar: uma mudança de paradigma

A busca da excelência nas organizações modernas não está calcada apenas no uso adequado do

hardware (máquinas e equipamentos) ou no "savoir faire" proporcionado pelos softwares (processos,

fluxos, rotinas). O novo paradigma emergente aponta para o papel essencial do humanware.

A qualidade do humanware significa bem estar físico, psíquico e social, proporcionado por um modelo

de gestão que traduza os anseios e aspirações do homem-funcionário, fazendo com que estes passem

de recurso a sujeito nas organizações.

Assim, o humanware surge em contraposição às máquinas (hardware) e programas (software) e pode

ser definido como a busca constante pelas organizações de sujeitos que pensem, criem e interajam

para enfrentar os desafios de um ambiente cada vez mais exigente e mutável.

As empresas estão percebendo a necessidade de incorporar em seus quadros sujeitos capazes de

criticar, de inovar e empreender. Essas empresas acreditam que trabalhadores com esse perfil

aumentam a possibilidade de rompimento com o fazer comum e apreendem a realidade tecnológica de

uma maneira múltipla e criativa.
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Os hospitais, como mencionado anteriormente, sendo uma organização fundamentalmente humana -

prestadores de serviço e pacientes - não dispondo de uma gestão que envolva um processo contínuo

de inovação, participação e aprendizagem coletiva realizado por todos os membros da organização,

enfrentam dificuldades em oferecer cuidado com qualidade aos usuários dos serviços de saúde.

Dessa forma, sendo uma organização que oferece multi-produtos e multi-serviços através de pessoas

dos mais diferentes perfis psicológicos, culturais, sociais, econômicos e até físicos, o hospital deve

fazer com que essa diversidade constitua recurso primordial para a aprendizagem e a inovação,

conectando as várias subculturas para o desenvolvimento de ações integradas, adotando uma

postura ética baseada no respeito e interesse mútuos. Caso contrário, a criação de feudos acontece

naturalmente.

DUSSAULT (1992:15), tecendo alguns comentários sobre gestão de organizações de saúde coloca

que:

"O tipo de gestão que parece mais adequado a essas organizações é mais consensual,
colegiado, do que autoritário. É uma gestão que reconhece o papel central dos
profissionais e, ao mesmo tempo, tem mecanismos para evitar os efeitos não desejados
da autonomia de prática profissional e do corporativismo. Essa gestão enfatiza a definição
de mecanismos de tomada de decisão que envolvem os profissionais tanto ao nível da
formulação dos objetivos e das orientações gerais, quanto da avaliação de resultados;
essa gestão aceita que os profissionais trabalhem não por obedecer ordens, mas por
responsabilidade. O desafio da gestão das organizações de saúde consiste em
responsabilizar os prestadores pela criação de um ambiente propício ao trabalho
multiprofissional e pela integração da participação dos usuários no processo de produção
dos serviços."

A administração em consonância com as funções principais do hospital, que envolvem: a manutenção

da saúde, a prevenção da doença, as atividades de saúde pública, a educação profissional e a

pesquisa deve priorizar o humano para o alcance dos resultados desejados. Assim, torna-se prioritária

a instauração de um gerenciamento estratégico participativo visando mobilizar, motivar e congregar
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todos os atores que atuarão como parceiros-estrategistas na (re)organização do hospital, propiciando

a criação e sustentação de um processo de aprendizagem permanente.

o processo de aprendizagem organizacional assume um papel importante em função das

transformações profundas por que passam as sociedades, as organizações, as pessoas.

A adequação do hospital às necessidades da comunidade imprimiu mudanças substanciais na sua

imagem, na sua política e na sua atuação, manutenção e desenvolvimento exigindo um modelo de

gestão ágil e flexível que possa conduzir de maneira mais responsável e profissional o projeto

institucional. O papel emergente do gestor hospitalar, enquanto designer, orientador e guia, tem por

objetivo abrir uma nova perspectiva para a logística de gerir hospitais, tornando-se requisito e condição

para sua sobrevivência.

FLEURY (1995:189), tomando de empréstimo as idéias concebidas por GARVIN18(1993), apresenta

um conceito bastante simples de organizações que aprendem, como o de organizações capacitadas

em criar, adquirir e transferir conhecimentos e em modificar seus comportamentos para refletir estes

novos conhecimentos e insighfs. Elementos citados como intrínsecos às organizações de

aprendizagem incluem: gerência inovadora, sistemas de suqestãoopinião. melhoria da qualidade,

realizar julgamentos baseados em fatos, dar poderes a pequenos grupos assegurando que tenham

autoridade e recursos para promover mudança e visão compartilhada coletivamente entre todos os

membros da organização (DE GEUS, 1988; STATA, 1989; NONAKA, 1991).

18 GARVIN, D. Building a leaming organization. Harvard Business Review, July/ Aug., 1993.
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FLEURY & FLEURY (1995a) desenvolvendo as idéias de SENGE19 (1990) sobre "Iearning

organizations", enfatizam o seu caráter adaptativo às aceleradas mudanças, que ocorrem na

atualidade. Colocam que a adaptabilidade crescente é apenas o primeiro estágio da aprendizagem. O

desejo de aprender vai mais adiante: é criativo e produtivo.

Comentando sobre o autor supramencionado, FLEURY & FLEURY (1995a) revelam que o ser humano

vem ao mundo motivado a aprender, a explorar e a experimentar. Lamentavelmente, a maioria das

organizações em nossa sociedade está mais orientada para o controle do que para a aprendizagem,

recompensando o desempenho das pessoas em função de sua obediência a padrões pré-

determinados e não por seu desejo de aprender.

SENGE (1990), coloca que as organizações devem desenvolver cinco "disciplinas" fundamentais para

o processo de aprendizagem e inovação:

_ domínio pessoal: através do autoconhecimento, as pessoas aprendem a esclarecer e aprofundar

seus próprios objetivos, a concentrar energias e a ver a realidade de forma objetiva;

_ modelos mentais: são idéias profundamente arraigadas, generalizações e mesmo imagens que

exercem influência na maneira como as pessoas encaram o mundo e suas atitudes;

_visões partilhadas: quando um objetivo é percebido como concreto e legítimo, as pessoas dão tudo

de si e aprendem, não por obrigação, mas por livre e espontânea vontade, construindo visões

partilhadas. Muitos líderes têm objetivos pessoais que nunca chegam a ser compartilhados pela

organização como um todo; a organização funciona em torno do carisma do líder, ou de crises que

galvanizam a todos temporariamente;

19 SENGE, P. M. A quinta disciplina. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1990.
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_ aprendizagem em grupo: nas equipes em que as habilidades coletivas são maiores que as

habilidades individuais, desenvolvem-se capacidades para ações coordenadas. O aprendizado em

grupo começa com o diálogo, ou seja, a capacidade dos membros do grupo em propor suas idéias e

participar da elaboração de uma lógica comum;

_ pensamento sistêmico: constitui numa estrutura conceitual, em conhecimentos e instrumentos

desenvolvidos nos últimos cinqüenta anos, que tem por objetivo aprimorar o processo de

aprendizagem como um todo e indicar as direções para o seu aperfeiçoamento.

O pensamento sistêmico constitui a quinta disciplina, integrando as demais, num conjunto

interconectado de teoria e prática, impedindo que cada uma seja enfocada de maneira isolada.

SENGE (1990) concentra sua atenção inicialmente no indivíduo, seu processo de autoconhecimento,

de clarificação de seus objetivos e projetos pessoais; para em seguida, deslocar o seu foco para o

grupo e, finalmente, através do raciocínio sistêmico, voltar-se para a organização.

FLEURY & FLEURY (1995b:16) respondendo a indagação referente ao fato das pessoas voltadas para

o processo de aprendizagem permanente serem diferentes, colocam que:

"Sim elas o são, pois, em primeiro lugar, conhecem-se e conhecem a organização em que
trabalham, seus objetivos e seus projetos. Sentem que há compatibilidade entre os seus
objetivos pessoais e os organizacionais. As pessoas aprendem a trabalhar em grupo, a
respeitar a sinergia do grupo. Mas, neste, elas não precisam ser iguais entre si - a
diversidade pode ser positiva desde que todas aprendam a trabalhar não apenas com os
seus modelos mentais, com a sua forma de ver o mundo, mas também com outros
modelos, com outras formas de pensar uma situação.
A comunicação é fundamental em organizações voltadas para a aprendizagem, devendo
fluir entre pessoas, áreas e níveis, visando á formação de diferentes competências.
Assim, os objetivos organizacionais devem ser explicitados e partilhados por todos. Dever
haver congruência entre os objetivos individuais e os organizacionais, para que haja um
comprometimento com estes últimos. Por fim, as pessoas e os grupos precisam
desenvolver uma visão sistêmica do fenômeno organizacional.»
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o pensamento sistêmico por princípio vê o homem no seu todo - biopsicossocial- sem superar o lado

profissional do pessoal. Afinal, um está afetando - tanto positiva como negativamente - o outro o tempo

todo.

o pensamento sistêmico nos leva também a refletir sobre outras dimensões humanas no management:

a integração do lógico-racional com o intuitivo-afetivo, o clima organizacional não só afetando a

motivação das pessoas mas também condicionando o nível de saúde das pessoas, os subterrâneos

(os conflitos, as lutas surdas pelo poder, os feudos), afetando o lado formal das relações pessoais e

organizacionais e muitas outras. Podemos assim inferir que os hospitais constituem estruturas de

aprendizagem, devendo desenvolver seus gerentes e todo o corpo de funcionários em habilidades

humanas, conceituais e técnicas propulsora de novas idéias e talentos.

o objeto da gerência é o homem no trabalho: no ingresso; no progresso; na demissão; o desgaste; a

produção; os acidentes; os conflitos; o prazer; as aspirações e interesses profissionais, tudo enfim do

binômio homem-trabalho.

o conceito de homem, de trabalho devem ser revistos não apenas em termos de relações humanas,

mas também de maneira global, dando-lhes condições para que mostre qualidade nas áreas de

conhecimento, motivação, criatividade e saúde, estabelecendo "uma dinâmica de contínua

aprendizagem, uma postura de aprender a aprender, para mudar sempre."

Se as organizações, de acordo com MINTZBERG20citado em CHANLAT (1995), estão com a doença

do gerenciamento, as pessoas que nela trabalham sofrem e adoecem com certos métodos de gestão.

A pro-cura da excelência reside em que se arrisque, que se ouse e que se crie uma filosofia de gestão

20 M1NTZBERG, H. Mintzberg on management: inside our strange world of organizations. New York:
Free Press, 1989.
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participativa que possa exprimir-se tanto na organização do trabalho, quanto no poder, no ter e nos

resultados, pois é liber(t)ando-se que o trabalhador alcança a realização do Eu, de equilíbrio e saúde

física e mental.
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CAPíTULO 111

Enfermagem: trabalho, cuidado e risco

111.1O surgimento da enfermagem moderna: revisitando a história

Até o século XIX o cuidado na assistência da saúde se baseava no paradigma religioso. A enfermagem

não era sequer uma profissão; era uma função ligada à atividade médica hospitalar, desenvolvida por

religiosas ou laicas que desempenhavam o papel de enfermeiras em nome da caridade cristã, visando

a salvação eterna da vida espiritual (MIRANDA, 1994).

No período de transição entre a queda do Feudalismo e a instalação do Capitalismo, a história da

enfermagem registra uma fase denominada decadente e obscura (de 1500 a 1860), não

acompanhando o desenvolvimento científico e tecnológico que ocorreu nos demais campos do

conhecimento e que vai posteriormente influir na questão da moralidade na enfermagem. Assiste-se a

uma degradação no que concerne a condição da arte de enfermagem, o bem-estar do paciente e o

status de todas as enfermeiras (ALMEIDA & ROCHA, 1989).

Com a ascensão da Filosofia Escolástica e o pensamento humanista, que se contrapunham ao

teocentrismo vigente na Idade Média, surgem os movimentos contra a igreja, que culminam com a



98

Reforma Protestante. PIRES (1989) afirma que a burguesia, ressentida com as restrições que o

catolicismo impunha ao comércio, ao lucro, à usura, estava ávida por uma ética religiosa que

justificasse suas atividades. Assim, no dizer da autora:

"A mudança dos valores cristãos de auto-ajuda como forma de purificação da alma em busca
dos benefícios divinos e de vida simples sem acumulação de riquezas, para os novos valores
protestantes fundados na busca de benefícios terrenos, valorizando o esforço individual para
conquistar a ascensão social e glorificando os bem-sucedidos na vida profissional e material,
entendendo-os como o grupo selecionado por Deus, ocorreu como parte do processo de
ascensão social da burguesia, como classe economicamente dominante, e de
desenvolvimento das forças produtivas que gerou a Revolução Industrial e o capitalismo
como modo de produção dominante" (PIRES, 1989:119-120).

Com a Reforma Protestante, produz-se uma revolução na enfermagem e se aceleram as mudanças

na instituição hospitalar. Facções mais radicais expulsam os religiosos dos hospitais que ali se

dedicavam ao cuidado dos doentes, substituindo-os por pessoas leigas, admitidas sem nenhum critério

de seleção e preparo específico. Tem início a laicização do cuidado de enfermagem.

Nessa condição os hospitais passaram a remunerar, miseravelmente, pessoal para atendimento de

enfermagem proveniente do mais baixo escalão social, sendo definidos como possuidores de moral

duvidosa: mulheres miseráveis, bêbadas e prostitutas (ARAÚJO et aI., 1994). Essas eram oriundas de

uma classe criminosa, não tinham nenhum espírito de auto-sacrifício, exploravam e abusavam dos

pacientes.

PIRES (1989) coloca que os hospitais agora são um espaço terapêutico e não mais caritativo de abrigo

aos pobres e mantidos pela Igreja católica. O século XIX indica o momento de uma transformação

radical na organização do conhecimento e da prática médica, que passa a se apresentar como

"medicina científica", provocando mudanças em seus objetos, conceitos e métodos.
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Nessa perspectiva, além do surgimento do hospital terapêutico, é preciso ressaltar em acréscimo a sua

nova função formadora, sistematizadora e organizativa do saber médico. É a partir do surgimento da

anatomopatologia com a dissecção de cadáveres, o advento da anátomo-clínica e do invisível que se

torna visível, através da introdução de técnicas e instrumentos de exame clínico, percussão e

ausculta, como os estetoscópios, o microscópio, o endoscópio, os raio-X, que o diagnóstico se

aperfeiçoa e o olhar clínico se desenvolve e progride.

"A figura do invisível-visível organiza a percepção anatomopatológica. Trata-se do visível que
a individualidade viva, o cruzamento dos sintomas e a profundidade orgânica tomam
invisível, de fato e por um tempo, antes da soberana retomada do olhar anatômico... A
linguagem e a morte atuavam, em cada nível desta experiência e segundo toda a sua
espessura, para finalmente oferecer a uma percepção científica o que durante muito tempo
tinha permanecido como o invisível-visível - proibição e iminente segredo: o saber sobre o
indivíduo" (FOUCAULT, 1980:195).

Sob o capitalismo, a área de saúde desprende-se institucionalmente da assistência social genérica sob

o domínio da Igreja, passando formalmente para a responsabilidade do Estado, cujas formas de

assumi-Ia estão diretamente relacionadas às necessidades materiais do sistema produtivo bem como

ao jogo de forças políticas envolvidas no problema. Nesse modo de produção, "a preocupação com a

salvação da alma é substituída pela preocupação com a saúde dos corpos, que adquirem importância

como instrumentos produtores de mercadorias e fatores essenciais do processo de acumulação de

capital" (SILVA, 1989:59). No capitalismo, o modelo religioso é substituído pelo vocacional.

A medicina ao perder o seu caráter religioso articula-se direta ou indiretamente com a esfera produtiva.

Não é mais a salvação das almas (dos pobres doentes e de quem os trata) o objetivo primordial das

atividades médicas e de enfermagem, mas a conservação e adaptação da força de trabalho às

exigências de uma economia de reprodução ampliada, a salvação dos corpos necessários ao setor
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produtivo. Nesse tipo histórico de sociedade, a morte significa uma perda econômica que deve ser

adiada ou evitada (ALVES, 1993).

A enfermagem profissional ou moderna nasce sob o modo de produção capitalista, se organizando

dentro de sua lógica, numa relação de subordinação ao poder médico que passa a ocupar o espaço do

hospital como ator principal no processo de assistir o doente hospitalizado.

Para MELLO (1986:49) "o nascimento da enfermagem moderna se deu a partir da divisão do trabalho

médico, quando as tarefas ditas manuais passaram a ser consideradas atribuição da enfermagem,

sendo investidas de princípios técnicos, ainda que sob a hegemonia médica".

O trabalho de Florence Nightingale, uma jovem aristocrata da Inglaterra Vitoriana do século XIX, trouxe

novas perspectivas para a enfermagem. Esta "Iady" fôra como todas de sua classe educada para o

casamento; porém desde cedo manifestou interesse pelo cuidado aos doentes.

SOBRAL et a\. (1996a:104-5) apontam que conhecer a história de vida de Florence Nightingale e o

contexto social, político e econômico da Inglaterra Vitoriana é o ponto de partida para a compreensão

do trabalho de enfermagem contemporâneo.

"Estudada de forma contundente por enfermeiras, historiadoras e feministas ocidentais, ao
longo deste século, Miss Nightingale é apontada como a feminista liberal mais importante da
Europa do final do século XIX e início do século XX. O instigante em Florence é entender
como uma mulher aristocrata da Inglaterra vitoriana, ousadamente se toma empreendedora,
criando uma profissão feminina que prestou serviços decisivos ao seu país, num momento
essencialmente masculino - a guerra. Como compreender que uma mulher se sobressaia,
vire mito, seja condecorada pela rainha e amada pelo povo?"
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Ainda de acordo com SOBRAL (1996a) Florence representava a ordem e a disciplina, a mulher pública

possível, a feminista da Inglaterra do século XIX. Mulher que deixa o espaço do lar, mas cria uma

clausura no espaço público - a Escola de Enfermagem - com ênfase acentuada nos aspectos morais e

de caráter e a técnica disciplinar que sustentam o modelo vocacional.

"Florence foi uma mulher que entendeu que uma das possibilidades de ser uma mulher
normal sem ser casada e sem ser mãe no século XIX era ser enfermeira, uma mulher que
optou por não se casar em plena era vitoriana; uma mulher rica, instruída, poderosa em
termos de relações sociais, que pertencia por berço à aristocracia; uma mulher que conhecia
de perto todas as instituições de saúde mais importantes da Europa e que propôs uma
reforma sanitária para a capital do Império Britânico; uma mulher que carregava consigo um
homoerotismo impossível de ser expresso à época cujo preço foi a expressão da sua
sexualidade; uma mulher que não estava impregnada pelas teorias dominantes de
degenerescência e nem pelo darwinismo social, que descredenciavam a mulher com suas
categorias: esta mulher deu um significado diferente à palavra nurse" (SOBRAL et aI.,
1996b:04).

No século XIX cunharam-se palavras como capitalismo, fábrica, indústria, operário, greve, mais foi

Florence quem deu à palavra nurse um novo significado, que obrigou as pessoas a repensarem

hábitos culturais solidificados e a reorganizarem um contexto de crenças sobre o que vinha a ser

enfermeira como profissional e como mulher.

Florence atuou inicialmente na função de diretora de um pequeno hospital chamado Estabelecimento

para Damas de Companhia durante a Enfermidade, o que lhe foi permitido pela família, pelo fato de ser

um asilo particular, isento de todos os traços censuráveis de um hospital comum. O consentimento de

sua família deveu-se ainda ao fato da mesma se dedicar às atividades administrativas do asilo, na

qualidade de diretora. O trabalho manual junto ao doente, desde os primórdios da profissão, não era

considerado como atividade condizente para mulheres das classes sociais mais elevadas (GASTALDO

& MEYER, 1989).

.. ,.. .
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Com base em sua experiência anterior, o ministro da Guerra da Inglaterra, Sir Sidney Herbert,

convidou Nightingale e sua equipe de enfermeiras, composta de 38 enfermeiras voluntárias (religiosas

e leigas) para organizarem os hospitais militares ingleses na Guerra da Criméia (1854-1856). Estes

encontravam-se totalmente desestruturados e desequipados no que tange aos aspectos físicos,

humanos e materiais, o que redundava em altos índices de mortalidade entre os soldados feridos em

combate (GASTALDO & MEYER, 1989).

Ao levantar a situação dos hospitais, Florence e sua equipe constataram que as enfermarias eram

lugares imundos e infestados de parasitas. A escassez total de materiais, tais como armações de

camas, cobertores, tesouras, garfos, pratos, bacias, toalhas e muitos dos equipamentos médicos,

dificultavam sobremaneira o atendimento aos doentes. Os soldados jaziam em suas fardas sujas e

com sangue, às vezes nus, e com as feridas expostas e sem assistência adequada (MIRANDA, 1994).

Florence contava com o suporte de um grupo de enfermeiros do sexo masculino formado por alguns

decrépitos reformados de Chelsea e um grupo de enfermeiros militares totalmente incompetentes.

Como diria um relatório posterior: "um homem é escolhido para enfermeiro quando não se adapta às

fileiras e quando se trata de um indivíduo torpe ou desajeitado" (MIRANDA, 1994:161).

Mesmo enfrentando enormes dificuldades Florence organizou os serviços de lavanderia, rouparia,

cozinha dietética, almoxarifado e limpeza, então inexistentes no hospital. Mostrou grande capacidade

empreendedora, exemplificada no seguinte fato: dez dias após a sua chegada, a cozinha recém

instalada estava alimentando mil soldados, e dentro de três meses dez mil, estavam recebendo roupa,

alimento e medicações de seu hospital (TREVISAN, 1988). Como resultado de seu esforços houve

também uma redução considerável na mortalidade dos combatentes feridos de 40% para 2%
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(PAIXÃO, 1979), demonstrando assim que as péssimas condições de higiene anteriormente vigentes

nos hospitais sob o seu cuidado eram a principal causa de infecções e contágios.

Nacionalmente consagrada como heroína da Guerra, Florence recebeu em sua volta à Inglaterra uma

doação em dinheiro, do governo inglês. Em 1860 fazendo uso do donativo recebido cria a Escola

Nightingale no St. Thomas Hospital destinada a formar pessoas para uma prática de enfermagem

redimensionada aos novos tempos. Nela se formavam dois tipos de profissionais: as nurses e as

ladies-nurses.

As "nurses" oriundas do proletariado, que recebiam formação gratuita, devendo, porém, prestar

serviços no hospital durante, pelo menos, um ano após o curso, moravam e dedicavam-se

integralmente ao hospital e eram destinadas ao serviço nas enfermarias referentes a: banhos no leito,

administração de medicamentos, trocas de roupas de cama, ligando-se portanto ao cuidado direto ao

paciente. As "Iadies-nurses", provenientes de classe social mais elevada, que pagavam seus estudos,

moravam na escola e se destinavam às nobres tarefas do ensino, da supervisão de serviçais e das

nurses e da administração hospitalar (MIRANDA, 1994).

De acordo com SILVA (1989) as ladies-nurses eram vistas como dominando um dado tipo de saber

valorizado socialmente, enquanto as nurses eram vistas como executoras de um dado tipo de fazer de

baixo prestígio social, calcado no serviço "grosso" das enfermarias.

GASTALDO E MEYER (1989), reportando-se a esse momento da história da enfermagem, tece

algumas considerações relevantes:

• A enfermagem profissional já nasce vinculada ao hospital, o que talvez explique o seu enfoque

predominantemente curativo, que persiste até os dias de hoje;
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• A enfermagem se profissionalizou dentro do sistema capitalista, conseqüentemente reproduziu a

divisão social do trabalho e a dicotomia entre o fazer manual e intelectual;

• A formação das enfermeiras ocorreu em regime de internato. Esta iniciativa certamente estava

ligada à necessidade de mudança da imagem das mulheres que lidavam com os doentes. O

internato possibilitou um controle rígido no sentido de propiciar o desenvolvimento de traços de

caráter considerados desejáveis a uma boa enfermeira, tais como: respeitabilidade, obediência,

delicadeza, submissão, lealdade, passividade e religiosidade (ALMEIDA & ROCHA, 1989). SILVA

(1989) aponta que é um ideal secular de que o enfermeiro deve ser altruísta, abnegado, puro,

integro e humilde.

A proposta de Florence Nightingale, ao romper com uma prática de saúde anterior desvinculada de

qualquer formação oficial e de treinamento específico, tenta se aproximar de uma auréola de

cientificidade, de técnicas e procedimentos adquiridos somente às custas de um extenuante

treinamento escolar.

Assim, temos que a enfermagem profissional se incorporou ao projeto da racionalidade científica

moderna através da apropriação de um dos principais mecanismos de controle: a disciplina, resultante

do tripé vigilância constante - espaço individualizador e classificativo - registro contínuo. Assim,

"A enfermagem moderna, nascida durante a guerra nos hospitais militares, imbui-se deste
poder disciplinar, que vai passar a ser uma das características fundamentais da futura
profissão de enfermeira. A vigilância, o controle e o registro do tempo e do espaço dos
doentes nos hospitais, a organização, a disciplinarização, o controle dos seus pares na futura
profissão. Ao estabelecer um detalhado sistema de relatórios sobre cada "enfermeira", com
conteúdo de moral e de comportamento, Florence incorporava à sua proposta o poder
disciplinar (no conceito de Foucault) presente até hoje na enfermagem, embora com mais
sutilezas" (MIRANDA, 1994:28-9).
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Para FOUCAULT (1991:127) a disciplina é uma arte de dominação do corpo humano, que busca não

só aumentar suas habilidades, mas em acréscimo aumentar sua sujeição. "É dócil um corpo que pode

ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado".

o processo de disciplinarização das enfermeiras pode se dar essencialmente através dos seus corpos,

entendida nesta dominação dos corpos também a dominação das suas almas, do seu coração, seu

intelecto, suas vontades e desejos.

"A dominação dos seus corpos se faz pelo medo, pela ênfase do que é a norma ou o normal
no interior da profissão, pela capitalização do tempo, ou através da padronização das
técnicas, que está bastante vinculada à ênfase na minuciosidade e no perfeccionismo, pela
força do olhar hierárquico, pela sanção disciplinar e pelo exame" (LUNARDI, 1995:197).

o medo desponta como um fio visívellinvisível que permeia a teia da rede de poder em que se dá a

sujeição e disciplinarização dos seus corpos.

o modelo disciplinar e vocacional sistematizado por Florence Nightingale, difundiu-se por vários

países, implantando-se nos Estados Unidos em 1873 e, depois de meio século de desenvolvimento e

adaptação à realidade norte-americana, o modelo foi transplantado para o Brasil.

o desenvolvimento da enfermagem no Brasil remete ao fim do século passado e ao ensino superior.

Das primeiras tentativas de profissionalização resultaram as escolas de enfermagem Alfredo Pinto, em

1890, e da Cruz Vermelha Brasileira em 1916. Estas, no entanto, voltavam-se para a formação de

"auxiliares de saúde" sem uma concepção de enfermagem enquanto ciência autônoma. Em 1921 veio

ao Brasil a convite de Carlos Chagas, diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), a

enfermeira Ethel Parsons, que pertencia ao Serviço Internacional de Saúde da Fundação Rockfeller e

era chefe da Missão Técnica de Cooperação para o Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil, que
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disseminou entre nós a enfermagem científica idealizada por Florence Nightingale. Em 1922, foi

nomeada superintendente geral do recém-criado Serviço de Enfermeiras (GASTALDO & MEYER,

1989).

A Escola de Enfermeiras DNSP, criada pelo Decreto 15.799 de novembro de 1922, tinha como campo

de estágio o Hospital Geral de Assistência do referido Departamento. A Escola, financiada pela

Fundação Rockfeller, começou a funcionar em fevereiro de 1923 passando a chamar-se Escola Ana

Néri, em 1926, e seu quadro docente era composto por professoras estrangeiras. As enfermeiras

formadas por essa Escola assumiram a responsabilidade das chefias dos primeiros serviços de saúde

pública e do ensino, iniciando o preparo do pessoal auxiliar, então visitadores sanitários (MIRANDA,

1994).

Na transposição do modelo de enfermagem profissional da Inglaterra para o Brasil, via Estados

Unidos, Carlos Chagas, determinou que a Escola obedecesse aos mais elevados padrões de ensino

existentes na época. PAlXÃ021 e CARVALH022 citados em MIRANDA (1994) dizem que esses

"padrões de ensino" estavam embasados nos princípios nightingalianos, que poderiam ser assim

enumerados: 1) grande preocupação com a conduta pessoal das alunas, traduzível em exigências

expressas quanto à postura física, maneiras de trajar e de se comportar; 2) recomendação para que as

escolas fossem dirigidas por enfermeiras e não por médicos; 3) exigência de ensino teórico

sistematizado e de autonomia financeira e pedagógica. Somente deveriam ser selecionadas

estudantes qualificadas, que tivessem o diploma do Curso Normal. Tal exigência, ao menos nas

primeiras turmas, só era possível de ser cumprida pelas jovens das camadas médias e altas da

21 PAIXÃo, W. História da Enfermagem. Rio de Janeiro: Bruno Burcini, 1969.
22 CARVALHO, A. C. Orientação e ensino de estudantes de enfermagem no campo clínico. São Paulo,

1972. Tese (Doutorado) - Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.
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sociedade. Havia ainda outra exigência imposta pelas professoras segundo LlMA23 em MIRANDA

(1994): a de que apenas moças brancas pudessem freqüentar o Curso de Enfermagem.

No Brasil, as escolas de enfermagem, ao importarem o modelo nightingaliano, o fizeram com as

influências de Taylor e Fayol, representadas pela ênfase na especialização, nos métodos uniformes de

trabalho, na organização que focaliza a estrutura formal e na divisão do trabalho por funções dentre

outras.

A enfermagem recebeu grande influência da Abordagem Clássica ou Tradicional da Administração

representada pelas concepções de Taylor e Fayol, desde o final do século XIX e início do século XX,

principalmente quanto à dicotomia entre a concepção e execução das tarefas, à separação do

processo de trabalho das diferentes especialidades dos trabalhadores, e ao monopólio do saber e do

conhecimento para o controle das suas diversas fases (LUNARDI, 1993).

Os instrumentos e técnicas introduzidos na enfermagem americana nas primeiras décadas deste

século tinham sua atenção voltada não para o doente, mas para o procedimento a ser executado,

viabilizando também o controle social do pessoal elementar que numericamente era o mais

representativo. Assim, surge uma prática de enfermagem que foi denominada de modalidade funcional.

Esta prática já foi abolida nos Estados Unidos, mas ainda se encontra presente na enfermagem

brasileira.

"O foco da atenção de enfermagem, nesta modalidade, são as tarefas e os procedimentos.
Há um princípio de reconhecimento de divisão de trabalho, com maior ênfase nos cuidados a
serem prestados ao paciente, sendo que estes são agrupados para fins de economia de
tempo e de maior presteza na execução do serviço. Os cuidados a serem prestados a um
paciente são distribuídos por alguns elementos da enfermagem: por exemplo, um presta os
cuidados higiênicos a todos os pacientes, outro verifica os sinais vitais de todos e um outro
dá a medicação, e assim por diante; um mesmo paciente é atendido por vários elementos da

23 LIMA, V. S. Apolitica de saúde pública e o movimento sanitário brasileiro (1920-1950). Rio de
Janeiro, 1981. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro.
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enfermagem. São delegadas ao pessoal auxiliar todas as tarefas de cuidados aos pacientes;
assim, a enfermeira tende a perder contato com eles e passa a gerenciar o seu pessoal. Esta
modalidade resulta num trabalho do tipo produção em massa, sendo que a identidade do
paciente se perde na lista de obrigações a serem cumpridas" (ALMEIDA & ROCHA,
1989:52).

As tarefas são designadas de acordo com sua complexidade e nível de competência do pessoal. Esta

modalidade de assistência consolidou-se com os trabalhos de F. W. Taylor, que tratavam da gerência

científica, nos quais a liderança de enfermagem foi buscar subsídios para suas atividades nos

hospitais.

"A contribuição do pioneiro do movimento de administração científica propagou-se de forma
tão intensa no seNiço de enfermagem que ainda hoje está presente de maneira acentuada
em nosso meio e mais discretamente em países desenvolvidos, apesar das desvantagens
que tendem a desencorajar o seu uso pela profissão. A maior delas é a tão temida
fragmentação do cuidado prestado ao paciente, propiciando omissão no atendimento e
dificultando a coordenação e a comunicação; outra desvantagem é a possibilídade de
frustração do pessoal que, embora possa se sentir capacitado para realizar atividades
diversificadas, fica cerceado no esquema taylorístico incorporado pela enfermagem"
(TREVISAN, 1988:40-1).

A introdução dos mais remotos princípios da administração científica na enfermagem foi marcada pela

adoção da prática de divisão do trabalho entre os que pensam e os que executam.

A divisão técnica do trabalho, ou seja, um mesmo trabalho sendo executado em parcelas por vários

trabalhadores tem suas raízes na fase de cooperação e manufatura, assistindo-se a um progressivo

desenvolvimento no modo de produção capitalista. Esta divisão parcelada do trabalho, que se

sedimentou principalmente com a indústria norte-americana, tendo por pressupostos os princípios da

administração científica, extravasa os trabalhos ditos produtivos e atinge também os trabalhos não-

produtivos, como os serviços, incluindo-se aqui os de enfermagem (ALMEIDA & ROCHA, 1989).
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o processo de trabalho na enfermagem apresenta essa característica, que é a divisão técnica do

trabalho. A prática é parcelada em tarefas, procedimentos, atividades e responsabilidades diferentes,

cabendo também esta execução parcelada a diferentes agentes da enfermagem de acordo com o grau

de qualificação. "Inicia-se, portanto no capitalismo, a valorização do trabalho a ser executado pelas

enfermeiras, trabalho mais intelectual, e o trabalho manual, subordinado, executado pelos

desqualificados, os atendentes" (ALMEIDA & ROCHA, 1989:78).

A enfermagem incorporou o enfoque mecanicista da administração tendo em vista, principalmente, o

aumento da eficiência e maior produtividade das categorias inferiores da profissão. Havia uma perfeita

sintonia entre os ideais da enfermagem e a proposta de Taylor, calcados no caráter prescritivo e

normativo, no que se refere ao processamento das atividades de enfermagem, tanto para o nível de

administração quanto para o de operação.

"A enfermeira, o elemento pensante e responsável pela ação do pessoal subsidiário, inicia-se
na aplicação dos princípios de observação sistematizada e na elaboração de estudos de
tempos e movimentos para determinar e padronizar o modo mais eficiente de executar as
tarefas. Em conseqüência, passa a enfatizar a especialização e a divisão de trabalho,
atribuindo a cada elemento do serviço de enfermagem tarefas definidas e baseadas em
instruções previamente fixadas, que determinam um sistema de rotina, o que leva a assumir
o planejamento das atividades e a supervisão desse pessoal.
A enfermagem, buscando maior eficiência, incorpora assim o conceito de pesquisa de Taylor
quando tenta obter melhores métodos de trabalho, e absorve o conceito de supervisão de
forma tão incisiva que a função de supervisora é até nossos dias utilizada na profissão.
A influência de Taylor se fez e se faz presente de forma clara no serviço de enfermagem,
principalmente ao nível de desempenho de tarefas por parte dos subordinados; a
preocupação notória em cumprir as tarefas, em executar o serviço e em verificar o
desempenho através da quantidade de atividades realizadas são fatores valorizados pela
administração, que também é centrada na tarefa - a administração é entendida aqui como um
detalhamento da técnica de trabalho" (TREVISAN, 1988:40).
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A preocupação com o como fazer tem norteado a prática profissional da enfermagem. A divisão do

trabalho aliada à padronização das tarefas são características primordiais dessa prática. A elaboração

ou simples adoção de manuais de técnicas e de procedimentos, bem como a realização de escalas

diárias de divisão de atividades dentro do método de trabalho funcionalista são atividades importantes

para os enfermeiros que assumem a responsabilidade pelos serviços de enfermagem. A assistência de

enfermagem nesse cenário, é fragmentada em atividades, onde para cada elemento executor é

determinada uma ou mais tarefas. "Dessa forma o elemento executor se distancia do todo, que é a

assistência de enfermagem, para se fixar na parte, que é a tarefa" (KURCGANT, 1991:06).

De Fayol a prática de enfermagem herdou a ênfase na estrutura formal, concretizada nas funções de

prever, organizar, coordenar, comandar e controlar e a divisão vertical do trabalho determinando a

hierarquia e a autoridade (KURCGANT, 1991). Fayol também criou os princípios gerais de organização

do trabalho, onde a ênfase na disciplina destacava-se, já que oito dos treze princípios por ele

defendidos, referiam-se ao aspecto disciplinar: "autoridade, comando, subordinação, centralização,

hierarquia, justiça, disciplina e ordem" (LUNARDI, 1993:291).

Com o advento da institucionalização do hospital e com o progresso crescente da tecnologia e da

especialização, muitas enfermeiras foram impelidas para o desenvolvimento de suas atividades

profissionais nas instituições hospitalares. Isto gerou mudanças radicais no seu processo de trabalho:

a substituição da autonomia pela sua inserção numa estrutura bastante centralizada, com nítida

hierarquia de autoridade, dedicação às atividades de ensino, de administração e de supervisão,

afastando-se do seu objeto de trabalho - o cuidado direto -, apesar de ser este o que evidencia a

perícia e a excelência inerente ao desempenho de funções técnico-assistenciais (CARVALHO &

CASTRO, 1979).
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TREVISAN (1988), mencionando as idéias de JENSEN24,salienta algumas adaptações dos princípios

administrativos de Fayol para a unidade de internação e para o departamento de enfermagem.

Destacando-se: a) centralização da autoridade executiva, dado que o planejamento e a coordenação

das ações só obterão êxito se estiverem nas mãos de um único indivíduo - na unidade de internação

esse papel é de competência da enfermeira; b) definição de linhas de autoridade, de modo que cada

indivíduo seja dirigido por um só superior; c) delegação de autoridade; d) atribuição e controle de

deveres; capacidade de cooperação; e n flexibilidade de operação.

Assim, sendo a enfermeira uma profissional mais distante do paciente do que seu funcionário, pelas

características das funções que assume, comprometida que está com os aspectos burocráticos da

instituição e por delegar o cuidado, ela cada vez mais vai perdendo espaço na organização da

prestação da assistência. Em contraposição, se ela privilegiasse as funções administrativas centradas

na assistência ao paciente, teria mais subsídios para dirigir suas ações referentes ao planejamento,

coordenação e avaliação do atendimento de todás as necessidades dos pacientes, um conhecimento

melhor de seus subordinados e um controle maior do funcionamento da unidade de internação,

assegurando a manutenção de seu espaço (TREVISAN, 1988).

A abordagem da Administração Científica de Taylor tinha como características básicas a ênfase nas

tarefas, a separação entre o pensar e o fazer, a organização racional do trabalho, estudos dos tempos

e movimentos, padronização e supervisão funcional, sendo princípios determinantes para o surgimento

da burocracia na empresa. A proposição fayoliana por outro lado, enfoca a estrutura como um todo e

as funções do administrador em uma organização formal, determinando os traços básicos do

burocratismo, caracterizando o papel monocrático do administrador. De Taylor, Fayol a Weber revela-

24 JENSEN, D. M. Ward Administration. St. Louis: The C. V. Mosby Company, 1952.
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se uma evolução para a valorização do formal; a burocracia é a concretização do formalismo, da

razão (TRAGTENBERG, 1977).

De acordo com CARAPINHEIRO (1993) o hospital apresenta traços salientes de uma organização

burocrática. Os hospitais modernos têm crescido em tamanho e em complexidade. A diversidade de

profissionais com diferentes tipos de formação, a multiplicação dos serviços e das especialidades

médicas e o desenvolvimento tecnológico da medicina introduziram inovações na estrutura hierárquica,

na estrutura de poder e nos sistemas de comunicação do hospital, associando-se a este conjunto de

modificações a expansão do sistema burocrático da administração profissional.

Na concepção de TREVISAN (1988) a emergência da burocratização do trabalho da enfermeira são

oriundas de três fontes principais:

• a própria enfermagem, quando, concretiza um ideal da revolução introduzida por Florence

Nightingale - a divisão social do trabalho;

• A organização hospitalar onde o papel do enfermeiro é profundamente afetado pela obrigação de

representar a continuidade de tempo e espaço, sendo uma presença física contínua e obrigatória

entre muitos profissionais transitórios, assumindo uma "aura quase-proprietária sobre sua posição"

coordenando e sistematizando todo o fluxo de trabalho no domínio de seu território - a unidade de

internação; e

• A expectativa médica, que tem transformado o enfermeiro em especialista administrativo,

assumindo aquelas funções às quais os médicos não desejam se dedicar. A equipe médica espera

que a enfermeira assuma a responsabilidade pela manutenção da unidade e pela supervisão e

controle de medicamentos e materiais necessários, e exerça a coordenação das funções de

dispensa de cuidados do hospital com as funções médicas de cura.
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o enfermeiro, assumindo primordialmente as atividades tidas como intelectuais, centra suas atividades

no gerenciamento. Nesse gerenciamento, tem se limitado "a solucionar problemas de outros

profissionais e a atender às expectativas da instituição hospitalar relegando a um plano secundário a

concretização dos objetivos de seu próprio serviço" (TREVISAN, 1987:204). Muitas vezes, assume

atividades burocráticas que reproduzem a exigência institucional, seja ela pública ou privada, nos seus

interesses capitalistas. Nesse contexto, as demais categorias de trabalhadores de enfermagem têm

assumido o papel de executores do fazer reservado historicamente aos escravos, camponeses,

prostitutas e operários.

GONÇALVES (1979, 1992, 1994) e MEDICI (1992) dedicando-se à compreensão do processo de

produção na saúde, analisando o trabalho desenvolvido pelo trabalhador de saúde, esclarecem que

este trabalho compreende um processo de produção específico, denominado de "processo de

produção em saúde".

CASTELLANOS et aI. (1989), seguindo essa mesma linha de reflexão dos autores acima citados e

ainda tomando de empréstimo contribuições relevantes de LAURELL & NORIEGA (1989), tecem

algumas aproximações importantes no sentido de entender os diferentes processos de trabalho

desenvolvidos pela enfermeira. Caracterizam o trabalho de enfermagem como instrumento do

processo de produção em saúde, englobando modelos de saúde individual e modelos de saúde

coletivos, sendo estes complementares e não excludentes.

Para CASTELLANOS et aI. (1989) a intervenção de enfermagem, na área hospitalar, caracteriza-se por

dois processos de trabalho: "processo cuidar" e "processo administrar".
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Segundo essas autoras o "processo cuidar" surgiu como instrumento do processo de trabalho médico,

tendo como objeto de trabalho a ser transformado os corpos individuais. Para viabilizar essa

transformação, a enfermagem utiliza instrumentos, tais como: a observação, o levantamento de dados,

o planejamento, a evolução da assistência, procedimentos técnicos e de comunicação e interação

entre pacientes e os próprios trabalhadores de enfermagem e os vários agentes que compõem a

equipe multiprofissional de saúde.

Para as autoras, o "processo administrar" tem como objeto de trabalho a organização da assistência e

a educação continuada de todos os profissionais; como meios e instrumentos, a força de trabalho, o

material, os métodos e os modelos administrativos. Retratam que os desafios do processo

"administrar" deve ser orientado pala finalidade imediata de organizar o trabalho e, pela finalidade

mediata, de desenvolver condições para a realização do processo de trabalho cuidar.

Referem ainda, que no processo de trabalho administrar, a autonomia está submetida à autoridade

administrativa da instituição, uma vez que as atividades administrativas/gerenciais do enfermeiro são

desenvolvidas tendo-se como parâmetro e referência as diretrizes emanadas pelo nível central da

administração institucional materializadas sob a forma de regulamentos, normas, rotinas e manuais

que regulamentam o funcionamento do serviço.

Conforme afirma MENDES (1988), a prática do enfermeiro é influenciada diretamente pelas

características alienantes de uma instituição burocrática, sendo o planejamento e a normalização desta

prática estabelecidos, na maioria das vezes, sem a participação efetiva do profissional, restando para

este executar as ações determinadas nos escalões superiores da hierarquia do poder.
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Nesses processos, a participação dos trabalhadores de enfermagem ocorre de forma heterogênea e

hierarquizada, expressando a divisão técnica e social no trabalho de enfermagem. Enquanto o

"processo de cuidar" é representado por trabalhadores parcelados, alienados, polarizando os

auxiliares e os técnicos; o "processo administrar" polariza o enfermeiro e o seu saber, como

instrumental ideológico de poder e, em algumas atividades burocráticas, o técnico.

SILVA et aI. (1993) polemizando sobre a dicotomia criada em torno da função administrativa versus

assistencial no que diz respeito ao concreto do trabalho de enfermagem e às perspectivas desse

mesmo trabalho, chamam a atenção de que:

"Essas duas orientações não se constituem em pólos opostos do trabalho de enfermagem
mas, ao contrário, fazem parte de um mesmo processo de trabalho. A dicotomia entre o
administrar e o assistir não advém da prática, e sim de um discurso acadêmico, aqui
entendido como uma discussão teórica proveniente da academia, da produção "científica",
que não tem se apoiado e nem se legitima na realidade de trabalho de enfermagem e da
saúde como um todo. A academia coloca a atividade administrativa e do gerenciamento
como um desvio de função, a partir da pressuposta idéia de que as funções da enfermeira
seriam aquelas relacionadas diretamente com o cuidado ao paciente. E aqui enfatizamos que
não há como negar que a assistência, o cuidado à pessoa humana seja inerente à
enfermagem. Mas será também inerente à enfermeira?" (SILVA et aI., 1993:60)

MELO et aI. (1996) entendem que não há dicotomia entre as funções assistenciais e as

administrativas, elas se complementam. A função administrativa realizada pelo enfermeiro constitui

num instrumento do seu trabalho e não um desvio de função. O profissional no seu cotidiano realiza as

funções de planejamento, organização, direção e controle. A execução de cada uma dessas funções

ocorre em maior ou menor freqüência, mas todas estão presentes.

As autoras apontam ainda que o enfermeiro é o administrador da assistência de enfermagem prestada

ao paciente, pois o exercício desta função é centrada no cuidado ao paciente e na organização do

ambiente hospitalar para viabilizar a atuação dos demais profissionais da saúde e, primordialmente, de
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sua equipe de auxiliares. Em outras palavras, o enfermeiro é responsável pelo gerenciamento de

recursos humanos, do material e das instalações necessários ao bom atendimento dos pacientes

hospitalizados em sua unidade. Em última análise, o enfermeiro está orientado para ações que

implementem a assistência de enfermagem de acordo com as necessidades do paciente. No entanto,

LUNARDI FILHO & MAZILLI (1996:64) chamam a atenção para o fato de que:

"Porém, na maioria das vezes, não lhe são dadas condições m/n/mas para bem
desempenhar essa função, pois, em decorrência da atual conjuntura econômica, os meios
materiais e instrumentos não lhe são oferecidos em qualídade e quantidade suficiente pela
administração, inviabilízando, quase que totalmente, sua atuação. Tal tipo de situação, além
de comprometer o exercício profissional do enfermeiro, provavelmente tem implícações na
gênese do sofrimento, tanto no seu trabalho quanto no de seus auxiliares, que não
conseguem, apenas com seus conhecimentos técnicos, prestar uma assistência adequada e
de qualídade".

A indicação dos enfermeiros para exercerem funções administrativas é feita por uma autoridade

superior. Em decorrência do regulamento e do regimento, a hierarquia de poder investe de autoridade,

por delegação, os enfermeiros promovidos a cargos administrativos. Investidos dessa autoridade, e

assumindo a responsabilidade inerente a ela, os enfermeiros comprometem-se com os objetivos da

organização, agindo não apenas em consonância com as normas padronizadas, mas

responsabilizando-se por mantê-Ias. Em outros termos, os enfermeiros têm garantido a burocratização

(TREVISAN, 1987).

Em suma, a função administrativa do enfermeiro está orientada para o serviço e para o paciente, de

forma que pode-se perceber uma associação dos enfoques da administração da unidade com os da

administração da assistência.

Caracteriza-se assim, uma bidimensionalidade no compromisso do enfermeiro. Há o compromisso com

a profissão e com a organização, o que pode gerar conflitos e disfunções em função do apego
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excessivo às normas e rotinas, e a conseqüente diminuição do número de relações personalizadas

(TREVISAN,1988).

TREVISAN (1988) analisando a função administrativa do enfermeiro à luz das implicações e

imposições do processo organizacional burocrático, a classifica em:

a) função administrativa burocrática - caracteriza-se pelo uso do conhecimento

técnico-especializado sobre administração visando a consecução dos objetivos da organização. A

racionalidade, a eficiência e a impessoalidade são seus elemento essenciais e seu exercício pauta-se

por normas e rotinas preestabelecidas;

b) função não burocrática - o exercício desta função está vinculado à competência profissional do

enfermeiro e tem como foco a qualidade do trabalho. Apresenta como características o fato de não ser

regida por normas detalhadas; dependência maior da competência individual, possibilitando o uso da

criatividade, deixando espaço para um estilo mais pessoal na resolução dos problemas. Nesse sentido,

enquanto a função burocrática é comandada pelo compromisso com a organização, a não-burocrática

é mais orientada pelo compromisso com a profissão.

Em seu estudo TREVISAN (1988) revela que o tipo de função administrativa burocrática mais

desenvolvida pela enfermagem é a implementação de ordens médicas - que atende às expectativas

médicas; segue-se a ela a função de orientação dos funcionários sobre normas, rotinas e atribuições-

correspondendo à expectativa da organização hospitalar; e por último encontra-se a verificação de

prontuários, exames, escalas de cirurgia - atendendo às expectativas de ambas as forças acima

referidas. Paradoxalmente, o tipo de função burocrática que menos dedicação recebe da enfermeira

provém da expectativa do próprio serviço de enfermagem - supervisionar e avaliar o trabalho do

pessoal auxiliar.



118

Depreende-se daí que, a enfermagem não desenvolve um trabalho autônomo, tanto no que se refere

ao cuidar, quanto ao administrar, pois essa autonomia fica submetida a instâncias hierarquicamente

superiores - para o administrar - e ao médico - para o cuidado clínico, pois é ele o detentor dos

instrumentos para diagnosticar e determinar ações terapêuticas, as quais direcionam parte significativa

do cuidado em enfermagem. Essa posição, entretanto não é confortável para a enfermeira, por duas

razões básicas conforme SILVA et ai. (1993):

a) Não existe um instrumental próprio que possibilite à enfermeira administrar. Ela utiliza para tal um

saber oriundo da Administração Geral;

b) O serviço de enfermagem fica entre a autoridade de uma administração superior e entre a

autoridade técnica do médico.

A enfermeira ao assumir acriticamente a função administrativa e o conflito burocrático-profissional

inerente à sua posição na estrutura hospitalar transforma-se na figura abnegada e docilizada do anjo

branco que serve com perfeição a organização hospitalar e ao poder médico na medida em que se

tornam corpos dóceis e disciplinados. Desse modo, o que a caracteriza essencialmente é o

cumprimento do dever, a hierarquia social, a desigualdade, o não-questionamento da ordem

estabelecida, a obediência (por parte do profissional enfermeiro) a outrem. Isso significa existência de

alienação, da não-liberdade, da exploração, ou seja, de "sofrimentos" (HELLER, 1989).

Na concepção de MODA (1991) é premente mobilizar as idéias de todos para a consecução dos

objetivos comuns, em vez de tentar submeter todos às idéias de poucos, desperdiçando os talentos

que se encontram em todos os níveis da organização. Nessa perspectiva, o autor alerta que:

"É preciso reverter o processo da repressão organizaCional que produz funcionários
alienados, ameaçados, submissos, servilmente obedientes e pontuais. São esses
funcionários, chamados constantemente a aceitar as idéias e manifestações das chefias, que
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carregam em si a frustração de não poderem contribuir além dos estreitos limites que lhes
são fixados. Conhecem, mais do que seus chefes, a ineficiência que ajudam a produzir, e
sabem ainda mais sobre o grau de contribuição que poderiam oferecer se maiores
oportunidades lhes fossem concedidas" MOTTA (1991 :179).

Urge pois, que se abra um espaço de discussão sobre as perspectivas da enfermagem na assistência

e no gerenciamento calcado na formação de uma ética que se proponha a abolir todo o "sistema de

dominação", permitindo o desenvolvimento de uma consciência crítica em relação ao seu saber e sua

dimensão prática, visando a construção de um novo alicerce social, político e ideológico que resgate a

legitimidade da enfermagem e da enfermeira e seu papel transformador da sociedade.

111.2O (des)conhecido trabalho cotidiano do hospital

Ao longo da história o ambiente laboral tem sido causa de mortes, doenças e incapacidade para uma

parcela considerável de trabalhadores. Entendido como o conjunto de todas as condições de vida no

local de trabalho, engloba tanto as características do próprio local (dimensões, iluminação, aeração,

rumorosidade, presença de poeiras, gases ou vapores e fumaças, dentre outros), como os elementos

conexos à atividade em si (tipo de trabalho, posição do trabalhador, ritmo do trabalho, ocupação do

tempo, horário de trabalho diário, turnos, horário semanal, alienação e não-valorização do patrimônio

intelectual e profissional) (ODDONE,1986).

Estes vários elementos, dependendo da sua intensidade e também do tempo de contato dos indivíduos

com os mesmos, podem ser responsáveis por danos à saúde dos trabalhadores, que se apresentam

sob formas variadas, da sensação indefinida de desconforto e sofrimento, às doenças profissionais

clássicas e os acidentes de trabalho. Conforme LOPES et aI. (1996), os trabalhadores, sem escolha,

se submetem às relações, organizações, condições e ambientes de trabalho, expondo-se fisicamente
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à poeira, vapores, gases, calor, barulhos, acidentes, jornadas de trabalho, sobre os quais não exercem

nenhum controle.

Atualmente sabemos que o trabalho em ambiente hospitalar abrange uma série de fatores geradores

de insalubridade e penosidade, produzindo agravos à saúde do trabalhador.

No Brasil, o hospital é considerado uma instituição integrada ao setor terciário da economia, que

apresenta grau de risco 3 pela portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho (BRASIL, 1994), devido as

operações insalubres ali realizadas".

A legislação, através do artigo 189 da CLT, conceitua operações insalubres como aquelas que por sua

natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o trabalhador a agentes nocivos à saúde, acima

dos limites de tolerância fixados, em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de

exposição a seus efeitos (BRASIL, 1994).

o trabalho em contato permanente com pacientes no hospital, pode ser caracterizado, de acordo com

a Norma Regulamentadora 4 (NR-4), como apresentando insalubridade de grau máximo, para o

trabalho com pacientes em isolamento por doença infecto-contagiosa, bem como objetos de seu uso,

não previamente esterilizados. Nessa categoria estão incluídos trabalhadores de hospitais de

isolamento de doenças infecto-contagiosas e funcionários que trabalham em setores específicos de

isolamento dentro de hospitais gerais; e insalubridade de grau médio para os trabalhos e operações

em contato permanente com pacientes e ou material infecto-contagiante em hospitais, serviços de

emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados

aos cuidados da saúde humana (BRASIL, 1994).

25 Segundo a legislação brasileira, a classificação de grau de risco é variável entre um a quatro.
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As atividades que envolvem agentes biológicos, perante a Norma Regulamentadora 15, devem ser

avaliadas qualitativamente, sendo conferido ao trabalhador o recebimento do adicional de

insalubridade em seu grau máximo ou médio, respectivamente 40% e 20% sobre o salário mínimo

(BRASIL, 1994).

Os limites de tolerância a cada um dos agentes do ambiente de trabalho, considerados necessários

para preservar a integridade do organismo humano, estão contemplados na CLT no capítulo referente

à segurança e medicina do trabalho através das Normas Regulamentadoras: NR-9, NR-15, NR-16 e

NR-17 (BRASIL, 1994).

Na organização hospitalar, dificilmente existe a preocupação com aspectos relacionados à proteção, à

promoção e à manutenção da saúde de seus funcionários; esta situação é paradoxal, pois ao mesmo

tempo que o hospital tem como missão salvar vidas e recuperar a saúde dos indivíduos enfermos,

favorece o adoecer das pessoas que nele trabalham.

Neste contexto, os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem expõem a sua saúde e

segurança à mercê das condições de trabalho que os colocam diante de riscos ocupacionais diversos

favorecendo o aparecimento de acidentes, sofrimentos e doenças.

Conforme BULHÕES (1994), a palavra risco é originária do latim risicus, do verbo resecare-corlar,

significa perigo, inconveniente, dano ou fatalidade eventual, provável, às vezes até previsível. No

ambiente de trabalho, podem ser ocultos (quando o trabalhador não suspeita de sua existência'

latentes (causam danos em situação de emergência); reais (conhecidos de todos, mas com pouca

possibilidade de controle, quer pelos elevados custos exigidos, quer pela ausência de vontade política

para solucioná-los).
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Observa-se que apesar dos riscos poderem ser avaliados, prevenidos ou até mesmo eliminados, ainda

afetam sobremaneira a saúde dos trabalhadores no ambiente laboral contemporâneo.

A virtual falência do Estado e a conseqüente busca de equilíbrio fiscal, monetário e da balança de

pagamentos tem levado a um aumento considerável do desemprego aliada a uma completa

deterioração da atenção às necessidades básicas da população, destacando-se: saúde, habitação,

educação, saneamento e transporte.

No que diz respeito ao setor saúde DIAS (1993) comenta que esses ajustes se traduzem na redução

de investimentos em saneamento, manutenção e conservação de equipamentos e instalações, e na

capacitação de pessoal. Os recursos estão sendo destinados a problemas prioritários e de impacto

mais imediato. Conclui-se que, os riscos nessas condições dificilmente serão neutralizados e/ou

extintos.

RIGOnO (1993:28), discutindo o adoecer e morrer dos trabalhadores brasileiros diz que:

"O trabalho no Brasil, nos últimos quinze anos, levou pelo menos 60.000 pessoas à morte e
300.000 a mutilações incapacitantes. O "progresso" gerado pelos 60 anos de industrialização
não resolveu os problemas básicos que levam às "doenças da miséria" e ainda à elevação
das doenças crônico degenerativas, cardiovasculares, profissionais, mentais e do câncer".

O cenário acima aponta que as pessoas afetadas pelas péssimas condições de vida e saúde,

demandam meís serviços médico-hospitalares, gerando colapso do sistema, em função da falta de

leito~ hospitalares, materiais/equipamentos e sobrecarga de trabalho para o pessoal de saúde, onde

destacamos a equipe de enfermagem.

Assim, constatamos que a trajetória da prestação de serviços de saúde no Brasil aliada aos interesses

da política econômica e social, não tem atendido as necessidades de saúde da população nem aos
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anseios e reivindicações dos trabalhadores de saúde. Estes estão expostos a riscos específicos da

profissão e do ambiente onde executam suas atividades, tais como: vírus, fungos, bactérias, radiações,

gazes anestésicos, drogas citostáticas, movimentação e transporte de cargas, postos de trabalho

inadequados, iluminação deficiente e responsabilidade excessiva.

A preocupação com os problemas que emergem da relação trabalho-saúde inerente aos profissionais

de enfermagem que exercem suas atividades em hospitais, vem despertando o interesse de

pesquisadores devido aos aspectos de penosidade e sofrimento referentes ao cuidado de pessoas

doentes, bem como aos riscos do ambiente de trabalho.

A maioria dos estudos que enfocam essa temática, esbarram nos limites do paradigma positivista, uma

vez que se embasam na concepção hegemônica multifatorial do processo saúde-doença. Nessa

concepção, esses estudos buscam apreender os riscos e morbidades específicos a que estão

expostos os trabalhadores de enfermagem dentro de uma visão restrita, ou seja, como agentes

presentes no ambiente de trabalho.

Dentre os estudos fundamentados no referencial positivista destacam-se aqueles desenvolvidos por

O'DONOVAN & BRIDENSTINE (1983) nos Estados Unidos e ESTRYN-BEHAR (1980) na França, e os

de BULHOES (1994), MARli ALE (1995), LOPES (1996), FRANCO (1981), CORTEl (1987),

MONTEIRO et aI. (1987), SANTOS et aI. (1989), SOUZA & VIANNA (1993), VIEIRA (1993) e

SCHIMIDT (1984) no Brasil.

O'DONOVAN & BRIDENSTINE (1983) apresentam um estudo realizado pelo National Institute of

Occupational Safety and Health, sobre incidência relativa26 de distúrbios mentais de 130 categorias

26 A medida típica do risco é chamada incidência. Define-se incidência como a proporção de casos novos de
uma dada patologia em uma população delimitada, durante um período determinado de tempo. Em outras
palavras, incidência será o equivalente numérico do conceito de risco.
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profissionais. Das 27 categorias que revelaram maior incidência, sete estavam relacionadas à área de

saúde e incluíam os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. Estudo do U.S. Department of Labor,

apresentado pelos autores, apontou que a incidência de doenças ocupacionais por 100 empregados

em horário integral é 58% maior para os trabalhadores da área de saúde que para outros empregados

na indústria.

Analisando as condições de trabalho e dificuldades sociais de mulheres que trabalham em hospitais,

ESTRYN-BEHAR (1980a) relata o resultado de uma enquete realizada pelo Laboratoire d'Ergonomie et

de Sociologie du Travail (LEST) do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), onde se

conclui que 40 a 45% das jovens enfermeiras interrompem suas atividades por volta do sexto ano de

sua entrada na atividade. Na sua análise, aponta sobrecargas físicas que determinam problemas

ósteo-articulares, e que o número de pausas durante a jornada de trabalho é inversamente

proporcional ao surgimento de doenças. O trabalho noturno e problemas de sono foram detectados,

ocasionando perturbações horárias na ingestão de alimentos, e outros. As dificuldades na esfera social

detectadas iam desde os baixos salários e a limitação do acesso ao lazer, até condições mínimas de

conforto em moradias superlotadas, que constituem uma fonte de angústia, o que, segundo a autora,

seria responsável pela presença de 50% de distúrbios psíquicos.

ESTRYN-BEHAR (1980b) mostra que os riscos inerentes ao ambiente hospitalar, são: manipulação de

produtos químicos, trabalho noturno, exposição à radiação ionizante, sustentação de excesso de peso

durante a assistência ao paciente e longa duração da jornada de trabalho. O trabalho hospitalar

vivenciado nessas condições pelo pessoal de enfermagem causam danos à sua saúde física e mental,

bem como, interferem de forma negativa na qualidade do cuidado prestado.
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Reportando-se também especificamente ao ambiente hospitalar, BULHOES (1994), MARZIALE (1995)

e LOPES (1996), discutem os riscos decorrentes de agentes biológicos, físicos e químicos, bem como

aqueles referentes aos aspectos erqonôrricos e psicossociais, os quais são os principais geradores de

insalubridade e periculosidade na profissão, produzindo doenças comuns à equipe de enfermagem. Os

riscos biológicos são responsáveis pelas infecções agudas e crônicas causadas por vírus, fungos e

bactérias; têm sido responsáveis pelo aparecimento de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho

ocasionando prejuízo aos trabalhadores e às instituições. Os riscos físicos estão representados pelas

radiações ionizantes, não-ionizantes, ruídos, vibrações, temperatura ambiental, iluminação e

eletricidade; os químicos reportam-se ao uso de numerosos compostos, que podem levar os

trabalhadores a apresentarem várias reações alérgicas e alteração na reprodução (abortos

espontâneos e indução de partos prematuros); os riscos ergonômicos estão associados à

movimentação e transporte de pacientes, manuseio de equipamentos e materiais, posturas

prolongadas e inadequadas, flexões freqüentes ao organizar as enfermarias e ao assistir os pacientes,

deslocamentos desnecessários, dentre outros. Os psicossociais estão relacionados, principalmente, ao

contato dos trabalhadores com situações de sofrimento dos pacientes. Portanto, os riscos vivenciados

caracterizam as péssimas condições de trabalho a que estão submetidos o pessoal de enfermagem,

interferindo não somente na qualidade do trabalho mas em acréscimo na sua qualidade de vida.

Em seu estudo FRANCO (1981) fez um levantamento de morbidade, segundo a queixa dos

trabalhadores de um hospital universitário, onde estão incluídos os trabalhadores de enfermagem,

resgatando os problemas de saúde por eles relacionados com o trabalho. Dentre estes foram citadas

as doenças infecto-contagiosas, a lombalgia, a doença alérgica, a fadiga, o acidente de trabalho, as

dores nas costas, as dores articulares, a enxaqueca, as doenças do aparelho reprodutor, a cardiopatia

hipertensiva e a hiperemese gravídica.



126

Nesse estudo, o autor acima citado, apontou como determinantes dos acidentes de trabalho e das

doenças detectadas, além dos agentes físicos, químicos, biológicos e psicológicos, também aqueles

associados a uma peculiar forma de exploração da força de trabalho, quais sejam: sobrecarga de

serviço, salários insuficientes, condições de trabalho insatisfatórias e mecanismos formais e informais

de controle dos funcionários de que a empresa hospitalar faz uso.

Estudando os acidentes típicos de trabalho entre profissionais e ocupacionais que trabalham em

instituições hospitalares CORTEl et aI. (1987), MONTEIRO et aI. (1987), SANTOS et aI. (1989),

SOUZA & VIANNA (1993) constataram que os ferimentos com materiais pérfuro-cortantes e os

problemas ósteo-músculo-articulares decorrentes principalmente de quedas são os que apresentam

maior incidência. Em seu estudo SOUZA & VIANNA (1993), referiram que a grande maioria dos

ferimentos poderiam ter sido evitados com a adoção das precauções universais, através da utilização

de luvas, óculos e principalmente com descarte apropriado de materiais pérfuro-cortantes. Além

desses dados, CORTEl et aI. (1987) também mencionaram doenças crônicas como hipertensão,

enxaqueca, escoliose, artrose, faringite, rinite e, ainda, a dermatite de contato, causada principalmente

pelo manuseio de substâncias químicas.

VIEIRA (1993), abordando a qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros em um hospital de ensino

constatou que esta não é satisfatória em virtude da remuneração inadequada, desequilíbrio entre a

vida profissional e pessoal, falta de perspectiva de ascensão na carreira, excesso de trabalho,

observação rígida às normas burocráticas e a ausência de uma política de recursos humanos que

contemple os anseios e reivindicações dos trabalhadores. Esse cenário afeta diretamente a

organização dos serviços em função dos elevados índices de rotatividade e absenteísmo e até mesmo

evasão profissional entre os trabalhadores, interferindo no cuidado prestado ao paciente.
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SCHIMIDT (1984), afirma que a elevada tensão emocional inerente às atividades de enfermagem,

associada às longas jornadas de trabalho, às condições de insalubridade, à baixa remuneração e ao

emprego duplo, conduzem a altos índices de absenteísmo o que aumenta a carga de trabalho,

tornando ainda mais penosas as condições de trabalho no hospital.

Dentre os estudos que enfocam o desgaste mental, relacionado ao trabalho de enfermagem, em uma

abordagem psicossocial ou materialista histórica e dialética estão os de MENZIES (s.d.) na Inglaterra e

os de PITIA (1990), BORSOI (1992)e SILVA (1996) no Brasil.

MENZIES (s.d.) em um estudo com trabalhadores de enfermagem de um hospital londrino, pontua que

o serviço de enfermagem sofre o impacto total, de modo imediato e concentrado, das tensões,

angústias, e conseqüente desgaste mental, que advém do cuidado direto a pessoas fisicamente

doentes ou lesadas. O lidar cotidiano com doenças e morte, imprime um fluxo de atividades que

compreendem a execução de tarefas agradáveis ou não, repulsivas e aterrorizadoras, fazendo emergir

sentimentos muito fortes e contraditórios na enfermeira: piedade, compaixão e amor; culpa e

ansiedade; ódio e ressentimento contra os pacientes, inclusive inveja ao cuidado oferecido ao doente.

MENZIES (s.d.) examinou como os sistemas sociais de defesa se formam para possibilitar o convívio

com situações potencialmente geradoras de ansiedade e stress. O contato íntimo com os pacientes

mobiliza fortes desejos e impulsos libidinosos e eróticos que podem ser difíceis de controlar. A autora

chama atenção para as phantasias inconscientes que existem em cada indivíduo nos níveis mais

profundos e primitivos da mente.

Os elementos dessas phantasias são habitualmente estruturados na primeira infância, quando a

criança experimenta dois tipos opostos de sentimentos e impulsos: os libidinosos, descritos através

dos conceitos de instinto de vida e os agressivos, intimamente associados ao conceito de instinto de
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morte. A criança experimenta onipotências e atribui uma realidade dinâmica a esses sentimentos e

impulsos. Ela acredita que os impulsos libidinosos são literalmente doadores de vida e os impulsos de

morte virtualmente assassinos. A criança atribui sentimentos, impulsos e poderes similares a outras

pessoas e a partes importantes das pessoas. Os objetos e instrumentos dos impulsos libidinosos e

agressivos são sentidos como sendo o corpo e os produtos corpóreos da própria criança ou de outras

pessoas. As experiências físicas e psíquicas estão intimamente imbricadas nesse período ... A criança

sente um grande temor causado pelos efeitos oriundos das forças agressivas sobre as pessoas que

ela ama e sobre si mesma. Ela sofre uma grande depressão pelas exigências que recairão sobre seus

ombros para a reparação, punição e revanche que podem atingi-Ia. O suplício vivido nessa situação é

maximizado porque o próprio amor e o desejo são sentidos como muito próximos da agressão.

E MENZIES (s.d.) continuando a desenvolver uma compreensão da ansiedade infantil, utiliza-se do

quadro teórico kleineano para perceber que o impacto que a doença dos doentes aliados ao "stress"

psicológico de familiares destes ou mesmo de colegas de trabalho, são capazes de gerar uma cadeia

inconsciente de associações que fazem com que o papel da enfermagem reedite situações

phantasiadas infantis que intensificam sua própria ansiedade e dificuldade de lidar com ela.

"Os pacientes e parentes nutrem sentimentos complicados em relação ao hospital, que são
expressos particularmente mais diretamente às enfermeiras e que, freqüentemente, as
confundem e angustiam. Os pacientes e parentes demonstram apreço, gratidão, afeição,
respeito; uma comovente crença de que o hospital funciona; prestimosidade e preocupação
para com as enfermeiras em seu difícil trabalho. Mas os pacientes freqüentemente se
ressentem de sua dependência; aceitam de má vontade a disciplina imposta pelo tratamento
e pela rotina hospitalar; invejam as enfermeiras pela sua saúde e competência; são
exigentes, possessivos e ciumentos. Os pacientes, tal como as enfermeiras, experimentam
fortes sentimentos libidinosos e eróticos, estimulados pelos cuidados de enfermagem, e às
vezes se comportam de maneira a aumentar as dificuldades das enfermeiras, por exemplo,
através da exposição física desnecessária. Os parentes podem ser igualmente exigentes e
críticos, principalmente porque sentem que a hospitalização implica em inadequações em si
mesmas. Eles invejam a competência da enfermeira e têm ciúmes do contato íntimo que ela
mantém com o "seu" paciente" MENZIES (s.d.:09).
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A autora revela que, toda doença traz um desgaste emocional considerável ao paciente e seus

familiares, quanto mais grave e severo for o prognóstico. As exigências psicológicas demandadas por

pacientes e familiares, vão além das possibilidades de prestar cuidado correto e eficiente e das

aplicações de terapêuticas. Existe a expectativa implícita de que o hospital deva conter e administrar

os problemas emocionais provocados pelo doente e sua doença e toda rede de relações sociais que a

eles se vinculam.

Os trabalhadores do hospital, em especial a enfermeira, são obrigados a vivenciar os sentimentos de

depressão e ansiedade dos pacientes e familiares naturalmente projetados no hospital, assimilando o

medo e a repulsa do enfermo pela doença e sua recusa aos cuidados de enfermagem necessários,

cabendo-lhes assim, decidir questões importantes e assumir responsabilidades, liber(t)ando doentes e

parentes de certos aspectos emocionais provocados pelo doente e a doença que, de uma forma

igualmente natural, poderiam e até mesmo deveriam ficar com os pacientes e suas famílias. Face ao

contexto apresentado observamos que, às ansiedades profundas e intensas da própria enfermeira

acrescentam-se àquelas concernentes a outras pessoas.

Na concepção de MENZIES (s.d.) ao se desenvolver uma estrutura, uma cultura e um modo de

funcionamento, uma organização social é influenciada por vários fatores interatuantes, destacando-se:

as tecnologias disponíveis para a execução da tarefa; as necessidades de satisfação social e

psicológica dos membros da organização e os relacionamentos e pressões ambientais que a envolve.

Os membros da organização desenvolvem mecanismos de defesa estruturados socialmente, para

orientar o indivíduo a fugir da ansiedade, culpa, dúvida e incerteza, tornando-se um aspecto da

realidade externa com o qual novos e antigos membros da instituição devem entrar em contato. Tais

mecanismos são descritos pela autora como: fragmentação do relacionamento enfermeira-paciente;
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despersonalização, categorização e negação da importância do indivíduo; distanciamento e negação

dos sentimentos; tentativa de eliminar decisões pelo ritual de desempenho de tarefas; redução do peso

da responsabilidade na tomada de decisões através de verificações e contra-verificações;

redistribuição social colusiva da responsabilidade e da irresponsabilidade; obscuridade intencional na

distribuição formal de responsabilidade; redução do impacto da responsabilidade pela delegação de

decisões aos superiores; idealização e subestimação das possibilidades de desenvolvimento pessoal

e resistência à mudança.

MENZIES (s.d.), confirmou em seus estudos como a organização parcelada do trabalho de

enfermagem e a desqualificação, que esvazia os seus significados, afetam negativamente a vida

psíquica das enfermeiras e propiciam o surgimento de um sistema socialmente estruturado de defesas

psicológicas. Se por um lado, isto proporciona às enfermeiras um certo grau de desempenho

rotinizado e sistematizado, por outro, gera perdas relevantes tanto para a vitalidade de seu psiquismo

individual quanto para a qualidade do trabalho que realizam.

As contribuições provenientes do estudo de MENZIES (s.d.) são fundamentais para os avanços na

organização do trabalho de enfermagem e para a promoção de saúde psicossocial - incluída aí a

realização profissional da categoria - no entanto, é curioso notar, o fato de ainda não terem sido

levadas em consideração e amplamente aproveitadas para tais objetivos.

A investigação de PITIA (1990) visa mostrar que o sofrimento psíquico daqueles que trabalham com a

dor e a morte do outro, decorre da própria natureza e das formas de organização desse trabalho

essencial e diuturno, evidenciados por sintomas e sinais orgânicos e psíquicos inespecíficos. Assim, a

autora, buscando nexos de causalidade entre a organização e a divisão do trabalho e o sofrimento
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psíquico dos trabalhadores em uma investigação empírica desenvolvida em um hospital geral, analisa

alguns elementos:

_ Em relação à natureza do trabalho, o fato de lidar com a dor, sofrimento e morte, influencia a

produção de sintomas psíquicos. Para alguns grupos ocupacionais, entretanto, até atua como fator de

proteção quando comparados com outros que, não lidando diretamente com pessoas, se encontram

mais lesados. Observou que os trabalhadores de áreas que têm contato direto com pacientes,

apresentam prevalências discretamente maiores para sintomas psicoemocionais e transtornos

mentais; trabalhadores de áreas de apoio apresentam maior prevalência de doenças psicossomáticas,

parecendo adoecer mais do que os trabalhadores que têm contato direto com os pacientes,

provavelmente, porque estes fazem uso de mecanismos defensivos;

_ No que diz respeito à divisão das tarefas, a maior prevalência de "sintomáticos" está entre os que

consideram inadequada a divisão do que entre os que a consideram adequada;

_ No item ritmo de trabalho observou que a maioria dos trabalhadores considerou insuficiente e corrido

o tempo disponível para o desempenho das atividades, ficando nesse grupo os maiores percentuais de

sintomáticos; e no fator repetitividade/monotonia, para os que referiram "variam muito" suas atividades

diárias, a prevalência de sintomas psíquicos apresentou-se baixa. Entre os trabalhadores de turnos

alternados e no trabalho noturno se apresentam uma maior prevalência de transtornos mentais;

_ Percebeu que em relação ao controle do trabalho a maioria dos trabalhadores participa do

planejamt;tllto das atividades, e entre os que não participam a prevalência de sintomas é maior;

_ No que concerne às pressões da chefia, ressaltou que "muita" pressão da chefia se associa a um

padrão elevado de sintomáticos positivos, seguindo-se de "pouca" pressão que poderá estar

significando também o abandono das equipes de trabalho à sua própria sorte, ampliando em muito as
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ansiedades advindas da falta de suporte técnico e administrativo para que esses trabalhadores

correspondam às demandas dos pacientes e familiares;

_ Observando as jornadas de trabalho diário, a autora constatou que aqueles que trabalham mais de

doze horas, são campeões em doenças psicossomáticas, transtornos mentais, sintomas

psicoemocionais e abuso de bebida alcoólica. As jornadas de quatro a seis horas apareceram como

melhor protegendo dos transtornos mentais e uso abusivo de álcool, mas não protegendo tanto dos

surgimentos de sintomas psicoemocionais e doenças psicossomáticas. As jornadas intermediárias de

7 a 12 horas apresentaram prevalência menor de sintomas psicoemocionais e doenças

psicossomáticas;

_Em relação ao gênero, a autora destaca que entre as mulheres de uma maneira geral, a prevalência

de sintomas é maior que entre os homens. Não obstante, os homens que cuidam diretamente dos

pacientes apresentarem maior proporção de sintomáticos. Isso se deve ao fato de que historicamente,

as atividades de cuidar, higienizar e alimentar velhos e crianças, sempre foram delegadas à mulher, o

que as torna mais preparadas para lidar com o sofrimento e a dor, ao passo que esse aprendizado

parece ser mais penoso para os homens;

_ Seu estudo evidenciou em relação ao estrato social que existe uma relação inversa entre o estrato

sócio-econômico e os valores das taxas de proporcionalidade de sintomas psíquicos, sendo que

quanto maior o nível sócio-econômico, menor a sintomatologia;

_ Como último aspecto abordado na relação do sofrimento psíquico com a organização e divisão do

trabalho temos a qualificação. Menciona que os trabalhadores menos qualificados estão mais

propensos a apresentarem sofrimento psíquico.

No entanto, a autora revela algumas limitações em relação ao estudo, observando que as associações

encontradas, embora retratem uma situação real, estatisticamente, representam uma fraca medida de
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associação entre variáveis examinadas, o que remete a uma dupla reflexão. A primeira inerente a

questão da adequação do desenho teórico-metodológico da pesquisa e a segunda relacionando-se a

indagação de que seria o contato direto com o paciente, ou seja, o lidar com a dor, sofrimento e morte,

o elemento mais determinante para a produção de sintomas psíquicos.

BORSOI (1992), revelou que a natureza do trabalho de enfermagem, ao lidar com a dor e a morte,

conduz os profissionais de enfermagem a experimentarem determinados estados que podem ser

caracterizados por estresse, "burnouf, fadiga, sofrimento psíquico e depressão. Essas categorias

genéricas - estresse, "burnouf e fadiga - simplificam o processo dinâmico e complexo que ocorre na

relação saúde mental e trabalho, embutindo uma sintomatologia variada e pouco específica. Mostrou

também, que nessas categorias mais genéricas é possível ler sintomas depressivos, histéricos e

hipocondríacos.

Assim, revelou a existência da "tríade neurótica" como expressão de sofrimento psíquico relacionado

ao trabalho de enfermagem: a hipocondria, a depressão e a histeria. Em seu estudo 30% dos

trabalhadores apresentaram perfil prevalente para hipocondria, 20,70% para depressão e 19,40% para

histeria. Ainda declara que os trabalhadores mais jovens e aqueles que desenvolvem suas atividades

em período noturno apresentam reações depressivas mais freqüentes.

No que concerne à lógica da prontidão hipocondríaca entre os trabalhadores de enfermagem - a

preocupação demasiada com o corpo e o medo da doença - mostrou que essa está embasada na

insalubridade do meio hospitalar; no enfrentamento do sofrimento, da dor e da morte e na situação

derivada da competência em diagnosticar distúrbios.
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Referindo-se à histeria que tem por base a angústia decorrente de alguma forma de conflito, indicou

que esta se mostra mais freqüente entre as mulheres mais velhas, no turno diurno e naquelas

responsáveis pelo cuidado direto do paciente, ou seja, as atendentes e auxiliares. Dadas as

características do trabalho de enfermagem, os trabalhadores podem desenvolver determinados modos

de sofrimento psíquico que podem ter como base aspectos específicos ou genéricos da profissão.

Assim, a prontidão paranóide, fundada no sentimento persecutório, pode estar relacionada à dinâmica

de controle que determinados trabalhadores possam ter sobre aspectos específicos de certos grupos

de tarefas que desenvolvem, como é o caso dos enfermeiros e auxiliares. Esse controle é sentido pela

pressão, não só relativa à supervisão, mas também em relação à tarefa que realizam e pelo paciente

que pode apontar os erros cometidos.

SILVA (1996), através de um estudo, fundamentado no materialismo histórico e dialético, busca

enfocar a relação trabalho-saúde dos trabalhadores de enfermagem de um hospital público e

universitário. Com esse objetivo reproduz o referencial teórico-metodológico-operacional construído

por LAURELL e NORIEGA (1989) que correlaciona os processos de trabalho e condições desgaste.

Esse modelo implica em um grande desafio, por contemplar a dificuldade de se entender o fenômeno

do desgaste mental que ocorre a partir da interação do indivíduo com o trabalho, uma vez que trata de

aspectos objetivos, subjetivos e intersubjetivos.

Neste sentido, tomando como base as contribuições de LAURELL e NORIEGA (1989) que definem o

desgaste como perda de capacidade potencial e/ou efetiva, corporal e psíquica, SILVA (1996) analisa

as diferentes cargas a que estão expostos os trabalhadores de enfermagem, gerando um perfil de

desgaste característico.
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Segundo a autora o processo de desgaste advém da exposição do corpo biopsíquico do trabalhador

de enfermagem às cargas de trabalho biológicas, físicas, químicas, mecânicas, fisiológicas e

psíquicas.

A exposição à grande diversidade, intensidade e simultaneidade de cargas, a que estão estão

submetidos os trabalhadores no hospital universitário estudado (HU), identificadas pelo grupo

homogêneo enfocado na pesquisa, caracterizam a gênese do desgaste que ocorre na instituição. A

autora enfatiza que, nem sempre indicam risco de morte iminente mas nem por isso deixam de ser

menos grave.

SILVA (1996) decompôs o trabalho de enfermagem em seus elementos básicos, permitindo melhor

apreensão da exposição dos trabalhadores às cargas de trabalho, desencadeadoras de desgaste,

constatando que:

_ Ao interagir com o objeto de trabalho, o corpo dos indivíduos doentes, o trabalhador se expõe

principalmente às cargas biológicas e fisiológicas. Essas cargas, derivam-se, principalmente do

contato com microorganismos patogênicos oriundos de pacientes portadores de doenças infecciosas e

infecto-contagiosas e/ou com suas secreções, no processo de assistência;

_ Na interação com os meios e instrumentos de trabalho, o trabalhador de enfermagem do HU se

expõe a todos os tipos de cargas. A exposição a essas cargas acontecem pelas condições de trabalho

inadequadas, defasagem tecnológica dos instrumentos de trabalho utilizados e adoção de medidas de

proteção individuais em detrimento das coletivas;

_As formas adotadas de organização e divisão do trabalho que concretizam a exploração da força de

trabalho, contribuíram significativamente para o aparecimento de cargas psíquicas importantes,

relacionadas pelo grupo homogêneo como inerentes a(o): supervisão estrita que surge como um
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instrumento que viabiliza o controle e a intensificação do ritmo de trabalho, gerando maior

produtividade; estados de tensão, fadiga, estresse e insatisfação; predominância do trabalho feminino;

trabalho monótono, repetitivo e parcelado; horas extras e dobras de plantão; falta de comunicação, de

criatividade e autonomia; incipiente exercício de defesa coletiva e agressão psíquica. Foi evidenciado

que as cargas psíquicas raramente geram processos de desgaste isolados. Na gênese dessas cargas,

é característica a simultaneidade de exposição com outros grupos de cargas a que estão submetidos

os trabalhadores, manifestando uma especificidade do processo de desgaste na realidade empírica

estudada.

A partir dos estudos desenvolvidos por LAURELL e NORIEGA (1989) e a pesquisa de SILVA (1996),

apresentaremos o conjunto de cargas e os elementos do trabalho de enfermagem, geradores de

desgaste, desgaste esse provocado pelos processos de trabalho, a que estão expostos o corpo e a

mente dos trabalhadores de saúde.

111.2.1 As cargas de trabalho de enfermagem no hospital

De acordo com LAURELL e NORIEGA (1989) a medicina do trabalho adota o conceito de "risco" para

evidenciar os elementos que presentes no ambiente de trabalho podem causar danos ao corpo do

trabalhador. Define, nesse contexto, os riscos como agentes nocivos isolados que podem causar

doenças.

Segundo os autores, a noção de "risco" da medicina do trabalho está calcada num esquema

monocausal, assinalando elementos isolados entre si e da dinâmica global do processo de trabalho,

não chegando sequer a ser os "fatores de risco" da epidemiologia multicausal, que postula a presença

simultânea de vários deles para que se produza a doença. Resulta dessa forma que esse conceito é
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insuficiente para a compreensão do movimento dinâmico dos processos de trabalho. Para que esses

obstáculos sejam superados propõem a construção do conceito de carga de trabalho.

Nessa direção, LAURELL e NORIEGA (1989:110) buscam ressaltar na análise do processo de

trabalho, "elementos que interatuam dinamicamente entre si e com o corpo do trabalhador, gerando

aqueles processos de adaptação que se traduzem em desgaste, entendido como perda da capacidade

potencial e/ou efetiva corporal e psíquica". Esses elementos são as cargas de trabalho que sintetizam

a mediação entre trabalho e o desgaste psicobiológico.

Para melhor apreender o conceito de carga de trabalho LAURELL e NORIEGA (1989) distinguem

diferentes tipos, agrupando-as em físicas, biológicas, químicas e mecânicas, por um lado, e fisiológicas

e psíquicas, por outro. As primeiras possuem uma materialidade externa ao corpo, que ao com ele

interatuar, adquirem materialidade interna, sofrem mudança de qualidade, podendo ser percebidas e

avaliadas. As últimas - as fisiológicas e psíquicas - em contraposição, somente adquirem materialidade

interna no corpo humano ao expressarem-se em transformações nos seus processos internos.

SILVA (1996), através do referencial teórico supramencionado refere que as cargas de materialidade

externa a que estão expostos os trabalhadores de enfermagem podem ser agrupadas em cargas

físicas, biológicas, químicas e mecânicas.

As cargas físicas podem ser exemplificadas pelos ruídos internos e externos ao ambiente de trabalho;

as variações de temperatura do ambiente (calor e frio); as radiações ionizantes (ondas

eletromagnéticas) e não ionizantes (infravermelho, ultravioleta, microondas e laser) e os efeitos da

eletricidade (choque elétrico, incêndio e explosões).
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Como cargas biológicas caracteriza os microorganismos patogênicos provenientes do contato com

pacientes portadores de doenças infecciosas e infecto-contagiosas e da manipulação de materiais

contaminados.

No que diz respeito às cargas químicas aponta os gases, vapores e líquidos e outras substâncias

usadas em esterilização e desinfecção de materiais, em anestesias e nos tratamentos

medicamentosos dos pacientes.

As cargas mecânicas são as mais visíveis, já que se convertem numa ruptura de continuidade

instantânea do corpo pela manipulação de materiais pérfuro-cortantes que provocam diversos tipos de

ferimentos e pelas torções, contusões e fraturas que ocorrem em função das características dos pisos

e escadas dos hospitais que, na sua grande maioria, são lisos e escorregadios.

As cargas de materialidade interna a que estão submetidos os trabalhadores de enfermagem podem

ser caracterizadas em fisiológicas e psíquicas.

Dentre as principais cargas fisiológicas ressalta o esforço físico, advindo do levantamento e

manipulação de pesos; a posição de trabalho incômoda, pelo trabalho realizado em pé por longos

períodos, os deslocamentos e movimentos exigidos pela tarefa e a alternância de turnos.

As cargas psíquicas, finalmente, se traduzem pelos seguintes fatores: o caráter da supervisão; a

atenção permanente; os altos ritmos impostos; o impacto dos rodízios do trabalho noturno e em turnos,

das horas extras, das dobras de plantão; a desqualificação do trabalhador, resultado da separação

entre concepção e execução; a parcelização do trabalho, que redunda em monotonia e repetitividade;

e a predominância do trabalho feminino.
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A seguir apresentaremos algumas características relevantes das cargas de trabalho e suas

implicações ao nível da saúde do pessoal de enfermagem.

111.2.1.1 Cargas físicas

As cargas físicas presentes no trabalho de enfermagem geradoras de desgaste estão representadas

pelas mudanças de temperatura e umidade nos ambientes de trabalho, ocorrência de problemas com

eletricidade, desconforto proveniente de ruídos e vibrações emitidos por máquinas e equipamentos, e

iluminação inadequada.

BULHOES (1994) ressalta ainda como cargas físicas geradoras de doenças a inadequação da planta

física e o piso escorregadio, dentre outros. Revela que as normas de segurança e equipamentos de

proteção não são devidamente utilizados ou inexistem, para a garantia de um trabalho livre de riscos e

acidentes.

De acordo com FACCHINI (1986), ambiente de trabalho úmido, quente, mal ventilado, onde se

realizam atividades que demandam esforço físico produzem desgaste físico e mal estar nos

trabalhadores.

No que se refere à temperatura de conforto, as normas legais preconizam entre 20 e 23° C (BRASIL,

1991). Ambientes com temperaturas elevadas e umidade excessiva causam mal estar, hipotensão, dor

de cabeça, náuseas, vômitos, diarréia, erupções na pele, queimaduras, desidratação, cãibras, varizes,

tensão e fadiga. Devido ao frio e às alterações bruscas de temperatura, aumenta a incidência de

gripes, resfriados e outras afecções respiratórias (FACCHINI, 1986).
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Com a crescente utilização de equipamentos eletromédicos no ambiente hospitalar, o número de

acidentes envolvendo corrente elétrica aumentou, provocando efeitos que vão desde choques sem

maiores conseqüências ou até mesmo ao óbito, dependendo da intensidade, duração e freqüência da

corrente elétrica e pelo caminho percorrido, área de contato e resistência do corpo. Os fenômenos

patológicos mais críticos são a tetanização, a parada respiratória, as queimaduras e a fibrilação

ventricular (MONTEIRO et aL, 1995).

No que diz respeito aos níveis de tolerância e as normas técnicas sobre ruído, a legislação (BRASIL,

1987, 1991) fixa o limite de 87 decibéis-dB, como exposição máxima para um período de 6 horas e 80

dB para 8 horas ou 40 horas semanais de trabalho (SANTOS et aL,1989). Porém, em relação às

atividades de saúde o limite de tolerância é de 65dB, por envolver maior atenção e concentração

(BRASIL,1991).

Os níveis de ruído excessivos geram processos de desgaste que aparecem através de distúrbios

auditivos temporários ou permanentes como zumbidos, vertigens, cefaléia e surdez (AZEVEDO et aL,

1994; BULHCES, 1994). Os ruídos externos são provenientes do tráfego de veículos e aviões e os

internos do próprio ambiente de trabalho, exemplificados pelos elevadores, motores de caldeiras,

máquinas e equipamentos, macas, dentre outros.

Os efeitos extra-auditivos dos ruídos podem determinar processos de desgaste que envolvem vários

orgãos e aparelhos do corpo humano, através de um mecanismo indireto, ativando ou inibindo o

sistema nervoso central e periférico, uma vez que o estímulo auditivo, antes de atingir o córtex

cerebral, passa por inúmeras estações subcorticais, em particular as funções vegetativas (AZEVEDO

et al., 1994). Assim, os efeitos extra-auditivos induzidos pelo ruído têm sido responsáveis por

expressões bio-psíquicas como alteração da pressão arterial; estresse; aumento de tensão muscular;
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incapacidade de concentração (AZEVEDO et aI., 1989); alterações nas ondas cerebrais; neuroses;

fadiga; perda da libido (BULHÕES, 1994); redução da capacidade de coordenação motora; insônia;

distúrbios de comportamento, humor, equilíbrio, da atividade supra-renal e da visão; irritabilidade;

ansiedade; agressividade; transtornos de sono e digestivos (RIBEIRO & LACAZ, 1984).

Em relação aos cuidados com a iluminação do ambiente de trabalho, a legislação (BRASIL, 1991)

recomenda que esta seja compatível com a natureza da atividade, podendo ser natural ou artificial,

geral ou suplementar, uniformemente distribuída e difusa. O projeto e instalação da iluminação deve

observar a existência de ofuscamentos, sombras, reflexos incômodos e contrastes excessivos para

que não comprometam a saúde dos trabalhadores.

Quando a iluminação não é adequada ocorre problemas a nível do aparelho visual provocando

irritação conjuntival, dor ocular, cansaço visual, perda progressiva da acuidade visual, ilusão de ótica e

escotomas que em geral fazem-se acompanhar de cefaléia. Em acréscimo, aparecem transtornos

biopsíquicos como a fadiga; a ocorrência de acidentes de trabalho e alterações no ritmo cicardiano que

induzem aos transtornos do sono, da atividade física, do apetite e da libido (FACCHINI, 1986).

111.2.1.2 Cargas biológicas

As cargas biológicas geradoras de processo de desgaste são responsáveis pelas infecções agudas e

crônicas entre os trabalhadores de enfermagem, causadas por vírus, bactérias, ricketsias, clamídias,

fungos, protozoários, helmintos e artrópodos (BRASIL, 1995). A presença de alguns desses agentes

não está limitada a jornada de trabalho, o agente nocivo persiste durante a jornada de trabalho e pode

ser levado ao ambiente familiar.
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Uma das principais causas de complicações das doenças e perda de vida, nos hospitais, é a infecção

hospitalar, que não atinge somente pacientes mas, também, os trabalhadores ali atuantes.

BULHOES (1994) revela que, a tuberculose atinge 10% dos profissionais, sendo um dos problemas

mais discutidos no rank da contaminação hospitalar; a hepatite ocorre 50 vezes mais nos servidores

hospitalares do que na população em geral, provocando altos índices de absenteísmo; a AIDS, gripes

e resfriados, rubéola, varicela, febre tifóide, toxoplasmose, malária, escabiose, pediculose, conjuntivite,

herpes, gatroenterites, doença meningocócica, as candidíases, infecções por citomegalovírus,

salmonella, shiguella e campylobacter (WHO, 1981; WAKAMATSU & LEIFERT, 1985; CONSEJO

INTERNACIONAL DE ENFERMERAS, 1989; LEON, 1994), as reações alérgicas tópicas e outras se

inscrevem como doenças que demonstram os processos de desgaste do trabalhador de enfermagem.

URRIZA (1987) e JACOBSON (1990), observam que os riscos profissionais inerentes aos

trabalhadores de saúde que lidam com pacientes portadores de AIDS são provavelmente inferiores

aos existentes àqueles que propiciam o contágio pelo vírus da Hepatite B (HBV), alertando que

medidas de precaução devem ser enfatizadas para evitar acidentes com materiais pérfuro-cortantes,

sangue e outros fluídos orgânicos. JACOBSON (1990) cita o caso de um profissional de enfermagem

que sofreu ferimento com uma agulha de um paciente infectado com HIV e HBV e que este somente

contraiu HBV. Segundo a autora estima-se que infecções com o HBV atinjam de 6.000 a 12.000

trabalhadores de saúde por ano e que 150 a 300 destes vêm a morrer.

As cargas biológicas peculiares às instituições hospitalares têm sido responsáveis pelo aparecimento

de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho ocasionando prejuízo aos trabalhadores e às

instituições e repercutindo na qualidade da assistência prestada.
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111.2.1.3 Cargas químicas

As cargas químicas são produzidas pela exposição dos trabalhadores a uma grande variedade de

substâncias químicas que, como instrumentos de trabalho são amplamente utilizadas no hospital com

finalidades diversas, destacando-se a medicamentosa, esterilizante, desinfetante, anti-séptica, dentre

outras.

o grau de exposição dos profissionais de enfermagem a essas cargas depende da sua área de

atuação, do tipo de produto químico que manipula, do tempo de exposição e da concentração do

produto.

Assim, temos que a administração de medicamentos pode ocasionar riscos de sensibilização alérgica

(antibióticos), aumento da atividade mutagênica (citotásticos); a freqüente lavagem das mãos com

detergentes e degermantes, associadas ao uso de luvas, pode gerar eczemas e dermatites, e a

exposição à gases (anestésicos e esterelizantes) pode acarretar reações alérgicas e irritativas das

mucosas e alteração na reprodução (abortos espontâneos e indução de partos prematuros).

Para uma melhor análise das cargas químicas podemos dividi-Ia em quatro tipos de substâncias. No

primeiro tipo temos as substâncias químicas de um modo geral; no segundo, o seu uso como

medicamento; no terceiro, as poeiras e fumaças e no quarto o contato com borrachas.

Pesquisas realizadas em animais ou seres humanos, com substâncias químicas rotineiramente

presentes no ambiente hospitalar, constataram que, em pelo menos 135 delas pode ocorrer danos

carcinogênico, teratogênico, mutagênico ou a combinação destes (LEWY, 1985).
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Dentre as substâncias químicas de um modo geral, a que estão expostos os trabalhadores de

enfermagem ressaltamos o óxido de etileno, glutaraldeído, formaldeído, hipoclorito de sódio, sabões,

éter, benzina, álcool, água oxigenada, iodo.

A exposição ao óxido de etileno pode gerar danos agudos e/ou crônicos. Os danos agudos

caracterizam-se pela irritação ocular e conjuntivite; irritação das vias respiratórias; irritação das

mucosas; lesões de pele devido à hipersensibilidade, causando queimaduras e dermatites de contato;

e finalmente, pela ação tóxica sobre o sistema nervoso que conduz a náusea, vômito, dor abdominal,

diarréia, dor de cabeça, vertigem, sonolência e debilidade muscular. Os danos crônicos aparecem na

forma de irritação respiratória, anemia, alterações de comportamento, neuropatia periférica e, ainda,

pelas evidências de carcinogenicidade, mutagenicidade, neurotoxicidade e por danos de reprodução,

como os abortos (FERERES, 1986; WATANABE, 1989; JACOBSON, 1990; TÉLEZ, 1994).

De acordo com a legislação, os limites de tolerância para exposição ao óxido de etileno são de 1ppm

ou 1,8 mif em 8 horas de trabalho, ou ainda, a concentração máxima permitida de 10ppm em 15

minutos de exposição (BRASIL, 1991). Face aos problemas que acarreta é recomendada uma área

específica para a manipulação dos materiais e do gás, medidas de segurança e proteção, treinamento

adequado dos trabalhadores e controle por exame médico e laboratorial a cada 6 meses (BRASIL,

1991).

O desgaste por folmaldeído evidencia-se por forte irritação nos olhos com lacrimejamento, boca e vias

respiratórias; mal-estar; dermatites; edema ou espasmo de laringe; bronquite obstrutiva e,

ocasionalmente, edema de pulmão; sintomas neuro-comportamentais e fortes evidências de seus

efeitos mutagênicos e carcinogênicos (BRASIL, 1994). O limite de tolerância para o formaldeído é de
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1,6ppm ou 2,3mg/m3 em 48 h/semana, se exceder a esses valores, durante a jornada de trabalho, a

insalubridade deve ser de grau máximo (BRASIL, 1991).

Referindo-se ao glutaraldeído temos que o desgaste dessa carga manifesta-se na irritação persistente

dos olhos, rinite, dermatite, dificuldades respiratórias, náuseas, dor de cabeça, epistaxe e erupção

cutânea (BULHCES, 1994).

As substâncias químicas de uso rotineiro nos hospitais como sabões, detergentes, álcool, hipoclorito

de sódio, iodo, dentre outras, podem causar sintomatologias que depende das propriedades tóxicas

dos mesmos, indo de simples reações alérgicas, irritação das vias respiratórias, dermatites de contato

até queimaduras químicas.

Enfocando as substâncias químicas relacionadas ao uso medicamentoso, temos os anestésicos; os

quimioterápicos; os antibióticos; e os anti-sépticos como água oxigenada, iodo, hipoclorito de sódio,

éter e benzina; ácidos como o acético e alguns colírios.

Os anestésicos voláteis como éter, éter dietil, óxido nitroso, halotano, ciclopropano, tricloroetilene,

methoxiflurane, enflurane e isoflurane estão associados a uma série de efeitos carcinogênicos,

teratogênicos, mutagênicos (POSSO, 1988; BARBOSA, 1990; JACOBSON, 1990) e outros (WHO,

1981). As pesquisas revelam que a exposição a essas substâncias, sem as devidas precauções, são

responsáveis pela ocorrência de câncer de tecidos lipóides e leucemia; doenças renais e hepáticas;

deterioração das funções mentais; abortos espontâneos, defeitos congênitos, infertilidade.

O risco que corre o pessoal de enfermagem em contato com os quimioterápicos decorre da

inobservância às precauções e medidas de proteção. A menipulação incorreta dos fármacos

antineoplásicos acarretam vertigens, dores de cabeça, náuseas, perda de cabelos, carcinogenicidade,
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mutagenicidade e teratogenicidade (JACOBSON, 1990; ARMENTIA AGÜERO, 1991, BULHOES,

1994).

A exposição dos trabalhadores a substâncias como os antibióticos, anti-sépticos, ácidos e colírios

podem provocar desde reações alérgicas simples até choques anafiláticos, passando por irritação

ocular e de vias respiratórias; queimaduras e outras reações.

Outros tipos de cargas químicas referem-se às poeiras e fumaças. No que diz respeito às poeiras,

temos que o contato com pó de gesso, talco no preparo de luvas cirúrgicas e poeiras provenientes de

ar condicionado provocam demartites e dermatoses, asma, bronquite, pneumoconioses e outros

processos alérgicos (MENDES, 1980). A veiculação de alérgenos - bactérias, toxinas, fungos - através

de sistemas de ar condicionado provoca a febre dos umidificadores que é caracterizada por sintomas

respiratórios e sistêmicos (WAKAMATSU et ai., 1986).

A fumaça oriunda do fumo nos locais de trabalho, banheiros e vestiários, torna os trabalhadores

"fumantes passivos", geram processos alérgicos de vias respiratórias associados as cargas psíquicas

pela necessidade de convivência nesse ambiente.

Por último, temos que a exposição aos materiais de borracha, principalmente as luvas, geram

dermatites de contato.

111.2.1.4 Cargas mecânicas

As cargas mecânicas são derivadas da tecnologia de trabalho, seja devido a sua operação ou

manutenção, aos materiais soltos no ambiente, ao próprio objeto de trabalho e, em particular, às

condições de instalação e manutenção adequada dos meios de produção.
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A grande maioria dos hospitais públicos brasileiros sofre com a escassez e/ou desperdício de

recursos materiais, físicos e financeiros, obrigando os trabalhadores a conviverem com a falta de

material, uso de equipamentos obsoletos, instrumentos improvisados e instalações precárias,

favorecendo a ocorrência de acidentes.

Dentre os riscos mais freqüentes a que estão expostos os trabalhadores temos a manipulação de

materiais cortantes e pontiagudos tais como agulhas tesouras, pinças, giletes, lâminas de bisturi e

vidrarias, queda em função dos pisos lisos e escorregadios, agressões por parte dos pacientes e

visitantes, e a prensão dos dedos e mãos em equipamentos como macas e montacargas para

transporte de materiais.

De acordo com ROWE e GIUFFRE (1991), os ferimentos com agulhas são os que ocorrem com mais

freqüência, revelando que de 60 a 90% destes atingem o pessoal de enfermagem que exerce

atividades em hospitais.

Os autores acima revelam ainda que de 40% a 60% dos profissionais de enfermagem que sofreram

ferimentos com agulhas não fizeram notificação do acidente. A importância da notificação da

ocorrência de acidentes deve-se à exposição concomitante com a carga biológica, permitindo a

transmissão de uma variada gama de microorganismos aos trabalhadores de saúde, dentre eles o da

hepatite, AIDS, malária, herpes, tétano, sífilis e outros.

A exposição dos trabalhadores às cargas mecânicas ocorre também em simultaneidade com as

cargas psíquicas, pois em função do ritmo de trabalho imposto, a execução de múltiplas tarefas ao

mesmo tempo, a pressão para sua rápida realização e o ambiente de trabalho inseguro, insalubre e

inadequado, propiciam uma maior exposição às cargas mecânicas, contribuindo para uma maior

incidência de acidentes (SILVA, 1996).
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Os danos decorrentes da exposição às cargas mecânicas podem ser exemplificados através de

ferimentos com materiais pérfuro-cortantes, escoriações, torções, distensões, fraturas e outros

problemas ósteo-músculo-articulares (SILVA, 1996).

111.2.1.5 Cargas fisiológicas

No trabalho de enfermagem as cargas fisiológicas estão associadas à movimentação e transporte de

pacientes, trabalho em pé ou em posições inadequadas e incômodas nos diferentes postos de

trabalho, manuseio de equipamentos e materiais, flexões da coluna freqüentes ao organizar as

enfermarias e ao assistir os pacientes, devido ao tipo de mobiliário não regulável e inadequado para os

usuários, deslocamentos desnecessários durante a jornada de trabalho e pelo trabalho noturno e

rodízios de turno.

OGUISSO & SCHMIDT (1984) referindo-se especificamente às atividades técnico-assistenciais diretas

desenvolvidas pelo pessoal de enfermagem, requerendo contato próximo com o paciente, dispêndio

elevado de força muscular e gasto excessivo de energia física, colocam que estas englobam ações

inerentes a(o):

_ Higienização oral, corporal e íntima do paciente, na proporção de seu grau de dependência. Os

cuidados de higiene íntima devem ser repetidos após cada eliminação intestinal ou vesical;

_ Controle dos sinais vitais e medidas ponderais, administração de medicamentos, assim como a

execução de tratamentos que incluem curativos, lavagens (intestinais e gástricas), irrigações (vesicais

e vaginais), sondagens (gástrica e vesical), instilações e inalações;

_ Auxílio na alimentação das crianças e pacientes impossibilitados, permanecendo na cabeceira de

vinte a trinta minutos, ou mais, para a realização dessa tarefa;
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_ Realização da mudança de decúbito de duas em duas horas em pacientes acamados, a fim de evitar

problemas circulatórios e formação de escaras. Essa movimentação no leito, especialmente de

pacientes paralíticos ou comatosos requer dispêndio de grande esforço físico e utilização de toda

mecânica corporal pelo pessoal de enfermagem. Quando o paciente após algum tempo acamado

reinicia a deambulação é nos ombros do enfermeiro que irá se apoiar firmemente para caminhar;

_ Cuidado prestado àqueles pacientes que foram a óbito, fazendo a higienização necessária, vestindo

o corpo e fazendo os tamponamentos para evitar drenagens.

Assim, segundo OGUISSO & SCHMIDT (1984) a alta incidência de lombalgias e outros problemas de

coluna entre o pessoal de enfermagem são atribuídos às atividades desenvolvidas junto ao paciente,

concernentes ao cuidado, movimentação e transporte.

Nos Estados Unidos, a lombalgia é a segunda causa de atendimento em medicina ocupacional. Seu

custo anual é estimado em 1 bilhão de dólares, sendo que afeta 1 milhão de trabalhadores anualmente

(ALEXANDRE, 1992).

Entre o pessoal de enfermagem, a lombalgia ocupacional estende-se à ampla faixa de trabalhadores

na qual o risco e a freqüência são extremamente elevados. No entanto, ao contrário do que acontece

na indústria existem pouquíssimos trabalhos sobre o tema em questão referente à enfermagem

(ALEXANDRE,1992).

Segundo KNOPLlCH (1980) o problema da dor nas costas é tão usual que deve ser estudado como se

fosse uma doença epidêmica e social. Menciona ainda que as dores nas costas por problema de

coluna devam ser tratadas como enfermidades sociais, atacando-se suas raízes posturais e

ergonômicas no trabalho.
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BECH & CUNHA (1985) revelam que o levantamento de peso no transporte é um aspecto de grande

importância no que diz respeito à segurança em enfermagem do trabalho e deve ser estudado em

profundidade.

Ainda quanto à essa questão, NARROW & BUSCHLE27citados em ALEXANDRE (1988) ressaltam que

mover e transportar pacientes da cama para a maca ou cadeira e vice-versa é uma das mais perigosas

tarefas de enfermagem.

De acordo com os estudos desenvolvidos pelo NURSES ACTION GROUP comentados por

STEAGALL-GOMES (1986) e ALEXANDRE (1988), levantar pacientes implica em 46 a 79% de todos

os problemas dorsais sofridos pelo pessoal de enfermagem, e que há cerca de 20.000 incidentes

anuais de "dor lombar" envolvendo enfermeiros. Discute ainda que o problema de levantamento em

enfermagem difere daquele realizado na prática industrial, onde os pesos são padronizados e erguidos

em sua maioria por equipamentos específicos e que os pacientes não podem ser dispostos em um

peso padrão, sendo muitas vezes incapazes de cooperar. Continua argumentando que, mesmo sendo

os pacientes muito pesados, não podem ser deixados cair e menciona outro agravante: muitas vezes

este levantamento tem que ser realizado numa emergência.

ALEXANDRE & ANGERAMI (1993) ao estudarem a ocorrência de cervicodorsolombalgias entre

trabalhadores de enfermagem, do sexo feminino, de um hospital universitário constataram que estas

representavam um sério problema para a saúde dos trabalhadores, provenientes principalmente das

atividades de transporte de paciente, posturas inadequadas e estáticas e a utilização de equipamentos

e mobiliários inadequadamente planejados.

27 NARROW, B. W. & BUSCHLE, K. R Fundamentais of Nursing Practice. New York: Wiley
Medical Publication, 1982
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RODGERS (1985) afirma que, apesar do elevado número de lesões nas costas entre os enfermeiros,

ainda não existe uma carga delimitada legalmente que estes possam levantar. As recomendações

voltam-se precipuamente para os trabalhadores de indústrias.

Os limites de tolerância para levantamento, manuseio e transporte de cargas são diferentemente

considerados pela legislação brasileira e especialistas no assunto. De acordo com a CLT (BRASIL,

1991) fica estabelecido que o peso da carga deve estar dentro dos limites da capacidade do

trabalhador de erguê-Ia ou transportá-Ia, não vindo a prejudicar sua saúde e segurança e que, para as

mulheres e trabalhadores jovens, esses limites de peso devem ser categoricamente inferiores. Para os

trabalhadores de obras é admitido o peso máximo de 60 Kg para transporte e descarga individual e 40

Kg para levantamento individual. No que diz respeito às mulheres, estas não podem trabalhar em

atividades que exijam força muscular superior a 20 Kg, para trabalho contínuo, e 25 Kg para o trabalho

ocasional, salvo se a tração for feita mecanicamente. A Organizacion International dei Trabajo

recomenda que o peso máximo de carga que pode ser transportado por mulheres deve ser 50% do

fixado para os homens, e que durante a gravidez e nas dez semanas que seguem o parto deve ser

evitado esse tipo de trabalho (COUTO, 1978).

Outro tipo de atividade que expõe à carga fisiológica é o trabalho realizado em pé através da adoção

concomitante de posições inadequadas e incômodas.

BULHÕES (1994) comenta que em estudos realizados sobre as distâncias percorridas pelo pessoal de

enfermagem em um dia de trabalho, levando em consideração aspectos da arquitetura hospitalar e da

organização do trabalho, em média atingem de 6,7 Km a 17,6 Km. Em acréscimo, deslocam-se 150

vezes em cada turno de trabalho, não permanecendo mais de três minutos em cada local.
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Ficar em pé por tempo prolongado produz estase venosa da pélvis e membros inferiores, favorecendo

o aparecimento de varizes e úlceras de pele, devido à nutrição inadequada dos tecidos, lombalgias e

hérnias.

A mobília e os equipamentos são partes importantes do ambiente de trabalho e, quando

ergonomicamente mal projetados, predispõem os trabalhadores a assumirem posturas inadequadas e

incômodas que podem causar fadiga muscular e lesões na coluna vertebral.

BULHOES (1994) ressalta que a legislação francesa considera como penosas as atividades realizadas

abaixo de 0,70 m ou acima de 1,40 m do solo. A legislação brasileira enfatiza que para o trabalho

manual realizado sentado ou em pé, os equipamentos e o espaço físico devem ser adaptados às

características psico-fisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho.

ALEXANDRE et aI. (1992) sugerem que é de fundamental importância que os ambientes dos hospitais

dediquem maior atenção aos fatores humanos da equipe de enfermagem e dos pacientes. Os

equipamentos e espaço físico precisam ser concebidos, projetados e desenhados, segundo as

características do pessoal que os utiliza. Assim, o ideal deveria ser ter em mãos dados

antropométricos e biomecânicos dos profissionais de enfermagem.

Pelo fato da organização hospitalar funcionar 24 horas por dia, durante 365 dias do ano, há

repercussões sobre o desenvolvimento das atividades de enfermagem que deve atuar junto aos

pacientes ininterruptamente, havendo por conseguinte, a necessidade do trabalho em turnos, noturno e

os rodízios de turnos.

FERREIRA (1987) coloca que o trabalho deixa marcas nos indivíduos. Algumas bem visíveis, como

aquelas provenientes de acidentes com máquinas ou doenças profissionais, como a surdez causada
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por níveis de ruídos elevados. Outras só são detectadas por olhos mais atentos; não advêm de um tipo

específico de atividade, mas de formas de organização do trabalho, que são o pano de fundo de

inúmeras atividades. São marcas de desgaste físico e mental, e aparecem não sob a forma de

doenças específicas, mas, sim, de agravamentos de doenças, de maior susceptibilidade a agentes

nocivos, de cansaço, de sofrimentos psíquicos, de envelhecimento precoce. É o que acontece com

quem trabalha em turnos.

O trabalhador em turnos alternantes muda permanentemente de horário; a cada turno ocorre

alterações em seus horários de trabalho, de alimentação, de repouso e de participação em atividades

sociais e de lazer com a família e a comunidade, e é exatamente esta mudança a causa de seus

sofrimentos.

Entre as perturbações mais freqüentes dos trabalhadores em turnos alternantes, estão aquelas

inerentes ao sono e à vigília. O trabalhador encontra dificuldades para se manter acordado durante a

noite, principalmente entre 3-4 horas da madrugada e dificuldades para dormir durante o dia: sono

curto, entrecortado, não recuperador. De fato, a qualidade do sono está diretamente relacionada à hora

do dia em que ele ocorre.

Um conjunto de problemas muito comum entre os trabalhadores em turnos são: perda de apetite,

úlceras gástricas e duodenais, colite, diarréia, constipação, flatulência, eructação e o maior consumo

de álcool e drogas (FISCHER, 1981; RIBEIRO & LACAZ, 1984; CONSEJO INTERNACIONAL DE

ENFERMERAS, 1989; MARQUES et aI., 1989; BULHOES, 1994).
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o trabalhador em turnos está, em relação ao indivíduo que trabalha de dia, numa condição fisiológica e

psicológica de inferioridade: mais cansado, mais preocupado, com menor atenção e concentração e

conseqüentemente mais vulnerável a agressões.

Pode-se afirmar que essa carga ocorre simultaneamente à carga psíquica, sendo muito comum entre

aqueles que trabalham em turnos queixas que interpretadas e analisadas de maneira errônea pelos

médicos procurados por estes trabalhadores, são aquelas que, na falta de uma classificação

adequada, poderiam ser denominadas "perturbações nervosas" e que consistem em cefaléias, astenia

matinal, angústia, alterações de caráter, agressividade, irritabilidade, hipersensibilidade (principalmente

aos ruídos), falta de atenção, depressão, perturbações das relações sociais.

A exposição às cargas fisiológicas evidenciam um desgaste do corpo do trabalhador de enfermagem,

devendo ser levados em consideração aspectos relacionados com o paciente, ambiente e organização

do trabalho.

111.2.1.6 Cargas psíquicas

As cargas psíquicas apontadas por SILVA (1996) em seu estudo foram relacionadas a(o): atenção

constante; supervisão rígida e a pressão da chefia e de outros profissionais; ritmo acelerado de

trabalho; estados de tensão e fadiga, estresse e insatisfação; predominância do trabalho feminino;

trabalho monótono, repetitivo e parcelado; horas extras e dobras de plantão; falta de comunicação, de

criatividade e autonomia; incipiente exercício de defesa coletiva e agressão psíquica.

Além dos citados acima, acrescentamos ainda o contato com situações desagradáveis e dolorosas

vivenciadas por pacientes e familiares que origina emoções e sofrimentos nos trabalhadores que
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intervém diretamente no desempenho de seu trabalho e podem torná-lo penoso. Pois, como nos fala

PITTA (1990:62) quanto à atuação no ambiente de trabalho,

"esse contato constante com pessoas fisicamente doentes ou lesadas, com freqüência
adoecidas gravemente, impõe um fluxo contínuo de atividades que envolvem a execução de
tarefas agradáveis ou não, repulsivas e aterrorizadoras muitas vezes, que requerem ... um
exercício cotidiano de ajustes e adequações de estratégias defensivas para o desempenho
das tarefas".

A necessidade de atenção, vigília intensiva e a memorização de informações peculiares ao trabalho de

enfermagem, são considerados por GADBOIS (s.d.) como fatores característicos da elevada exigência

mental do trabalho realizado e que propicia o aparecimento de fadiga mental e estresse.

No que diz respeito à organização do trabalho hospitalar, os profissionais de enfermagem têm todos os

seus afazeres escrutinados em passos minuciosos através de manuais, rotinas e regulamentos que

ditam o comportamento e ação das pessoas, determinando quando, como e onde as coisas devem ser

feitas.

Há uma escala a ser cumprida, horário de trabalho a acatar, uma hierarquia a obedecer, um paciente,

muitas vezes indisciplinado e revoltado, a suportar e a morte, fato inerente ao ambiente hospitalar,

exigindo dos profissionais permanente controle sobre as emoções e sentimentos. REZENDE (1991 :87)

revela:

"Trabalho, disciplina, preVlsao, finalidade. Com que intensidade tais atributos formam
embutidos em nossa formação profissional e, posteriormente, reproduzidos por nós? São
mesmo modelares do comportamento esperado de um profissional de saúde. Demarcam
seriedade, circunspeção e também sisudez. De tão enfatizados e potencializados nos
prenderam numa armadilha que nós mesmos urdimos. Protegidos no estereótipo
demonstramos uma imagem de competência, que deixa fora de suas fronteiras toda alegria
espontânea e sem objetivo, que se esgota no próprio ato de se alegrar. "
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°trabalho mecânico, hierarquizado, institucional, contribui para potencializar a carga psíquica, já que a

fixação de normas e regras que ditam "o como fazer e o que sentir", tolhem a criatividade, a

espontaneidade e a liberdade de ação, levando o profissional à depressão, sensação de impotência e

insatisfação com o trabalho realizado.

Por ser a enfermagem composta majoritariamente por profissionais do sexo feminino, faz-se

necessário refletir também sobre o cotidiano da mulher, do enfermeiro e o compromisso com a

profissão escolhida. Além das suas atividades de cuidar, higienizar, administrar e educar,

concernentes ao seu papel profissional, elas ainda são "obrigadas" a assumir suas atribuições no lar

como esposa e mãe, expondo-se a um processo de desgaste duplo ou triplo face à sobrecarga de

trabalho.

Dentre as investigações realizadas enfocando a saúde mental dos trabalhadores, os sinais e sintomas

mais encontrados relacionam-se a danos biopsíquicos como estresse, tensão, fadiga mental e

tendências depressivas que, se não recuperados evoluem para quadros mórbidos mais sérios, como:

doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, úlceras, gastrites, doenças mentais, distúrbios hormonais;

"burnouf ou síndrome de exaustão, falta de ânimo, desinteresse, perda de entusiasmo e do otimismo,

percepção desumanizada dos outros, includência (estado de melancolia), solidão, falta de

reconhecimento, esgotamento físico e mental, despersonalização e a dependência de álcool, drogas e

fumo (WHO, 1981; FACCHINI, 1986; BULHOES, 1994).

° acesso às drogas entre os trabalhadores de enfermagem é relativamente fácil, por serem os

responsáveis pelo controle de medicamentos nas unidades. De acordo com a literatura, os

psicotrópicos e especialmente os narcóticos, estimulantes e ansiolíticos são os mais consumidos

(WHO,1981).
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As cargas psíquicas são típicas do trabalho de enfermagem e são inevitáveis, mas, seus efeitos

negativos podem ser atenuados através de maior flexibilidade do ambiente de trabalho e valorização

do trabalhador.

Posto que as cargas de trabalho presentes no ambiente hospitalar são responsáveis pelos

desequilíbrios que conduzem aos processos de desgaste irreversíveis, aos acidentes, às doenças e à

morte prematura, assume acentuada importância de acordo com LAURELL e NORIEGA (1989) o papel

protagonista dos trabalhadores na transformação da realidade e na construção de uma prática social

distinta, uma vez que consideram inegável a relação entre conhecer e transformar.

Nesse contexto, os trabalhadores de enfermagem devem buscar maior engajamento, articulação e

conhecimento referente a base técnica e a organização e divisão do trabalho, para que tenham

condições de transformá-Ias e adaptá-Ias aos seus equipamentos fisiológicos e psicológicos.
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CAPíTULO IV

Trabalho e Saúde: uma abordagem psicodinâmica

IV.1 Psicopatologia do trabalho: uma reflexão inicial

Há muito tempo se sabe que o trabalho, quando executado em contextos insalubres e penosos, causa

doenças, encurta a vida ou mata os trabalhadores. É histórico o nexo entre o trabalho e sofrimento

físico.

À medida que vão se modificando as forças produtivas, respaldadas em uma complexidade

tecnológica e organizacional crescentes, assistimos a consolidação dos direitos sociais e trabalhistas,

onde os trabalhadores vão ampliando a sua compreensão do que seja a relação entre o trabalho e o

processo saúde-doença. Cria-se um espaço de discussão e reivindicação específica no que diz

respeito às condições de trabalho, centrada na pesquisa e identificação de agentes químicos, físicos e

biológicos que, presentes no ambiente de trabalho, podem prejudicar a saúde dos trabalhadores.
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A legislação trabalhista brasileira reconhece a existência de afecções profissionais provenientes da

relação de causa e efeito entre vários agentes físicos (barulho, temperatura, irradiações), químicos

(poeiras, vapores) e biológicos (vírus, bactérias) e a saúde somática dos trabalhadores.

"Parlem da medicina do trabalho e da engenharia de segurança algumas categorias já
tradicionalmente utilizadas que visam compreender a relação entre condições de trabalho
e saúde, guiar estudos bem como instrumentalizar as ações concernentes à saúde dos
trabalhadores. São elas o trabalho insalubre e o trabalho perigoso. O entendimento
genérico que se tem do trabalho insalubre é de que ele diz respeito àquelas condições de
trabalho que provocam doenças e intoxicações; por sua vez, o trabalho perigoso diz
respeito às condições que geram acidentes de trabalho.
Além delas, uma terceira expressão existente, porém menos debatida e utilizada no Brasil
para nominar expressões da relação saúde e trabalho, é o trabalho penoso. Embora
conste como figura jurídica, não há uma clara definição quanto ao seu entendimento.
Apenas são citadas as atividades profissionais consideradas penosas: mineiros, motoristas
e cobradores de ônibus, motoristas e ajudantes de caminhão, motoneiros e condutores de
bonde, professores e telefonistas" (SATO:1993:188-9).

Cumpre ressaltar que, embora a enfermagem não tenha sido mencionada enquanto atividade

profissional penosa, ao longo dos tempos, esse trabalho essencial e diuturno tem sido identificado

como insalubre, penoso e difícil.

A equipe de enfermagem, liderada pelo enfermeiro, é a base dos serviços assistenciais prestados ao

homem-paciente, tendo como ofício o lidar cotidiano com a evolução da sua doença, que muitas vezes

inclui dores, perdas, padecimento e morte, dia a dia, ano a ano.

Essa situação vivenciada em ambientes de sofrimento - as instituições de saúde -, associadas a

elevada tensão emocional, longas jornadas de trabalho, presença de riscos ocupacionais de diferentes

etiologias, necessidade de rodízio em escalas de plantões, diurnos e noturnos, baixa remuneração,

dentre outras, produzem contextos de trabalho particularmente desagradáveis para o pessoal de

enfermagem.
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A constatação das condições insalubres e penosas do trabalho do enfermeiro, e de todo o pessoal de

enfermagem, de acordo com a legislação previdenciária brasileira, gera o direito a aposentadoria

especial, após 25 anos comprovados de trabalho naquelas condições e cinqüenta anos de idade. O

requisito de idade é dispensado, quando o profissional comprovar 25 anos de efetivo exercício da

profissão, com pacientes portadores de moléstias infecto-contagiosas.

O trabalho penoso refere-se a contextos de trabalho geradores de perigo, de esforços e de sofrimento

físico e mental, sobre os quais os trabalhadores não têm controle. Existem divergências no entanto,

quanto às definições e escopo, até mesmo em países desenvolvidos, no que tange ao papel e

implicações do trabalho penoso na relação saúde e trabalho. É discutível o fato de que as pressões

que põem em evidência o equilíbrio psíquico e a saúde mental derivam da própria natureza e

organização do trabalho, em que pese o crescente número de demonstrações.

A grande maioria dos estudos sobre o trabalho penoso volta-se para a ergonomia e fisiologia do

trabalho, interessadas precipuamente na avaliação das cargas intelectuais e psicossensoriais,

colocando a ênfase da discussão sobre o corpo como lugar de doenças provocadas pelas condições

de trabalho. Esses estudos demonstram que o "trabalho penoso" está presente somente naquelas

atividades que exigem esforço físico e, para estudá-Ias, emprega-se métodos que monitoram a

freqüência cardíaca, o consumo de oxigênio, o gasto de energia.

Numa nova abordagem, DEJOURS (1994a) revela que o desgaste no trabalho não deveria ser

somente reduzido às pressões físicas, químicas, biológicas ou mesmo psicossensoriais e cognitivas do

posto de trabalho, habitualmente estudados. Para esse autor é fundamental considerar, no trabalho, a

dimensão organizacional, focada na divisão das tarefas e nas relações de produção, contrapondo-se à

concepção tradicional da ergonomia, baseada na análise das condições de trabalho.
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A necessidade de estudar mais profundamente a relação do trabalho com os processos psíquicos tem

sua origem no começo do século XX, com ampla disseminação e aplicação dos princípios tayloristas

criados com o objetivo de racionalizar o trabalho.

Com o desenvolvimento industrial e a acentuação da divisão entre concepção e execução do trabalho,

a adoção intensa destes princípios causou danos irreparáveis à saúde física e mental dos

trabalhadores, proveniente de prolongadas jornadas de trabalho, ritmo acelerado da produção, fadiga

física, e sobretudo parcelamento das tarefas, automação e não participação no processo produtivo.

Estudos desenvolvidos na França por DEJOURS (1992a) criticam o modelo taylorista e demonstram

que é a organização do trabalho a responsável pelas conseqüências penosas ou favoráveis para o

funcionamento psíquico do trabalhador.

o autor revela que a evolução das condições de vida e de trabalho, e, portanto, de saúde dos

trabalhadores não pode ser dissociada do desenvolvimento das lutas, dramas e reivindicações

operárias em geral.

Adotando a periodização de DEJOURS (1992a), temos que na primeira fase da história da luta dos

trabalhadores por melhores condições de saúde (séc. XIX), a batalha foi pela sobrevivência,

considerando a falta de higiene, esgotamento físico, promiscuidade e a excessiva duração do trabalho

atingindo correntemente até 16 horas por dia, além do emprego de crianças, algumas vezes a partir de

3 anos. Para o operário viver, é não morrer, face a intensidade das exigências de trabalho e de vida

que implica em riscos de sofrimento específicos, descrito na literatura da época sob o nome de

"miséria operária".
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Da Primeira Guerra até 1968, o tema condições de trabalho é prioritário nas reivindicações operárias

pela saúde. Nesse período, não é o aparelho psíquico que aparece como a primeira vítima do sistema,

mas sobretudo o corpo dócil e disciplinado, entregue à injunção da organização do trabalho, ao

engenheiro de produção e à direção hierarquizada do comando.

Corpo sem defesa, explorado, fragilizado pela privação de seu protetor natural, que é o aparelho

mental. Corpo doente, portanto, ou que corre o risco de tornar-se doente. O instinto de conservação e

sobrevivência condenava a duração excessiva do trabalho. A luta pela saúde do corpo conduzia à

denúncia das condições de trabalho; quanto ao sofrimento mental ele resultava da organização do

trabalho.

Em Maio de 68, na França, o trabalho esteve no centro do discurso revolucionário, reconhecido como

causa principal da alienação. As greves selvagens e greves de operários não qualificados surgem

espontaneamente, muitas vezes, à margem da iniciativa dos sindicatos, rompendo a tradição

reivindicativa das lutas operárias na frente pela saúde, onde a palavra de ordem era "melhoria das

condições de trabalho", marcando a eclosão de temas novos: "mudar de vida", "abaixo a separação

trabalho intelectual-trabalho manual", "abaixo as cadências infernais", confrontando, sem intermediário,

a vontade e o desejo dos trabalhadores e o comando do patrão, concretizado pela organização do

trabalho.

A partir de então, o foco dos estudos centra-se nas dinâmicas psicossociais nos contextos de trabalho

que têm sido estudadas, de forma marcante, pela psicopatologia do trabalho. Essa corrente assume,

hoje, o caráter de ciência interdisciplinar e se consolida a partir das contribuições de diversas áreas do

conhecimento humano, em especial da psicologia e das teorias psicanalíticas.
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Os avanços oriundos das investigações e desenvolvimentos teóricos realizados por Christophe

Dejours estão na base de uma nova psicopatologia do trabalho - mais recentemente denominada

psicodinâmica do trabalho.

O objeto definido pela perspectiva da escola dejouriana é bastante preciso:

"a análise dinâmica dos processos psíquicos mobilizados pela confrontação do sujeito com a
realidade do trabalho. "Dinâmico" significa que a investigação toma como centro de
gravidade os conflitos que surgem do encontro entre uma situação de trabalho cujas
características são, em grande parte, fixadas independentemente da vontade do sujeito. Isto
implica que em psicopatologia do trabalho partimos de uma subjetividade já constituída, que
vai, em um tempo geneticamente ulterior, ser exposta à realidade do trabalho. Isto significa
que o sujeito corre o risco de não ser mais o mesmo que antes do início do conflito e que a
realidade do trabalho também corre o risco de ser transformada através do efeito de uma
suplementação de subjetividade" (DEJOURS & ABDOUCHELI, 1994a:120).

Inicialmente, as pesquisas em psicopatologia do trabalho focalizaram sobretudo algumas síndromes e

perturbações psíquicas desencadeadas pelas exigências de determinadas realidades ocupacionais.

DEJOURS & ABDOUCHELI (1994a) citam como os estudos mais conhecidos aqueles realizados por

LE GUILLANT28sobre as faxineiras, os de BEGOIN29sobre as telefonistas e os mecanógrafos e em

menor escala aqueles desenvolvidos por MOSCOWITZ30 em relação aos mecânicos da estrada de

ferro, enfatizando as manifestações psicossomáticas e os distúrbios mentais provocados por

exigências de trabalho específicas.

Com o avanço das pesquisas nessa área, tornou-se premente relegar à periferia da psicopatologia do

trabalho a questão das doenças mentais descompensadas, havendo uma mudança epistemológica

com relação a seu estudo.

28 LE GUILLANT, L. Euvre réunis. In: Quelle psychiatrie pour notre temps? Paris: Eres, 1985.
29 BEGOIN, J. La névrose des téléphonistes et des mécanographes- Paris, 1975. Tese - Faculté de

Médecine de Paris.
30 MOSCOWITZ, J. J. Approche psychiatrique des conditions de travail. L 'Evolution Psychiatrique, n. 36,

p.183-221,1971.
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"Não se trata mais de pesquisar, observar ou descrever as doenças mentais do trabalho,
mas de considerar que, em geral os trabalhadores não se tomam doentes mentais do
trabalho. Será necessário, neste caso, considerar a"norrnalídade" como um enigma: como
fazem estes trabalhadores para resistir às pressões psíquicas do trabalho e para conjurar a
descompensação ou loucura?" (DEJOURS & ABDOUCHELI, 1994a:126-7)

Colocando essa pergunta, DEJOURS (1992b) responde que as investigações não se direcionaram

para as "doenças mentais", mas para as estratégias elaboradas pelos trabalhadores objetivando o

enfrentamento da situação de trabalho. A normalidade aparece então como um equilíbrio precário

(equilíbrio psíquico) entre constrangimentos do trabalho desestabilizantes, ou patogênicos, e defesas

psíquicas.

Partindo da premissa supracitada, a psicopatologia do trabalho surge empregando referencial

psicanalítico, visando estudar a relação entre psiquê e trabalho, tecendo o seu discurso com outros

conceitos, como carga de trabalho, comportamento livre X comportamento estereotipado, conteúdo

significativo e ergonômico do trabalho em suas relações com a estrutura de personalidade, sofrimento

psíquico, fluxo e destino das pulsões, estruturação do modo operatório, economia psicossomática,

estratégias de defesa, etc., privilegiando a vivência do sujeito que sofre (DEJOURS, 1992a).

No passado, a ciência considerava legítimo o estudo sobre o sofrimento psíquico quando este se

apresentava explícito, configurando um quadro típico de doença mental. Qualquer sofrimento que não

estivesse ao alcance do olhar clínico era desconsiderado, não sendo declarado como doença à luz do

conhecimento, carecendo por conseguinte de legitimidade para se constituir objeto de investigação.

Assim, não se dava a devida atenção à fadiga crônica, à insatisfação, à angústia, ao medo dissimulado

e à fantasia, por serem considerados sem consistência face à visibilidade das doenças consagradas.
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A psicopatologia do trabalho vai na contra-corrente desse movimento de naturalização do mal-estar e

de neutralização do sofrimento. Interessa-se, exatamente, pelo campo não-comportamental, pelo que

foi silenciado sob o disfarce de uma conduta produtiva e estereotipada, de acordo com DEJOURS

(1992a). Sua preocupação fundamental é com a vivência subjetiva do sofrimento, cuja expressão

passa, necessariamente, pela mediação simbólica e pelas relações intersubjetivas. Desta forma, a

psicopatologia do trabalho procura investigar como cada coletivo realiza a equação prazer/sofrimento

nas suas relações cotidianas com o trabalho ou, ainda, como cada processo particular de trabalho

produz seus efeitos sobre a economia e a dinâmica psíquica dos trabalhadores.

Para DEJOURS (1992a), o trabalho recebe a adjetivação de "penoso", quando suscita vivências de

sofrimento psíquico, motivo pelo qual coletivos específicos de trabalhadores constr6em defesas

também coletivas para o enfrentarem. Nessa perspectiva, a vivência é que merece ser adjetivada

como "penosa", dado que ela é de sofrimento. Segundo esse autor, as pressões que põem

particularmente em causa o equilíbrio psíquico e a saúde mental derivam da organização do trabalho.

Como variante dessa abordagem, DESSORS (1985) e SELlGMANN-SILVA (1986) pontuam que a

penosidade do trabalho provoca simultaneamente o sofrimento mental e físico.

Para que uma investigação da relação trabalho-saúde mental seja possível, é necessário que a

organização do trabalho seja conceituada em contraste com as condições de trabalho, sobre as quais

pesquisadores, médicos e ergonômicos têm focalizado suas pesquisas. Se por um lado, as pressões

ligadas às condições de trabalho têm por alvo principal o corpo dos trabalhadores, onde elas podem

ocasionar desgaste, envelhecimento e doenças somáticas, a organização do trabalho, por outro lado,

atua a nível do funcionamento psíquico (DEJOURS & ABDOUCHELI, 1994a).
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Assim, ter um trabalho equilibrante, que possibilite a descarga da energia pulsional, não coloca

questões que enfoquem somente os aspectos relativos ao ambiente físico ou químico do trabalho,

mas, principalmente, a organização do próprio trabalho. De acordo com DEJOURS; DESSORS &

DESRIAUX (1993:104):

"A organização do trabalho é, de um lado, a divisão das tarefas, que conduz alguns indivíduos
a definir por outros, o trabalho a ser executado, o modo operatório e os ritmos a seguir. Por
outro lado, é a divisão dos homens, isto é, o dispositivo de hierarquia, de supervisão, de
comando, que define e codifica todas as relações de trabalho".

A divisão das tarefas e o modo operatório estimulam o sentido e o interesse do trabalho para o sujeito,

enquanto a divisão de homens demanda sobretudo relações entre pessoas e mobiliza os

investimentos afetivos, o amor e o ódio, a amizade, a solidariedade e a confiança (DEJOURS &

ABDOUCHELI, 1994a).

Observamos que, a partir da segunda metade deste século, ampliam-se os estudos que colocam a

saúde mental ou problemas comportamentais como uma das expressões da "penosidade" do trabalho.

Isso corresponde à concepção contemporânea de que, para produzir seus efeitos sobre o corpo, a

organização do trabalho passa pelo aparelho psíquico, impondo-lhe um certo modo de funcionamento,

uma certa modelagem, à luz das demandas, conteúdos e exigências da lógica da produção. É o

aparelho psíquico o lugar privilegiado de expressão do sofrimento e da insatisfação, a cena em que se

desenvolverão os lances e os efeitos dramáticos da organização do trabalho (DEJOURS, 1982).

Entendemos, pois, a advertência de DEJOURS (1986:10), segundo a qual, se o trabalho fosse

livremente escolhido e sua organização flexível, "o trabalhador poderia adaptá-Ia a seus desejOS, às

necessidades de seu corpo e às variações de seu estado de espírito", o que tornaria o trabalho

tolerável como até mesmo favorável à saúde física e mental, sempre que realizado com liberdade para
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agir individual e coletivamente sobre a organização do trabalho, ou seja, sobre o conteúdo do trabalho,

a divisão das tarefas, a divisão dos homens e as relações que mantêm entre si, como condição

necessária à estabilidade psicossomática. O autor afirma ainda que podem ocorrer vivências de prazer

e/ou sofrimento no trabalho, expressas por meio de sintomas específicos relacionados ao contexto

sócio-profissional e à própria estrutura de personalidade.

Dessa forma, DEJOURS (1992a) refere que a organização do trabalho exerce um impacto sobre o

aparelho psíquico do trabalhador, decorrente do choque entre a sua história individual (portadora de

projetos, de esperanças e desejos) e a relação com o exercício de suas tarefas dentro das empresas

que, de uma maneira geral, ignoram esses anseios. A relação homem-trabalho bloqueada gera um

sofrimento ao trabalhador, de natureza mental, caracterizado pela frustração na adaptação, pela

impotência e impossibilidade de modificar essa realidade.

WISNER (1994) compartilha essa idéias, considerando que a dimensão psíquica do trabalho definida

em termos de níveis de conflitos no interior da representação consciente ou inconsciente das relações

entre pessoa e a organização do trabalho, interferem na percepção positiva ou negativa do trabalhador

acerca do seu trabalho. .

Os indivíduos reagem de forma diferente às dificuldades das situações de trabalho e chegam a este

trabalho com a sua história de vida pessoal. Os problemas, neste contexto, nascem de relações

conflituosas. De um lado, encontra-se a pessoa e sua necessidade de prazer; e do outro, a

organização, que tende à instituição de um automatismo e à adaptação do trabalhador a um

determinado modelo.
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Os aspectos relativos à divisão e conteúdo das tarefas, sistema hierárquico e relações sócio-

profissionais são estabelecidos a partir de padrões específicos do sistema de produção que, por sua

vez, determina a estrutura organizacional na qual o trabalho é desenvolvido.

Por conseguinte, cada categoria profissional está submetida a um modelo específico de organização

do trabalho, o qual pode conter elementos homogêneos ou contraditórios, facilitadores ou não da

saúde mental do trabalhador. Esta definição depende dos interesses econômicos, ideológicos e

políticos daqueles que dominam o processo produtivo.

Aprofundando seus estudos, DEJOURS & ABDOUCHELI (1994a) passam a considerar que a

organização do trabalho resulta das relações intersubjetivas e sociais dos trabalhadores com as

organizações. Dinamicamente são estabelecidos compromissos entre os homens para definir regrar

defensivas e regras de ofício, e entre níveis hierárquicos para negociar essas regras, e obter novos

compromissos renegociáveis posteriormente, caracterizando-se pela sua evolução em função dos

homens, do coletivo, da história local e do tempo.

Neste sentido, ABRAHAO (1986) ainda, demonstra que a organização do trabalho pode ser distinta

para várias empresas com os mesmos processos técnicos, para empresas diferentes, e até variar de

um local para outro dentro da mesma empresa.

Considerando esta afirmativa, a organização do trabalho contém além deste aspecto da variabilidade,

o caráter processual e dinâmico, que pressupõe uma relação intersubjetiva e social, à medida que a

sua definição técnica é sempre insuficiente com relação à realidade produtiva, por esta exigir sempre

reajustes e reinterpretações por parte dos sujeitos.
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Desta forma, o trabalho não é lugar só do sofrimento ou só do prazer, mas é proveniente da dinâmica

interna das situações e da organização do trabalho, ou seja, é produto desta dinâmica, das relações

subjetivas, condutas e ações dos trabalhadores, permitidas pela organização do trabalho.

LUNARDI FILHO & MAZZILLI (1996:57) pontuam que "o trabalho em si é imutável como fonte de

prazer e sofrimento. As condições de trabalho e sua organização são mutáveis, podendo, portanto,

contribuir significativamente para o prazer ou o sofrimento". Chega-se, assim, à conclusão de que o

trabalho não é nocivo e perigoso, como se intrinsecamente possuísse esses atributos. Ao contrário, o

que torna o trabalho nocivo e perigoso é exatamente a forma pela qual ele é organizado e gerenciado

pelos próprios homens. Assim, a divisão das tarefas, o conteúdo dessas e a divisão dos homens, para

obedecer à divisão das tarefas, é a responsável pelo sofrimento mental do trabalhador.

DEJOURS (1992a) aponta que a execução de uma tarefa, sem investimento material ou afetivo, exige

a produção de esforço e vontade, em outras circunstâncias, suportada pelo jogo da motivação e do

desejo. A organização temporal do trabalho, a escolha de técnicas, instrumentos e materiais

empregados, permitem ao trabalhador, dentro de certos limites, é claro, adaptar o trabalho às suas

aspirações e competências e lutar contra a insatisfação, a indignidade, a inutilidade, a desqualificação

e a depressão. Isso já não é possível em um trabalho rigidamente organizado, no qual não ocorrem

adaptações do trabalho ao indivíduo. Mesmo as más condições de trabalho são, no conjunto, menos

temíveis do que uma organização rígida e imutável. Esta causa o sofrimento, caracterizado pelo

bloqueio da relação homem-organização do trabalho. A insatisfação referente ao conteúdo da tarefa

acarreta um sofrimento mental que pode levar a doenças somáticas.
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DESSORS & LAVILLp1 (1985), conforme citados em SELlGMANN-SILVA (1994), levantam as

seguintes considerações a respeito da complementaridade entre a psicopatologia do trabalho e a

ergonomia. Para esses autores, a ergonomia se preocupa com a saúde dos trabalhadores,

privilegiando o corpo e seu funcionamento muscular, cognitivo e sensorial, observando como as

variações naturais deste funcionamento precisam encontrar correspondência na adequação dos

equipamentos e numa flexibilização do processo de trabalho. A ergonomia analisa aspectos objetivos,

focando o trabalho concreto e as necessidades, para que o mesmo seja adaptado ao homem sem

afetar a sua saúdelsegurança e o seu desempenho. Já a psicopatologia do trabalho visa conhecer o

que o trabalho representa para o trabalhador, isto é, qual o seu significado face aos valores,

expectativas e trajetória existencial de cada um - aspectos subjetivos.

As investigações ergonômicas estão voltadas para viabilizar propostas de melhor adequação das

condições organizacionais e ambientais do trabalho, sem no entanto enfocar a saúde humana em sua

dimensão biopsicossocial, enquanto a psicopatologia do trabalho se volta precipuamente ao conteúdo

significativo do trabalho para quem o executa e as suas satisfações.

"No centro da relação saúde-trabalho a vivência do trabalhador ocupa um lugar particular que
lhe é conferido pela posição privilegiada do aparelho psíquico na economia psicossomática.
O aparelho psíquico seria, de alguma maneira encarregado de representar e de fazer triunfar
as aspirações do sujeito, num arranjo da realidade suscetível de produzir, simultaneamente,
satisfações concretas e simbólicas.
As satisfações concretas dizem respeito à proteção da vida, ao bem-estar físico, biológico e
nervoso, isto é, à saúde do corpo. Estas satisfações concretas analisam-se em termos de
economia psicossomática, segundo duas linhas diretrizes: subtrair o corpo à nocividade do
trabalho e permitir ao corpo entregar-se à atividade capaz de oferecer as vias melhor
adaptadas à descarga da energia. Isto é: fornecer atividades físicas, sensoriais e intelectuais
segundo proporções que estejam em concordância com a economia psicossomática
individual.

31 DESSORS, D. & LAVILLE, A. La signification du discours ouvrier. In: DEJOURS, C.; VEIL, C.;
WISNER, A. (Org.). Psychopathologie du travaiL Paris: Entreprise Modem d'Edition, 1985.
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As satisfações simbólicas: desta vez trata-se da vivência qualitativa da tarefa. É o sentido, a
significação do trabalho que importam nas suas relações com o desejo. Não é mais questão
das necessidades como no caso do corpo, mas dos desejos ou das motivações. Isto
depende do que a tarefa veicula do ponto de vista simbólico" (DEJOURS, 1992a:62).

A organização, enquanto espaço particular da experiência humana, é um locus apropriado à

emergência do simbólico. "Este simbólico é marcado por uma tensão característica das sociedades

industrializadas em que, de um lado, existe a razão econômica que reduz a significação ao trabalho e,

do outro lado, aparece a existência humana na procura ininterrupta do simbólico" (CHANLAT, 1992:30-

1), que dá sentido às ações, interpretam, organizam e legitimam as atividades e as relações que

homens e mulheres mantêm entre si.

CHANLAT (1992) coloca que produtor de símbolos, o Homo simbolicus, procura emergir de um mundo

organizacional que, atualmente, tem tendência a querer reduzir a cinzas a imaginação simbólica,

condenada pela razão e pela ciência. Com o trabalho de suas mãos o Homo faber constrói a solidez

do mundo e o conjunto de coisas permanentes que dão ao homem um sentido de estabilidade em que

espelha sua face criadora e mutável. Trabalho e atividades movidos a desejo, aprendizagem, magia e

movimento enquanto representações simbólicas que calcam sua existência no mundo.

o autor supracitado, ao analisar a natureza do ser humano, aponta que um dos traços característicos

da espécie e de todo ser humano é "pensar e agir" e que negar a reflexibilidade humana é jogar o

homem no mundo estritamente objetivista pavloviano, onde os reflexos condicionados exercem a

tarefa de socialização. Considera que aprendemos também por condicionamento, característica que

temos em comum com outras espécies e que foi denominada por Pavlov de primeiro sistema de

sinalização. Contudo, o aprendizado mobiliza, nos seres humanos, um segundo sistema de

sinalização, que estabelece a singularidade enquanto espécie e indivíduo, envolvendo a "linguagem e

o pensamento consciente". Assim, o ser humano não pode reduzir-se a um organismo submetido a um
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bombardeamento de estímulos. É um ser de desejo, de pulsão e de relação sendo através das

relações que mantém com o outro, pelo jogo de identificações, que vê seu desejo e sua existência

reconhecidos ou não. A realidade social transforma-se em suporte da realidade psíquica. Lugar do

imaginário, do inconsciente, de defesas, de processos de identificação, a vida psíquica exerce papel

fundamental no comportamento humano. Não a considerar pode acarretar conseqüências patológicas

no ambiente social e na vida organizacional.

É importante refletir sobre como as organizações estruturam e podem estruturar padrões, de como o

trabalhador pode nelas se situar e agir, dadas pela adoção de diferentes formas de organização do

trabalho que sempre pressupõem uma visão sobre os trabalhadores, devendo por conseguinte, serem

respeitadas a variabilidade intraindividual e a diversidade interindividual. Na visão de SATO

(1993:208-9):

"ao se conceber os trabalhadores como pessoas, concebe-se, além da diversidade e da
variabilidade, o simbólico que também é mutável. Ao se pensar nas pessoas inseridas nas
organizações e atualizando organizações de trabalho, pensa-se em movimento".

LADEIRA (1996) ao investigar as formas sutis com que determinadas variáveis do trabalho impactam

no funcionamento psíquico e bem-estar do indivíduo, revela que se torna cada vez mais evidente a

relação entre as doenças físicas e psíquicas dos trabalhadores e a sobrecarga que as exigências do

meio lhes impõem. Na concepção desse autor:

"Não há como negar que determinadas características físicas, químicas e biológicas do
ambiente ocupacional, bem como dos instrumentos, das máquinas e dos postos de trabalho,
interferem de forma objetiva na determinação da saúde ou da doença entre os trabalhadores.
A organização do trabalho, por sua vez, coloca-se como elemento de especial relevância na
investigação do stress e das psicopatologias, visto que dimensiona a extensão da jornada e
do ritmo de trabalho do empregado, a divisão das tarefas, o conteúdo e a natureza das
mesmas e, não menos importante, as relações de poder e de controle nas dinâmicas
organizacionais" (LADEIRA, 1996:73).
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Nessa perspectiva, a psicopatologia do trabalho analisa de que forma a dinâmica e a natureza das

exigências do trabalho atuam sobre a saúde mental e física dos trabalhadores. Ela informa quando os

contextos de trabalho são vividos como positivos ou como negativos, denunciando pontos de

convergência, na tangência trabalhador-contexto de trabalho, a partir dos quais as mudanças podem

ser impulsionadas.

Em termos operacionais, as mudanças no contexto de trabalho podem se pautar em uma maior

participação e engajamento de todos os envolvidos, para manterem um processo de negociação

contínua não só entre trabalhadores e patrões mas também entre os próprios trabalhadores. Trata-se

também da concepção de um espaço de trabalho em que os conflitos e as questões ligadas às

tensões no trabalho sejam minimizadas, levando à criação de novas estratégias, ampliação das

possibilidades de melhor compreensão da inter-relação trabalho/esfera mental, buscando assim, fazer

com que os trabalhadores, sejam sujeitos na situação de trabalho, apesar de incorporados como

objetos. CHANLAT (1992:25), à esse respeito coloca que:

"Em um mundo essencialmente dominado pela racionalidade instrumental e por categorias
econômicas rigidamente estabelecidas, os homens e as mulheres que povoam as
organizações são considerados, na maioria das vezes, apenas recursos, isto é, como
quantidades materiais cujo rendimento deve ser satisfatório do mesmo modo que as
ferramentas, os equipamentos e a matéria-prima. Associados ao universo das coisas, as
pessoas empregadas nas organizações transformam-se em objetos. Em alguns casos só
acontecimentos extraordinários fazem emergir a condição humana".

o trabalhador poderá superar a condição de recurso através da palavra. Nesse contexto torna-se

premente ligar a organização na tomada das tensões indivíduo x organização, buscando fazer com

que os atores do trabalho psicologicamente subjugados, alienados, apáticos não venham a contrair

enfermidades e stress, se acidentem e até morram prematuramente, em função de não se considerar

as opiniões de quem trabalha e sofre.
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As empresas definindo aspectos específicos para as relações de trabalho, as políticas de recursos

humanos e as opções para aspectos tecnológicos e organizacional do processo de trabalho, não dão

oportunidade para que o homem-trabalhador ouse tentar negociar, debater, discutir e criticar esse

universo organizacional perpassado de contradições, fazendo com que seja possível administrar sua

infelicidade para não ser por ela administrado, onde os aspectos psíquicos e físicos estão fortemente

implicados.

IV.2 A procura da essência do conceito de saúde

Com o avanço das pesquisas em psicopatologia do trabalho a teoria transformou-se, incorporando

aspectos psicossociais e psicodinâmicos do trabalho. O desenvolvimento dessa disciplina, porém,

ainda não alcançou uma classificação geral e consensual dos distúrbios psíquicos desencadeados

pelo labor humano. Há, entretanto, uma posição já cientificamente determinada no que concerne a pelo

menos uma questão: as situações de trabalho, representando um conjunto de influências recíprocas

entre suas condições objetivas e organização, exercem um importante papel na configuração dos

quadros clínicos de determinadas patologias mentais.

Ser fundamentalmente biopsicossocial, tríplice origem que lhe confere características singulares, o

homem implicado (e produzido) na vida institucional concreta, particularmente na organização do

trabalho, deve ser visto em sua totalidade, transformador.

Essa tríplice composição está presente quando se estuda os seres humanos nas organizações e

segundo CHANLAT (1992:35):

"Na escala individual, o biológico, o psíquico e o social exercem um papel mais ou menos
importante segundo o contexto e as pessoas envolvidas. A herança biológica, os traços de
caráter, a história pessoal, as origens sociocu/turais deixam sua marca ao sabor dos eventos
e condutas individuais. A realidade humana obseNada neste nível, conjugando sutilmente
estes três elementos, explica em certa medida porque em situações organizacionais
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similares, alguns se comportarão ou reagirão diferentemente no plano individual - o
conformismo ou a revolta, a aceitação ou a crítica, a resistência ou a autodestruição têm suas
raízes em grande parte no arcabouço biopsicossocial de cada um, ou seja, o eu é
indissociável da própria história, da própria experiência e das vivências".

Assim, temos que somente os trabalhadores são capazes de elaborar uma verdadeira representação

de seu modo específico de trabalhar/desgastar-se, inaugurando uma necessidade sempre renovada

de reprimir e suprimir tudo aquilo que no enfrentamento com sua tarefa agride sua vida física e mental

ao mesmo tempo em que tem de enfrentar "o reprimido" que insiste em retornar.

A dinâmica entre trabalho e instância psíquica deve levar em consideração a interface entre condições

de trabalho e sua organização, constituindo insumos básicos para a discussão do prazer e do

sofrimento no seu contexto, pois concretiza a possibilidade de o trabalho se tornar equilibrante ou

fatigante, fonte de realização ou de alienação para aquele que o realiza.

Para DEJOURS (1992b), o equilíbrio seria resultado de uma "regulação" emocional e física que

demanda estratégias defensivas especiais elaboradas pelos próprios trabalhadores em seus contextos

profissionais. Mesmo sendo testemunhos de que a doença mental foi colocada à distância, o equilíbrio,

a estabilidade, a normalidade não são, entretanto, dados naturais. São antes o indício de uma luta

contra a doença mental. A normalidade conquistada e conservada pela força é, ao contrário,

completamente entremeada pelo sofrimento.

De acordo com a concepção da escola dejouriana, o objeto da psicopatologia do trabalho é o

sofrimento no trabalho. Sofrimento compatível com a normalidade e com a salvaguarda do equilíbrio

psíquico, mas que implica toda uma série de procedimento de regulação. Dessa forma, o sofrimento

será concebido como a vivência subjetiva intermediária entre doença e saúde mental descompensada

e o conforto (bem-estar) psíquico. Se a doença mental é fácil de definir, o bem-estar ou a boa saúde
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mental é mais difícil de compreender. Trata-se sobretudo de uma noção limite que constitui uma

espécie de horizonte, de ponto de fuga, de ideal, jamais verdadeiramente atingido, mas colocado

teoricamente por uma necessidade lógica. Essa dificuldade, analisada sistematicamente, conduzirá,

com o tempo, à proposta de um novo enfoque da saúde (DEJOURS, 1985a).

Em período recente, o conceito de saúde vem sofrendo alterações em função das experiências

acumuladas ou de novos conhecimentos que o fizeram progredir, em função, provavelmente, de sua

incapacidade de explicar certos fenômenos relativos ao Homo humanus, pressupondo-se um corpo

espacial e um corpo psíquico.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), surgida como instituição no auge de um conflito histórico-

social (28 Guerra Mundial), preconizava em 1948, em seus princípios constitutivos, que a saúde é um

"estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou

enfermidade" .

GELBCKE {1992} referindo-se a NOVAES32(1976), coloca que este conceito da OMS inspirou-se nos

ideais da Revolução Francesa - igualdade, liberdade e fraternidade, sendo esta concepção ilusória

porque suprime a realidade que está pautada na divisão da sociedade em classes, o que determinará

um acesso ao consumo de bens e serviços diferente para cada uma delas.

DEJOURS (1986), tece duas críticas a esse conceito. A primeira é que implícita e intuitivamente cada

pessoa tem uma noção do que seja a saúde, sendo, no entanto, vaga e imprecisa uma conceituação

do que representa esse estado de bem-estar e conforto.

32 NOV AES, R L. A saúde e os conceitos. São Paulo, 1976. Dissertação (Mestrado) - Universidade de

São Paulo.
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A segunda é que esse "estado" de completo bem-estar pode ser considerado como sendo um estado

ideal, que não é concretamente atingido, mas o qual procuramos nos aproximar. Estamos inclinados a

aceitar que a saúde não seria um estado, mas um objetivo a ser alcançado. Na visão do autor, essa

diferença, embora sutil, é fundamental para se desenvolver a ação de prevenção e de conquista da

saúde.

Na verdade, o paradigma de saúde dejouriano pressupõe que esse "estado" de completo bem-estar

não existe, sendo considerado mais como um ideal, ou mesmo uma ficção, do que uma realidade. A

saúde não é um estado calmo, plano, uniforme, devendo ser considerado como um sistema que tende

ao equilíbrio, nunca atingindo um estado definitivo, apenas momentâneo, em função de estarmos em

mutação o tempo todo. No entanto, não é o que parece indicar a definição internacional, como se o

estado de bem-estar social, psíquico fosse um estado estável, que, uma vez atingido, pudesse ser

mantido.

DEJOURS; DESSORS & DESRIAUX (1993), contemplando idéias e postulados recentemente

desenvolvidos pelos conhecimentos oriundos das ciências do homem e da vida, apresentam uma

evolução do conteúdo da noção de saúde. Esses conhecimentos podem ser classificados em três

séries, originários: da fisiologia das regulações, da psicossomática e da psicopatologia do trabalho.

A fisiologia ensina que o organismo não se encontra em um estado estável, mas sim em constante

movimento/mudança, - tendendo ao desequilíbrio perpétuo - somente retornando ao equilíbrio através
,

dos mecanismos de regulação. Tomando por exemplo a concentração de açúcar no sangue, vemos

que esta muda constantemente, subindo após a ingestão de alimentos, o que é normal, para depois

retornar ao seu valor inicial após mais ou menos duas horas. Considerando o que se passa a nível

psíquico, tomemos como exemplo a angústia. A angústia é penosa, é uma causa de sofrimento. No
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entanto a saúde não consiste absolutamente em não se ter angústias, pois algumas pessoas, embora

sofram desse mal, gozam de boa saúde. Conseqüentemente, não se trata de acabar com a angústia,

mas de tornar possível a luta contra ela, de tal modo que ela seja momentaneamente resolvida, para ir

em direção a outra angústia.

Na esfera do trabalho, quando as tarefas são regulares, fixas, imutáveis, repetitivas são perigosas para

a saúde dos trabalhadores, pois levam a cadências insuportáveis, tolhem a liberdade de organização-

reorganização-modulação do modo operatório e robotizam os trabalhadores. Isso mostra que é a

variedade, a variação e as mudanças no trabalho que são as mais favoráveis à saúde. A crença que

vem da fisiologia conduz a que se conceba a vida como movimentos, bem como que se assegure,

antes de tudo a liberdade desses movimentos.

Psicossomática refere-se às relações que se estabelecem entre o que se passa a nível

mental/psíquico e o funcionamento do corpo dos indivíduos. Quando temos uma doença física, esta

apresenta momentos de evolução e de crises que acontecem quando algo penoso ocorre no plano

mental e afetivo, no instante que o sujeito está pressionado por um uma espécie de impacto psíquico.

Isto é verdadeiro para a maior parte das doenças, excetuando-se as intoxicações e acidentes, quer

eles sejam profissionais, involuntários ou iatrogênicos (devidos a tratamentos médicos ou a

medicamentos) e as infestações parasitárias ou microbianas intensas.

Resgatando o caso da angústia, DEJOURS; DESSORS & DESRIAUX (1993) indagam se o melhor não

seria controlar tudo, de modo a que jamais houvesse angústias. Os autores respondem dizendo que

não, pois as pessoas quando se confrontam com a angústia e quando tentam resolvê-Ias graças à sua

atividade, conquistam seu equilíbrio precisamente em função desse enfrentamento do trabalho

angustiante.
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Podemos conceber a vida das pessoas como uma sucessão de etapas e compromissos entre sua

história passada e seu ambiente, para tentar transformá-lo. Dentro dessa perspectiva, a angústia

aparece como uma força propulsora à ação, contribuindo assim para a formulação de metas, objetivos,

que, uma vez atingidos, atenuam a angústia, mas não a impedem de ressurgir em seguida. E,

precisamente a vida, os engajamentos, o trabalho consistem em encontrar terrenos que permitam

dominar esta angústia.

o que faz as pessoas viverem é, antes de tudo, o desejo. O verdadeiro perigo é quando o desejo não é

mais possível. A psicossomática nos ensina que quando estamos diante de uma situação assim,

alguns sintomas podem aparecer, como a inapetência, perda da "tensão", do entusiasmo, do desejo,

do tõnus, do elã: "a depressão". Quando nos vemos diante de um estado assim, durável, encontramo-

nos em uma situação perigosa tanto a nível físico quanto mental.

A psicopatologia do trabalho, por sua vez, defende a idéia de que o trabalho é elemento fundamental

para a saúde, contribuindo tanto de maneira negativa como positiva. Se o trabalho pode ser perigoso,

se pode ser causa de sofrimento, é preciso também compreender que o não-trabalho é igualmente

prejudicial, bastando observar a patologia do desemprego.

Somos levados a considerar que quando os trabalhadores lutam contra certos aspectos do trabalho,

tais como as más condições de higiene e segurança, os ritmos, a monotonia é porque são preguiçosos

e que seu ideal seria a inatividade, a passividade, a ociosidade, em que a felicidade seria encontrada

na ausência de trabalho. No entanto, quando um sujeito não quer fazer absolutamente nada e se

mantém em uma inatividade total, do ponto de vista psiquiátrico, ele está doente.
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De acordo com DEJOURS; DESSORS & DESRIAUX (1993), a questão colocada pela pSicopatologia

do trabalho não é a disjuntiva: ''Trabalho ou não-trabalho?", mas antes, "Qual trabalho?"

IV.3 Aspectos psicodinâmicos da relação homem-trabalho: desvendando o prazer e o
sofrimento

Uma vez que a questão primordial não é a dicotomia trabalho x não trabalho, mas sobretudo qual

. trabalho, a tarefa essencial consiste na análise do sofrimento e prazer no trabalho, abrindo um espaço

para a discussão sobre as experiências/vivências do homem-trabalhador, captando sua complexidade

e riqueza, face ao sofrimento, à violência física e psicológica e o processo de luta para a

reversão/transformação da realidade laboral em liberdade, felicidade e criatividade em contraposição a

dor, a morte, o medo e a loucura.

Antes de prosseguirmos, convém destacar os componentes da carga de trabalho, uma vez que "qual

trabalho", em termos de equilíbrio ou de bem-estar psíquico, pode conduzir à saúde ou não-saúde do

trabalhador, de acordo com o novo paradigma de saúde apresentado por DEJOURS (1986).

Costuma-se categorizar a carga de trabalho em: carga física de um lado e a carga mental de outro. De

acordo com GUELAUD; BEAUCHESNE; GAUTRAT et aI. (1975)33,citados em DEJOURS (1994b:22):

"Por trás da noção de carga mental há uma mistura de fenômenos de ordem neurofisio/ógica
e psicofisio/ógica: variáveis psicossensoriais, sensoriomotoras, perceptivas, cognitivas etc. E
fenômenos de ordem psicológica, psicossocio/ógica, ou mesmo sociológica, tais como
variáveis de comportamento, de caráter, psicopato/ógicas, motivacionais etc. li.

DEJOURS (1994b) propõe separar essas duas ordens de fenômenos objetivando facilitar a

compreensão do funcionamento psíquico do indivíduo nas situações de trabalho. Para o autor, a carga

33 GUELAUD, F.; BEAUCHESNE, M.-N.; GAUfRAT, J. et aloPour une analyse des conditions de travail
ouvrier dans I'emreprise. Paris: Armand Colin, 1975.



181

de trabalho mental seria composta tanto por fatores de natureza racional e cognitiva quanto por

aqueles vinculados à dimensão afetiva e relacional. No entanto, o autor reserva aos elementos afetivos

e relacionais um referencial específico: o da "carga psíquica do trabalho".

Com a preocupação da objetividade, os ergonomistas buscaram sempre medir, avaliar ou quantificar a

carga de trabalho. Em se tratando de carga psíquica, a vivência é eminentemente qualitativa, não

sendo possível, portanto, quantificá-Ia. Questões relativas à satisfação, ao prazer, à frustração e à

agressividade, dificilmente podem ser apreendidas através de números.

DEJOURS; DESSORS & DESRIAUX (1993) sem a pretensão de quantificar a carga psíquica, propõem

um modelo denominado abordagem econômica do funcionamento psíquico:

Para o entendimento específico da carga psíquica do trabalho, torna-se necessário compreender o

funcionamento psíquico do indivíduo, singular e característico a cada personalidade.

o indivíduo, no caso o trabalhador, quando exposto às excitações oriundas do exterior (de origem

psicossensorial) ou do interior (excitações instintivas ou pulsionais) retém energia. A excitação, quando

se acumula, torna-se a origem de uma tensão psíquica ou tensão nervosa, que pode ser liberada por

três vias de descarga: psíquica, motórica ou visceral.

Dominado pela hostilidade, um sujeito pode construir fantasmas agressivos: representações mentais

que podem, às vezes, ser suficientes para descarregar o essencial de sua tensão interior, pois, a

produção de fantasias consome energia pulsional. Uma outra pessoa não conseguirá relaxar pela via

psíquica, utilizando assim, sua musculatura: fuga, crise de raiva motórica e violência constituem ações

possíveis de "descargas psicomotoras". Se essa energia não consegue ser despendida sob as duas
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primeiras formas, ela acumula-se no aparelho psíquico como uma carga psíquica, originando o

popularmente conhecido como tensão psíquica.

Assim, quando a via mental e a via motórica estão fora de ação, a energia pulsional não pode se

descarregar senão pela via do sistema nervoso autônomo e pelo desordenamento das funções

somáticas. A via visceral será demandada, já que a tensão não pode permanecer por longo período

no aparelho psíquico. É através da via visceral que a fadiga existente em um primeiro momento poderá

dar lugar, em seguida, à astenia e à patologia propriamente ditas.

Inseridas no contexto de trabalho, as questões abordadas acima fazem emergir três fatos de acordo

com DEJOURS (1994b):

• O organismo do trabalhador não é um "motor humano" na medida em que é permanentemente

objeto de excitações, tanto exógenas quanto endógenas;

• O trabalhador não chega ao seu local de trabalho como uma máquina nova. Ele tem uma história

pessoal, que se concretiza por uma certa qualidade de suas aspirações, de seus desejos, de suas

motivações e de suas necessidades psicológicas. Isto confere a cada indivíduo, características

únicas e pessoais, que combatem o mito do "trabalhador médio" tão ao gosto do taylorismo;

• O trabalhador, em função de sua história, dispõe de vias de descargas preferenciais que não são

as mesmas para todos e que participam na formação daquilo que denominamos estrutura da

personalidade.

Essas considerações conduzem à formulação da indagação "Qual trabalho?" de maneira diferente: a

tarefa realizada por determinado trabalhador oferece uma canalização apropriada a descarga de sua

energia psíquica? Em outros termos, a tarefa exige suficientes atividades psíquicas, fantasmáticas e

psicomotoras? (DEJOURS; DESSORS & DESRIAUX, 1993)
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o tipo de trabalho, pode ou não oferecer caminhos para a descarga da energia pulsional do indivíduo.

Em se tratando da carga psíquica, o grande problema é a subutilização ou a repressão das aptidões

psíquicas, fantasiosas ou psicomotoras, o que pode ocasionar retenção e conseqüente acúmulo de

energia pulsional, gerando dessa maneira, uma tensão nervosa. Como lembra DEJOURS (1994b), o

trabalho torna-se perigoso para o aparelho psíquico quando ele se contrapõe à sua livre atividade. O

bem-estar, em matéria de carga psíquica, não advém só da ausência de funcionamento, mas, ao

contrário, de um livre funcionamento articulado dialeticamente com o conteúdo da tarefa, expresso por

sua vez, na própria tarefa e revigorado por ela. Se o trabalho favorece esse livre funcionamento, ele

será fator de equilíbrio; se ele se opõe, será fator de sofrimento e doença. Temos conforme esse autor

que:

"Se um trabalho permite a diminuição da carga psíquica, ele é equilibrante. Se ele se opõe a
essa diminuição, ele é fatigante. No trabalho por peças não há quase espaço para a atividade
fantasmática; em todo o caso, as aptidões fantasmáticas não são utilizadas e a via de
descarga psíquica está fechada; a energia psíquica se acumula, tomando-se fonte de tensão
e desprazer, a carga psíquica cresce até que aparecem a fadiga, a astenia, e a partir daí a
patologia: é o trabalho fatigante.
Inversamente, um trabalho livremente escolhido ou livremente organizado oferece,
geralmente, vias de descarga mais adaptadas às necessidades: o trabalho toma-se então um
meio de relaxamento, às vezes a um tal ponto que uma vez a tarefa terminada, o trabalhador
se sente melhor que antes de tê-Ia começado: é o caso do artista, do pesquisador, do
cirurgião, quando estão satisfeitos com seu trabalho. É preciso então postular a existência de
uma carga psíquica negativa do trabalho, ou de uma "descarga psíquica" de trabalho. Esse é
o caso do trabalho que reverte em proveito da homeostasia. Estamos aqui dentro do enfoque
do trabalho equilibrante" (DEJOURS, 1994b:25).

O trabalho é equilibrante quando mobiliza a imaginação e a criatividade, permitindo que as aspirações

e desejos mais profundos dos indivíduos sejam retomados, contribuindo para a organização da sua

personalidade, ajudando-o a realizar-se. Esse parece ser o fenômeno da ressonância simbólica,

enfocado por DEJOURS (1992b:157):
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"Quando existe a ressonância simbólica, o sujeito aborda a situaçâo concreta sem ter que
deixar sua história, seu passado e sua memória 'no annário', Ao contrário, ele confere à
situação de trabalho o poder de engajamento para realizar através do trabalho sua
curiosidade e sua epistemofilia, O trabalho oferece-lhe de alguma maneira uma ocasião
suplementar de perseguir seu questionamento interior e de traçar sua história",

Desta forma, a ressonância simbólica ocorre quando há uma compatibilização entre as representações

simbólicas do sujeito, seus investimentos pulsionais e a realidade de trabalho.

Quando o trabalho é composto de tarefas maiores ou menores do que o cérebro humano pode

suportar, opondo-se à liberdade, ao controle, a atividade de pensamento espontâneo e vontade

pessoal do trabalhador, temos a alienação e a degradação que se traduzem no estranhamento e na

despersonalização daquele que o executa.

o problema psicopatológico essencial decorre das pressões psíquicas ocasionadas pela separação

taylorista entre as atividades de concepção e de execução (TAYLOR, 1970), pois retirando dos

trabalhadores a concepção do seu trabalho, a organização científica do trabalho origina uma clivagem

entre corpo e pensamento. É o trabalho vivo, em movimento, o principal alvo do taylorismo: o que ele

busca, em última instância, é transformar o homem que trabalha em uma máquina de trabalho.

Nesse contexto, a dissociação excessiva entre concepção e execução, desorganiza o próprio

fundamento do recurso humano no plano singular. Quebram-se as transparências e as relações de

confiança necessárias para a construção e a estabilização do grupo de trabalho e do sentimento de

pertencer à comunidade. Com esse procedimento são minadas as próprias bases da cooperação. "A

lógica dessa postura gerencial é, ao fim, desmobilizar os trabalhadores e destruir a ressonância

simbólica, isto é, o quadro humano que tornaria possível a utilização da imaginação, da criatividade e

da iniciativa operárias" (DEJOURS, 1992b:167).
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Daí que o taylorismo, muito mais do que uma técnica de gestão do trabalho, se tornou uma técnica

ampla de dominação social. Nova disciplina do corpo, do gesto e do fazer humanos, ela instala no

cotidiano da sociedade uma nova relação com o tempo e sua utilização. Pela ótica hegemônica da

produtividade, todas as instituições sociais, a exemplo da fábrica - sua matriz - tenderão a reproduzir

os princípios básicos da reprodução do trabalho, do ato destituído de sentido e significado e da

autonomização das normas e regras que, poderosas, se defrontam com seus produtores, como se

fossem alheias à sua ação.

Pela intermediação do trabalho, o sujeito engaja-se nas relações sociais, para as quais transfere

questões herdadas de seu passado e de sua história afetiva. A ressonância simbólica surge então,

como condição necessária para a articulação bem-sucedida da dicotomia singular com a sincronia

coletiva. Esse ponto é fundamental porque, no que concerne à produção e à qualidade do trabalho, a

ressonância simbólica permite que o trabalho se aproveite da força extraordinária conferida pela

mobilização dos processos psíquicos nascidos do inconsciente.

A ressonância simbólica é, por assim dizer, uma condição de reconciliação entre o inconsciente e os

objetivos da produção (DEJOURS, 1992b). Na maioria das vezes, os preceitos rígidos e o controle

organizacional não permitem ou limitam o espaço para a ressonância simbólica, devido às exigências

de responsabilidades, separação entre trabalho real e prescrito e entre concepção e execução.

Onde se ocultam os riscos de sofrimento psíquico? Onde quer que se vislumbrem momentos

significativos. Significar é uma palavra de origem latina composta de signo, "marcar com um sinal", "pôr

um sinal em", "imprimir", "gravar", e ficare, do verbo "facio, feci, factum", "fazer, executar, criar,

produzir, fabricar, trabalhar". A etimologia fala por si.
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"O homem é um ser genérico, que faz a si mesmo ao fazer o mundo, e é um ser
transcendente, só se realiza quando se toma um outro. O homem também é um ser que
produz significados. Onde buscar a compreensão do homem senão na forma como o homem
produz a própria vida? O trabalho é o momento significativo do homem, é a possibilidade da
felicidade, da liberdade, da loucura e da doença mental" (CODO et aI., 1993:267).

É este duplo sentido do trabalho, que de um lado expressa-se na gênese do sofrimento, conduzindo os

trabalhadores à alienação e à obstaculização de sua condição de sujeitos, e, de outro, no prazer que

permite a constituição de uma identidade - ser trabalhador -, que ao contrário do alienado, é construtor

do Mundo e do Ser Humano, que explica a lógica de produção do sofrimento.

É a violência presente nas relações vivenciadas no trabalho e suas formas organizacionais que se

marcam pelo arbítrio, dor e sofrimento, que impede o sujeito de pensar com prazer sua própria

identidade. Trata-se, portanto, de estudar uma relação, no sentido pleno do termo, ou seja, o modo

como três categorias conceituais - trabalho, prazer, sofrimento - se encontram e se produzem

reciprocamente.

o trabalhador encontrará no circuito desprazer-desejo de prazer o móvel básico em que se vislumbram

as possibilidades concretas para a emergência do sofrimento. De acordo com JOVCHELOVITCH

(1990:12):

"O que temos é o encontro do sujeito com a IMPOSSIBILIDADE, ou seja, ele se vê impedido
de reconhecer-se como sujeito de POSSIBILIDADES, autônomo, produtor não apenas de
(percadorias, como também da própria vida. A autonomização das injunções institucionais, a
pl,Jrocratizaçãodas normas organizacionais, invadem a psiquê com a violência de um Outro
que obstaculiza o desejo e toma desnecessária a aprendizagem, traçando o
desconhecimento que afasta o sujeito de reconhecer-se como alguém ativo, produtor e,
portanto potencialmente transformador".

Isso leva à formulação de uma questão fundamental: existiria um tipo de trabalho ou de organização do

trabalho mais adequado à atenuação do sofrimento/desgaste do homem-trabalhador?



187

A partir de suas características intrínsecas e da forma como está organizado o trabalho humano, é

possível compreender o movimento que o faz, uma fonte de vida - motivação-satisfação, desejo-

prazer - tornar-se fonte de sofrimento, solidão e morte.

DEJOURS & ABDOUCHELI (1994b:42) colocam que é a organização do trabalho que determina as

relações entre desejo e motivação.
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se dizer que "na base da hierarquia da empresa não há (ou há pouco) lugar para o sujeito e que no

alto, há muito. Ou ainda, que a subjetivação do trabalho vai crescendo à medida que se sobe na

hierarquia" (DEJOURS & ABDOUCHELI, 1994b:41).

Na concepção de DEJOURS (1992b) a noção de motivação pode ser substituída pela noção mais

dinâmica de sofrimento. Essa última apresenta como característica relevante a articulação entre a

história singular com a situação atual, o passado de cada trabalhador com os dados reais da

organização do trabalho que ele enfrenta. Segundo o autor, a problemática do sofrimento contempla,

de maneira igualmente satisfatória, tanto a motivação e o prazer no trabalho quanto a desmotivação e

os efeitos patogênicos do trabalho. "O sofrimento é definido como o espaço de luta que cobre o campo

situado entre, de um lado o 'bem estar', e, de outro a doença mental ou a loucura" (DEJOURS,

1992b:153).

DEJOURS & ABDOUCHELI (1994a:137) distinguem dois tipos de sofrimento:

"Sofrimento criador e sofrimento patogênico. O último aparece quando todas as margens
de liberdade na transformação, gestão e aperfeiçoamento da organização do trabalho já
foram utilizadas. Isto é, quando não há nada além de pressões fixas, rígidas,
incontornáveis, inaugurando a repetição e a frustração, o aborrecimento, o medo, ou o
sentimento de impotência. Quando foram explorados todos os recursos defensivos, o
sofrimento residual, não compensado, continua seu trabalho de solapar e começa a
destruir o aparelho mental e o equilíbrio psíquico do sujeito, empurrando-o lentamente ou
brutalmente para descompensação (mental ou psicossomática) e para a doença. Fala-se
então de sofrimento patogênico.
O desafio real na prática, para a psicopatologia do trabalho, é definir as ações susceptíveis
de modificar o destino do sofrimento e favorecer sua transformação (e não sua eliminação).
Quando o sofrimento pode ser transformado em criatividade, ele traz uma contribuição que
beneficia a identidade. Ele aumenta a resistência do sujeito ao risco de desestabílízação
psíquica e somática. O trabalho funciona então como um mediador para a saúde. Quando,
ao contrário, a situação de trabalho, as relações sociais de trabalho e as escolhas
gerenciais empregam o sofrimento no sentido de sofrimento patogênico, o trabalho
funciona como um mediador de desestabilização e da fragílízação da saúde".
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Desta forma o trabalho não é lugar só do sofrimento ou só do prazer, mas é proveniente da dinâmica

interna das situações e da organização do trabalho, ou seja, é produto desta dinâmica, das relações

subjetivas, condutas e ações dos trabalhadores, permitidas pela organização do trabalho.

Como demonstra LUNARDI FILHO (1995), as relações entre sofrimento e organização não se

encaminham sempre no sentido da promessa de felicidade no mundo exterior ou de infelicidade

enquanto no interior da empresa. O trabalho também pode ser objeto de prazer e mesmo mediador da

saúde. Assim, em sua luta contra o sofrimento, às vezes, o sujeito elabora soluções originais tanto à

produção quanto à saúde, é o caso do sofrimento criativo. Quando, no entanto, nessa luta contra o

sofrimento, o sujeito chega a soluções desfavoráveis tanto à produção quanto à sua saúde, estamos

adentrando no terreno do sofrimento patogênico.

Nos estudos de psicopatologia do trabalho sobressaem os seguintes questionamentos: Como e por

que, apesar de todos os constrangimentos das situações de trabalho, os trabalhadores apresentam

estados de normalidade em sua saúde física e psíquica? A que custo e através de quais mecanismos

esses trabalhadores preservam o seu equilíbrio psíquico em situações de pressão evidentes?

A psicopatologia tradicional calcada no modelo da fisiopatologia das doenças do corpo é dedicada ao

estudo das doenças mentais e da loucura. O campo de investigação que a nova psicopatologia do

trabalho objetiva explorar diz respeito a sujeitos, que apesar das pressões que devem enfrentar,

conseguem evitar a doença e a loucura. Trata-se, portanto de estudar um campo psicopatológico não

ocupado pela loucura: aquele da normalidade. Com certeza a normalidade dos comportamentos não

significa ausência de sofrimento. E o sofrimento, em acréscimo, não exclui o prazer (DEJOURS,

1994a).
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SATO (1995) aponta que um determinado contexto de trabalho é identificado como bom ou ruim de

acordo com a relação que o trabalhador pode com ele manter, quer ela seja de maior ou de menor

controle.

Assim, a autora coloca quais os requisitos básicos necessários para o exercício do controle por parte

do trabalhador, que contribuirão para o trabalho saudável ou não saudável. São eles:

"A familiaridade, que diz respeito à intimidade e conhecimento sobre a tarefa realizada;
poder, que diz respeito à possibilidade de o trabalhador interferir e mudar o trabalho de
acordo com suas necessidades; limite subjetivo, que diz respeito ao quanto, quando e como
é possível suportar as estimulações dos contextos de trabalho. Quando não estão
simultaneamente presentes estes três requisitos que sustentam o controle dá-se a ruptura -
ruptura do equilíbrio sendo justamente aí que os problemas de saúde são sentidos pois o
limite subjetivo não é respeitado. Aparecem então as doenças, os acidentes e o sofrimento
demasiado" (SATO, 1995:54).

Ainda, a necessidade de resposta às indagações acima provocou maior aprofundamento da temática

do sofrimento no trabalho e dos mecanismos individuais e coletivos de defesa dos trabalhadores frente

às pressões organizacionais. Conforme LADEIRA (1996:66-7):

"Grande parte da regulação emocional e física dos trabalhadores deve-se às estratégias
individuais e coletivas de defesa que surgem naturalmente em seus contextos profissionais.
As reações de defesa individuais são estabelecidas com base em fatores ligados à vivência
individual de cada trabalhador. Entretanto, por meio da dimensão psicossocial do trabalho,
essas reações atingem a instância coletiva, o espaço das interações sociais em que são
articuladas estratégias defensivas constituídas ou organizadas coletivamente.
Os mecanismos psicológicos de defesa individuais e coletivos têm como principal função
tomar possível a permanência do trabalhador em uma realidade concretamente permeada
pela pressão e pela rigidez. Por essa lógica, pode-se dizer que essas estratégias estariam
direcionadas para, sobretudo, eufemizar as percepções individuais e coletiva desses
trabalhadores diante da agressão permanente das situações de trabalho".

o sofrimento ou as defesas se instalam no momento em que os trabalhadores não têm a possibilidade

de utilizar o processo de mobilização subjetiva, ou sentir prazer resultante do investimento
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sublimatório, seja por restrições de personalidade, seja pelas imposições do modelo de organização do

trabalho.

Dessa forma, temos que a ausência de poder por parte dos trabalhadores para interferir efetivamente

nos contextos que geram intenso sofrimento e esforço, exigem a adoção de ações adaptativas que

modificam o trabalho planejado sem no entanto replanejá-Io, levando a se defrontarem com a repetição

dos mesmos problemas diariamente. São formas de se relacionar com o trabalho apesar dos limites

por ele impostos e, ao mesmo tempo, respeitar o próprio limite subjetivo.

De acordo com CARVALHO (1995), a compreensão do vivido no trabalho produz o sentido e este

sentido produz o sujeito. Vemos aí a subjetividade como instrumento de conhecimento. Nesse sentido

de acordo com o autor:

"Pensamos que a construção do trabalhador de um saber sobre o seu sofrimento diferencia-o
e o inscreve num campo subjetivo: a elaboração de um saber sobre si mesmo, de um saber
que o localiza. O trabalhador pretende significar a estranheza do mal que acomete, assim
como tenta dar significados na construção de um saber sobre aquilo que desconhece do
processo de produção e trabalho. A economia psicossomática de cada trabalhador expressa
normas diferenciadas de sofrimento que no entanto revelam um único produto: a
subordinação aos processos organizacionais de gestão em busca de um maior controle. A
dominação e a produção de corpos úteis só é possível a partir de uma estratégia
concernente ao aparelho mental, pela criação do condicionamento produtivo, do
comportamento estereotipado que se constitui como autoviolência, além de fonte de mais-
valia. Observamos formas de resistência, mesmo que, e ainda através do sofrimento e das
estratégias defensivas mobilizados contra a possibilidade de adoecimento" (CARVALHO,
1995:58-9).

O que a organização do trabalho desencadeia, na estrutura psíquica, é o deslocamento da identidade

subjetiva pelo traço identificatório do trabalho com fins a um maior controle e produtividade. Para

continuar trabalhando o trabalhador faz dele o desejo da organização, introjeta o modus operandi da

máquina que se revela no seu modo operatório e o modelo mental. Torna-se então artífice do seu

próprio sofrimento.
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o sofrimento patogênico se localiza, ao que tudo indica, na negação colocada pela gerência ao

reconhecimento de uma discordância irredutível entre a organização do trabalho prescrita e a

organização do trabalho real. Mesmo que útil e necessária como referência, a organização prescrita do

trabalho apresenta zonas de indefinições que suscitam sentimentos de apreensão ou mesmo medo,

tanto nos operadores quanto nos executivos.

DEJOURS (1994a), referindo-se à organização prescrita do trabalho, diz que esta se materializa por

um tipo de manual de procedimentos, onde cada operação a executar exige uma gama de tarefas

elementares a realizar. Ainda que o check-list seja útil e o manual de procedimentos não seja

contestado pelos trabalhadores, na prática os modos operatórios prescritos se superpõem, mostrando

sua inaplicabilidade, sendo conseqüentemente desrespeitados, tornando-se impossível, em certas

situações, fazer o trabalho. Tanto os operadores quanto os executivos são levados a transgredir os

procedimentos prescritos adotando a prática inevitável do quebra-galho.

Levar a bom termo um trabalho implica um rearranjo da organização prescrita do trabalho, impelindo

freqüentemente a passagens obrigatórias fora da legalidade, traduzidas na arte do "quebra-galho" que

está, portanto no coração do prazer do trabalho, concretizando uma organização "real" diferente da

organização prescrita. Segundo DEJOURS (1994a:52):

"As escolhas técnicas e operatórias feitas pelos agentes, em todos os níveis de qualificação,
devem ser entendidas aqui, a partir da mobílízação efetiva da iniciativa, da inventividade, da
cooperação dos operários, para preencher e ultrapassar as incoerências, as
inconveniências, as insuficiências e as impossibílídades práticas da organização prescrita do
trabalho".

Os reajustes na organização prescrita do trabalho levando os trabalhadores a se colocarem na

"ilegalidade" os fazem muitas vezes, assumir riscos. Há exigências de que cada setor tome decisões e

faça escolhas entre diferentes formas de proceder, diferentes formas de atingir os objetivos, diferentes
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modos operatórios, diferentes formas de fraudar. Para que o "quebra-galho" funcione, faz-se

necessário uma relação de confiança mútua entre operadores e executivos, permitindo que não seja

apenas tolerado, mas tacitamente reconhecido.

Entre a organização do trabalho e o funcionamento psíquico se interpõem, portanto, estratégias

defensivas cuja existência foi assinalada acima. O drama do sofrimento localiza-se no

desconhecimento das dificuldades enfrentadas pelos operários ou na negação, pela gerência, de

reconhecer a discordância irredutível entre organização do trabalho prescrita e organização do

trabalho real. As lógicas defensivas dos executivos conduzem à construção da psicologia espontânea

pejorativa, imputando aos trabalhadores as imperfeições do sistema, levando-os a assumir uma das

duas posições seguintes: deplorar a falta de formação dos agentes ou proferir um julgamento de

condenação moral dos operários. As lógicas defensivas nos níveis de base, no outro pólo, conduzem à

tática do segredo que engendra, por sua vez, a formação de particularismos de equipe ou mesmo de

antagonismos de equipe, instaurando a coesão por referência a um inimigo comum (DEJOURS,

1994a).

O termo defesa é adotado no sentido de defesa contra o sofrimento, realizada através de mecanismos

psicológicos ou de condutas. Incluindo-se aí os mecanismos psicológicos de defesa inconscientes e os

mecanismos psicológicos conscientes.

SELlGMANN-SILVA (1994:232) considera de fundamental importância distinguir os termos defesa e

resistência. Segundo a autora:

"Utilizaremos resistência para o enfrentamento de situações ou condições determinantes do
sofrimento. A diferença essencial entre defesas e resistências é que as primeiras, estando
voltadas basicamente para evitar ou tomar suportável o sofrimento, em geral não propiciam
transformações. O contrário ocorre com as resistências, que estão voltadas diretamente para
obter transformações das situações que originam sofrimento. Acreditamos ser sumamente
importante esta distinção, por mais que, na prática, ela possa ser difícil. Inclusive, devemos
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reconhecer a existência de defesas que assumem, muitas vezes, simultaneamente, o caráter
de resistência. Quando o trabalhador defende a autonomia dos seus movimentos e do seu
pensar, está defendendo sua identidade. Ao mesmo tempo, essa defesa assume o caráter de
resistência, uma vez que o trabalho prescrito está sendo transformado".

Podemos concluir que aquilo que faz sofrer é também a forma de resistir. A resistência existe onde há

dominação.

As estratégias desenvolvidas pelos trabalhadores têm como objetivo o sobreviver, resistir elou

conformar-se às situações de trabalho; não significam um conjunto coeso de ações que se contrapõem

à prática de dominação da organização; caracterizam-se como um conjunto disperso de práticas,

ações, reações, representações e formas de consciência que possuem lógica/racionalidade próprias

definidas por seus sujeitos.

Essas estratégias se manifestam na diversidade de experiências dos trabalhadores, constituindo

espaços políticos de luta e resistência, que vão desde o âmbito individual e inconsciente, através dos

mecanismos de defesa, passando pelas atitudes ainda individuais e conscientes de desinteresse,

absenteísmo, insubordinação e sabotagem, até as atitudes coletivas de greves e movimentos coletivos

mais organizados ou a construção de uma forma defensiva inconsciente, denominada estratégia

defensiva da profissão, que impedem a transformação do sofrimento em patologia (CANÇADO & LIMA

JR.,1995).

A partir desta perspectiva CANÇADO & LIMA JR. (1995) sistematizaram as ações dos trabalhadores,

conforme quadro 1, demonstrando que estas podem se dar a nível individual ou coletivo; e podem

estar a nível consciente (CS) ou inconsciente (ICS).
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QUADRO 1 . ESTRATÉGIA DOS TRABALHADORES

CS desinteresse greves
absenteísmo movimentos coletivos

insubordinação
sabotagem

mecanismos de defesa ideologia defensiva
doenças psicossomáticas da

e mentais profissão

ICS

INDIVIDUAIS -----. COLETIVAS

Nas situações de trabalho o sujeito pode desenvolver estratégias individuais e/ou coletivas que

correspondem à necessidade de suportar e de sobreviver a situações penosas e perigosas, afastando

de sua consciência as evidências do perigo, do medo e da ansiedade, favorecendo a manutenção do

"status quo" que bloqueia os movimentos destinados a instaurar um trabalho mais saudável, seguro e

digno. Cada trabalhador buscará formas, saídas, convivência com o seu sofrimento e mesmo "cura",

ainda que esta "cura" talvez o exponha a uma nova doença.

Nesse momento convém lembrar DEJOURS (1985b) quando afirma que a boa adaptação a uma

organização patogênica do trabalho não implica num funcionamento mental intacto, mas se constrói ao

preço de um grave desvio da personalidade. Observamos que os transtornos psíquicos se apresentam

quando as exigências do meio ultrapassam as capacidades de adaptação do sujeito, ou de suas

possibilidades defensivas.

As defesas psicológicas surgem num continuum que vai do nível inconsciente ao consciente. As

defesas inconscientes são as que mais se prestam à manipulação e à exploração. Elas podem se

apresentar tanto individualmente como sob forma coletiva, como procuraremos esclarecer a seguir.
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o discurso dos trabalhadores demarcam o grau de risco e as práticas defensivas individuais ou

personalizadas, manifestas através dos mecanismos de defesa e das doenças psicossomáticas e

mentais.

LAPLANCHE & PONTALlS (1977:151) conceituam mecanismos de defesa como um "conjunto de

operações cuja finalidade é reduzir, suprimir qualquer modificação susceptível de por em perigo a

integridade e a constância do indivíduo biopsicológico".

Alguns dos mecanismos de defesa encontrados na situação de trabalho, são assim conceituados pelos

autores acima mencionados:

- Projeção:

"Operação pela qual o indivíduo expulsa de si e localiza no outro, pessoa ou coisa, qualidades,

sentimento, desejos e mesmo 'objetos', que ele desdenha ou recusa em si" (LAPLANCHE &

PONTALlS,1977:477).

-Introjeção:

"processo pelo qual o indivíduo faz passar, de um modo fantasmático, de fora para dentro, objetos e

qualidades inerentes a esses objetos" (LAPLANCHE & PONTALlS,1977:323).

-Negação:

"Processo pelo qual o indivíduo, embora formulando um dos seus desejos, pensamentos ou

sentimentos, até aí recalcados, continua a defender-se dele, negando que lhe pertença" (LAPLANCHE

& PONTALlS,1977:373).
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-Racionalização:

"Processo pelo qual o indivíduo procura apresentar uma explicação coerente do ponto de vista lógico,

ou aceitável do ponto de vista moral, para uma atitude, uma ação, uma idéia, um sentimento, etc ..."

(LAPLANCHE &. PONTALlS, 1977:543)

Mesmo intenso, o sofrimento é razoavelmente controlado por estas estratégias defensivas, impedindo

que se transforme em patologia. O sofrimento mental e a fadiga são proibidos de se manifestarem em

uma organização. Só a doença física é admissível, sendo encontrado com raras exceções um quadro

de doença mental caracterizado. Quando surgem neuroses e psicoses descompensadas, estas logo

são detectadas por queda no desempenho produtivo, tendo como punição sistemática a exclusão do

trabalhador. A doença física é admissível e, através da consulta médica disfarça-se o sofrimento

mental, onde é dado ao trabalhador um atestado médico geralmente acompanhado de uma receita de

analgésicos ou psicoestimulantes. É o processo de medicalização que se distingue do processo de

psiquiatrização na medida em que desloca o conflito homem-trabalho para um terreno mais neutro,

desqualificando o sofrimento, no seu componente mental (DEJOURS, 1992a).

"Contra a angústia no trabalho, assim como contra a insatisfação e o medo, os trabalhadores
em nível individual elaboram estratégias defensivas, como forma de mascarar ou disfarçar o
sofrimento. Nos discursos dos trabalhadores essa ansiedade é manifesta, referindo-se às
condições físicas e químicas do trabalho como fonte de perigo para o corpo. Ou sob o
"manto" da tensão nervosa em conseqüência do exercício da função. Os efeitos da vigilância,
da atenção concentrada, da memorização, etc. contribuem para o sofrimento. Mas,
raramfi1nte constata-se um estado de sofrimento como resultado de uma sobrecarga de
traQª'ho Ou uma carga psicossensorial muito elevada. Paradoxalmente, os trabalhadores
negam o acúmulo de atribuições ou sobrecarga, apesar de revelarem estar sob constante
"tensão nervosa". Ou ainda o medo em relação à violência da profissão ou do local de
trabalho pode ser controlado ou mascarado pelo consumo de medicamentos psicotrópicos:
ansiolíticos durante o dia, soníferos durante a noite e estimulantes pela manhã" (CANÇADO
& LIMA JR., 1995:160).
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Além destas estratégias individuais, é necessário o desenvolvimento de sistemas defensivos coletivos,

visando a prevenção contra os riscos e o medo inerentes à profissão, o que é denominado por

DEJOURS (1992a) como ideologia defensiva da profissão.

A vivência do medo no trabalho existe efetivamente, mas raramente aparece à superfície, pois

encontra-se contida no mínimo, pelos mecanismos de defesa.

DEJOURS (1992a) considera que, nas ocupações perigosas, em que a natureza dos riscos, derivados

das próprias atividades e dos produtos existentes, que implica em especial gravidade, essa forma de

defesa coletiva, voltada para a neutralização do medo, é a única explicação para o fato da execução

do trabalho ser possível.

As estratégias coletivas de defesa operam através de inversão e de eufemização. A inversão consiste

em desafiar o perigo ao invés de se sentir ameaçado por ele, como se não estivessem conscientes dos

riscos a que se submetem, até encontrando nesse tipo de comportamento um certo prazer. Tomando

por exemplo a construção civil, os operários as vezes acrescentam ao risco do trabalho o risco das

performances físicas apresentando traços caracteriais de orgulho, bravura, virilidade, mas também de

inconsciência perante a realidade, ausência de disciplina, tendência ao individualismo, dentre outras

atitudes. Criar uma situação de perigo ou agravá-Ia é, de certo modo dominá-Ia. Esse estratagema

tem um valor simbólico que expressa a iniciativa e o domínio dos trabalhadores sobre o perigo, não o

inverso.

No que diz respeito à eufemização, essa se expressa, por exemplo, pela ridicularização dos perigos,

brincadeiras, gozações e trotes, que podem ser ilustrados pelo emprego de diminutivos para designar

máquinas perigosas, encenações de novas regras simbólicas e inúteis para ridicularizar as existentes

e jogos relativos à segurança que não têm objetivo educacional, com regras absurdas e inventadas.



199

Essas condutas aparecem como um grande desafio ao risco e em igual dimensão como uma tentativa

de domínio simbólico do medo (DEJOURS, 1992a).

SELlGMANN-SILVA (1993), aponta a inversão e a eufemização como os mecanismos mais

comumente usados pelos trabalhadores nos contextos de trabalho. Nesse sentido, eufemizar o perigo,

ou mesmo ridicularizá-lo, representa um recurso fundamental para o exercício de muitas das suas

tarefas que de outra forma não seriam realizadas. Para a autora o reconhecimento desse tipo de

estratégia explica a "não utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPls), bem como a

prática de certas "brincadeiras" em que há evidente conotação de exorcização ao perigo". No entanto,

a negligência frente ao não uso dos EPls não se opõe a outras razões de ordem funcional e de

desempenho, tais como o desconforto e até a inadequação que muitos desses equipamentos

representam para assegurar os objetivos de proteção.

Parece que, para ser eficaz contra a ansiedade e o medo, essa "ideologia defensiva" exige sacrifícios e

faz seus mártires, pois, sendo levada a extremos causa depressão, fim de uma carreira, acidentes e

morte. E é a este preço que funciona o sistema defensivo, na luta desses trabalhadores na

preservação de sua integridade psíquica, essencial à condução de suas atividades (DEJOURS,

1992a).

As estratégias defensivas coletivas respondem unicamente à necessidade de suportar a penosidade

do trabalho e, acima de tudo, ao medo e à ansiedade de conviver cotidianamente com os riscos de

acidente e de vida. Favorecem, como já explicitado, a dominação e a exploração. Pois estão voltados

exclusivamente para a negação coletiva dos riscos.

Em suma, as estratégias defensivas podem ser definidas como um mecanismo pelo qual o trabalhador

busca modificar, transformar ou minimizar sua percepção da realidade que o faz sofrer. Este processo
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é estritamente mental, já que ele não modifica a realidade de pressão patogênica imposta pela

organização do trabalho.

A diferença entre um mecanismo de defesa individual e coletivo reside no fato de que o primeiro

permanece sem a presença física do objeto, porque ele está interiorizado, enquanto, que o segundo

depende da presença de condições externas e se sustenta no consenso de um grupo específico de

trabalhadores. As estratégias defensivas coletivas podem permitir ao sujeito estabilidade na luta contra

o sofrimento, que, em outras situações, sería incapaz de garanti-Ia apenas com as suas defesas

individuais.

o estudo dos aspectos psicodinâmicos da relação homem-organização não pode desprezar que as

vivências de prazer-sofrimento decorrentes da organização do trabalho são dialéticas, e por isso não

podem ser estudadas separadamente. Não obstante, podemos identificar elementos específicos da

organização do trabalho que favorecem uma ou outra vivência, assim como a dinâmica dela

decorrente.

LUNARDI FILHO & MAZZILLI (1996) desenvolveram a partir das idéias de DEJOURS (1994) um

modelo simplificado da dicotomia sofrimento e prazer, conforme figura 1, ilustrando a transformação - a

subversão - do sofrimento em criatividade.

O trabalho representa não apenas a produção de um serviço para perceber um salário; e muito menos

um fator de doença. O trabalho pode ser fonte de satisfação psíquica de realização pessoal e destatus.

O trabalho representa um componente da personalidade e fator de segurança e saúde do indivíduo.



FIGURA 1 • MODELO SIMPLIFICADO DA DICOTOMIA SOFRIMENTO E PRAZER
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Vale ressaltar que o sofrimento criativo não é sinônimo de prazer. Este pressupõe um investimento

sublimatório, no qual o prazer sexual infantil será substituído pelo prazer no trabalho. Neste

sentido, o trabalho tem que ser uma escolha para o sujeito e espaço da satisfação dos desejos

inconscientes.

LUNARDI FILHO & MAZZILLI (1996), demonstrando a dimensão bivalente do sofrimento apontam

que o trabalhador procura beneficiar-se do trabalho para dominar seu sofrimento e transformá-lo

em criatividade e interesse, onde:

"O trabalho individual é visto como influenciado diretamente por produção e saúde mental, as
quais vão determinar o tipo de sofrimento do trabalhador. Na realidade, a ressonância
simbólica tenta manter o equilíbrio mental individual no momento da difícil confrontação entre
o inconsciente, composto por emoções que permanecem difusas, e o ambiente produtivo
real. A desconexão destes fatores pode conduzir a um processo de alienação manifesta
através da doença mental ou da criatividade. Entretanto, esta é vista como tentativa de
compensação pelas frustrações vivenciadas. A sublimação aparece como a única opção
para lidar de maneira racional com a carga emocional gerada pelo sofrimento" (LUNARDI
FILHO & MAZZILLI,1996:66).

Cada vez que o trabalhador realiza com competência a resolução de problemas que lhe são colocados

(atividade de concepção) e que obtém, em troca, reconhecimento social de seu trabalho, é também o

sujeito sofredor, mobilizador de seu pensamento que recebe reconhecimento subjetivo à sua

capacidade para conjurar a angústia e dominar seu sofrimento. No entanto, vale ressaltar, que o prazer

obtido dessa gratificação é efêmero e que o sofrimento ressurge, impelindo-o para outras situações de

traba,~o, novas apostas organizacionais e novos desafios simbólicos. É importante sublinhar que,
i

sendo o reconhecimento, a retribuição fundamental da sublimação, esta tem um importante papel na

conquista da identidade. Reconhecimento social e identidade como condição de sublimação outorgam

a essa última uma função essencial na saúde mental (DEJOURS, 1992b).
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DEJOURS & ABDOUCHELI (1994b) conceituam a sublimação como um processo psíquico, através do

qual as pulsões encontram uma saída dessexualizada no campo social. Conforme DEJOURS (1992b),

a sublimação é muito melhor distribuída do que a capacidade de construir uma economia erótica

estável. Resultante disso, é que muitas pessoas só conseguem salvar seu equilíbrio e obter

satisfações afetivas graças ao trabalho. De maneira que trabalho e sublimação aparecem como

operadores fundamentais da saúde mental.

Em cada trabalhador, oculta-se um sofrimento que não deseja nada mais do que se transformar em

curiosidade e em interesse pelo trabalho bem feito. Muito freqüentemente, o entrave ao jogo

sublimatório não resulta tanto da incapacidade psíquica do sujeito mas da ausência das condições

organizacionais necessárias para o estabelecimento da ressonância simbólica.

Dessa perspectiva, é importante sublinhar a necessidade de adaptação das organizações a novos

sistemas de gestão calcado na superação do modelo burocrático/tradicional para uma estrutura

dinâmica e flexível, que favoreça o engajamento psicológico dos atores organizacionais pela

interiorização de objetivos produtivos, possibilitando a estes elaborarem situações favoráveis, para a

subversão do sofrimento em criatividade. A realidade de trabalho seria assim, um terreno propício para

jogar e re-jogar com o sofrimento, em que definitivamente o prazer seria um produto derivado do

sofrimento.

o desafio crucial para a administração, não seria a eliminação do sofrimento, mas antes proporcionar

condições nas quais os trabalhadores pudessem gerir seu próprio sofrimento, em prol de sua saúde

física e mental e, conseqüentemente, em proveito de sua criatividade na consecução dos interesses

organizacionais emergentes. DEJOURS (1992b:160) mostra que:
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"Preocupados com a saúde dos trabalhadores ou com a eficácia da empresa, numerosos
especialistas gostariam de orientar as ações no sentido de fazer desaparecer o sofrimento.
Tal objetivo é vão, senão absurdo. Primeiramente, porque tão logo é afastado, o sofrimento
ressurge e se cristaliza sob outras formas oferecidas pela realidade. Em seguida - e esse
ponto é essencial para a compreensão das situações concretas - porque os trabalhadores,
se investem esforços impressionantes para lutar contra o sofrimento, não procuram
situações de trabalho sem sofrimento, embora freqüentemente eles a detestem. Eles não
hesitam em enfrentar as dificuldades e a adversidade das situações de trabalho. Eles
chegam mesmo ao ponto de buscar os desafios. Porque a realidade do trabalho é um
terreno propício para jogar como o sofrimento, na esperança de que esse desemboque nas
descobertas e nas criações socialmente e mesmo humanamente, úteis. Com efeito, é
então, e somente então, que o sofrimento adquire um sentido. A criatividade confere
sentido porque ela traz, em contrapartida ao sofrimento, reconhecimento e identidade. E o
sentido afasta o sofrimento porque em contrapartida a repetição (ressurgimento do
sofrimento) ele dá acesso a uma história (a experiência vivida): cada inovação é diferente
das outras. Pela série encadeada de suas descobertas ou de suas invenções, o sujeito se
experimenta e se transforma. (Seria pertinente a respeito disso falar de uma exigência de
trabalhar com o sofrimento, homólogo do que FREUO designa na expressão exigência de
trabalhar com a pulsão)"

Nesse contexto, nada faz pensar que a atividade de transformação da natureza, empreendida

socialmente pelos homens, deva levar a marca do desprazer compulsório. Pelo contrário, dada a

essencialidade do trabalho para a vida de cada homem e de toda a coletividade, deveria efetivar os

mais altos imperativos éticos com a parceria no lugar da dominação, a solidariedade, a harmonia, o

consenso, o trabalho criativo.

As organizações não deveriam se preocupar somente com as poluições físico-químicas que estão fora

do seu espaço, deveriam também administrar as poluições psíquicas, visando uma boa gestão da

saúde e segurança no trabalho, contemplando o lúdico e o resgate da cidadania do homem-

trabalhador. Nesse contexto, a ecologia não ficaria restrita ao bios mas estenderia sua atuação ao

socius.
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CAPíTULO V

Relações de Trabalho: conceito e interface com o prazer e o sofrimento

A partir das premissas teóricas sobre relações de trabalho e à base da consideração da transformação

- subversão - do sofrimento em criatividade de DEJOURS, exploraremos a interface entre organização

e condições de trabalho, desgaste/prazer inerentes às atividades desenvolvidas pelos trabalhadores

de enfermagem em hospitais.

o termo relações de trabalho vem sendo adotado com sentidos teóricos específicos conforme a área

do conhecimento e a abordagem metodológica, inclusive entre pesquisadores de uma mesma área.

FLEURYe FISCHER (1987:13) referindo-se a esse fato colocam que:

"A manutenção do significado amplo e flexível deste conceito tem servido de instrumento
eficiente para que as relações do trabalho sejam caracterizadas conforme os determinantes
sócio-políticos prevalescentes em cada conjuntura, sem que o discurso oficial ou os estudos
acadêmicos sejam acusados de incoerêncian

•

Considerando as diferentes terminologias que têm sido usadas, conceituar relações de trabalho não

constitui uma tarefa fácil por motivos diversos, sejam elas relativas à inserção teórica ou à ideológica,

ou relativas ao uso vulgarizado do termo.
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Contribuições relevantes para a configuração do conceito foram provenientes das seguintes

disciplinas: economia, direito, sociologia, psicologia e da antropologia, destacando-se somente as

principais.

Sob a perspectiva econômica, autores como PALLOIX (1976), BRAVERMAN (1977), FLEURY &

VARGAS (1983), TAUILE (1990), desenvolveram estudos sobre organização do processo de trabalho,

a partir das análises sobre o desenvolvimento do capitalismo, a separação entre concepção e

execução do trabalho e entre propriedade e direção nas empresas, constituindo-se em indispensáveis

referências macro à compreensão das relações de trabalho.

o sistema de normas legais exerce um papel decisivo sobre as relações entre empregados e

empregadores, principalmente no que se refere a organização sindical e a justiça do trabalho, uma vez

que historicamente o Estado sempre desempenhou um papel importante no sentido de regular essas

instâncias, justificando assim, a importância do Direito na formulação do conceito de relações de

trabalho.

A sociologia, através de autores clássicos e contemporâneos, tem proporcionado significativa

contribuição em função da valorização da categoria trabalho enquanto objeto de estudo. Destaque

pode ser dado às obras de FRIEDMANN & NAVILLE (1973) e de OFFE (1991).

A compreensão dos processos de organização política e desenvolvimento sindical dos trabalhadores,

são essenciais para o aprofundamento do tema. Podem ser mencionadas as obras de NEDER (1988),

HUMPHREY (1989), RODRIGUES (1990), LEITE & SILVA (1991) e ANTUNES (1995).

As pesquisas desenvolvidas na área da psicopatologia do trabalho procuram estabelecer as

implicações do trabalho em si, de sua organização e das condições oferecidas para seu
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desenvolvimento nos sentimentos de prazer e sofrimento dos trabalhadores. Os estudos da linha

francesa, enfatizando aqueles realizados por DEJOURS (1992a), têm trazido importantes contribuições

para uma mudança de enfoque na área da saúde mental do trabalhador, por ter acrescentado à

questão, a visão da psicodinâmica do trabalho. Esta abordagem oferece condições para a análise da

dinâmica dos processos psíquicos mobilizados pelo confronto do sujeito com a realidade do trabalho.

Inspirados nas idéias de DEJOURS, autores brasileiros como: PITIA (1990), SELlGMANN SILVA

(1994), CODO & SAMPAIO (1995) e LIMA (1996), têm se dedicado a desenvolver trabalhos nessa

área.

O desenvolvimento de uma antropologia da condição humana nas organizações, destacando-se as

contribuições de CHANLAT (1992), incorporou dimensões até então esquecidas no mundo

organizacional, como a afetividade, o simbólico, linguagem verbal e não verbal, a inveja, dentre

outras.34

ÉSTHER (1996) aponta ainda as contribuições oriundas das abordagens multidisciplinares para a

compreensão das diversas facetas do mundo do trabalho e de suas relações. Algumas publicações

recentes como as de FERRETI et aI. (1994) e de DAVEL & VASCONCELOS (1996) são relevantes

para a compreensão dessa temática.

No Brasil, encontramos o emprego dos termos relações de trabalho, relações industriais, relações

trabalhistas, relações profissionais, relações interpessoais ou mesmo movimentos coletivos

organizados reivindicatórios, atuando no mesmo campo de significado. No que se refere à literatura

34 A descrição das contribuições citadas basearam-se no texto de SIQUEIRA, M. M. de. Relações de trabalho:
a perspectiva da administração. Belo Horizonte, 1996, mimeo. Faculdade de Ciências Econômicas da
Universidade Federal de Minas Gerais.
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estrangeira, termos como "Iabour relations", "industrial relations", "relations du travail", "relaciones de

trabajo", "arbeitgeber-arbeitnehmerbeziebungens· são considerados sinônimos.

Embora haja esta confusão semântica, cada expressão trata individualmente uma ou mais dimensões

das relações de trabalho, mas nenhuma delas contempla seu significado e sua abrangência de modo

amplo. Esta confusão pode inclusive significar uma intenção ideológica de mascaramento do conflito

subjacente - como por exemplo, no caso de se tomar as relações interpessoais como relações de

trabalho -, reduzindo-o ao nível das incompatibilidades comportamentais e a idiossincrasias individuais

de caráter semipatológico (FISCHER, 1987).

Da mesma forma, considerar as relações de trabalho como mera luta estrutural de classes -

trabalhadores e donos dos meios de produção - também pouco contribui para a compreensão das

condições em que se verifica e se transforma a exploração do homem pelo homem, já que se restringe

a denunciar o que é historicamente comprovado (FISCHER, 1987).

Uma maior divulgação de pesquisas desenvolvidas a partir de referenciais teóricos diferentes daqueles

da Escola Americana de Relações Humanas e dos comportamentalistas na Teoria das Organizações

e, uma nova postura do movimento sindical na década de setenta, no caso brasileiro, propiciaram o

desenvolvimento de novas linhas de análise mais globalizantes. Estas vêm buscando apreender esta

questão relacional na complexidade e especificidade do trabalho, por isso há uma convergência para a

terminologia relações de trabalho (MELO, 1991).

As relevantes contribuições discutidas acima, têm sido utilizadas por diversos autores para rever,

ampliar, solidificar e esclarecer esse conceito.
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A obra de FLEURY & FISCHER (1987) representa um marco nas análises teóricas e metodológicas do

assunto.

Para essas autoras, as relações de trabalho nascem das relações sociais de produção, constituindo a

forma particular de interação entre agentes sociais que ocupam posições opostas e complementares

no processo produtivo: os trabalhadores e os empregadores.

o texto de FISCHER (1987:20) aponta que "as relações de trabalho são uma das formas de

relacionamento social e, por isso, expressam características da sociedade mais ampla". E acrescenta

"os padrões que assumem em quadros históricos, conjunturais e setoriais dados são resultantes

dessas características redefinidas para os contextos em que elas emergem".

Nesse sentido, FISCHER (1987) sistematiza algumas linhas de estudo que propiciam subsídios às

análises mais amplas das relações de trabalho, enfocando:

_ Os condicionantes histórico-estruturais da formação da classe trabalhadora, onde as relações de

trabalho emergem no cenário político brasileiro com a ascensão do movimento operário entre 1917 e

1920. Tais movimentos surgem como uma "questão de polícia", incentivando a repressão mesmo

quando já ocorriam discussões amplas sobre a necessidade de uma legislação trabalhista, objetivando

a atenuação desses enfrentamentos. Tais estudos recuperam os movimentos das classes dominantes,

para manter e expandir seu poder, ao mesmo tempo em que mostram a atuação da classe

trabalhadora no intuito de desencadear mudanças sociais e políticas, eliminando os equívocos

inerentes à sua imagem de um proletariado arcaico, retrógrado e organizacionalmente fraco;

_ A preponderância do papel do Estado na mediação dos conflitos sociais latentes e manifestos,

garantindo o status quo inerente a dominação da massa trabalhadora, através dos aparatos jurídicos e

do aparelho de repressão. No entanto, segundo a autora, é preciso sublinhar que o Estado, mesmo
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quando buscou, não obteve sucesso em construir uma identidade societária, isto é, não eliminou os

conflitos quando os normatizou em decretos-leis; não conseguiu monopolizar todo espaço social

disponível porque não é, nem nunca será, o único sujeito da História;

- As características e especificidades da organização sindical, determinadas pela estrutura política

vigente.

A autora, ressalta assim que ao nível da pesquisa e do conhecimento deve-se contemplar o espaço

social e político em que se realiza: a organização do processo de trabalho, a elaboração das políticas

administrativo-organizacionais e a prática cotidiana dos agentes sociais em relação.

Portanto, a medida em que se considera o trabalho como uma categoria social sujeita a múltiplas

determinações, o conceito de relações de trabalho adquire maior amplitude com a inserção de outras

variáveis significativas da sociedade (LAURELL, 1985). De acordo com SIQUEIRA (1991:21) "as

relações de trabalho que ocorrem no interior de uma organização não podem ser explicadas apenas

por variáveis internas a organização, dependendo de variáveis do ambiente organizacional próprio e

de variáveis da sociedade".

Objetivando o redirecionamento do modo de pensar as relações do trabalho, FISCHER (1987)

estabelece algumas instâncias definidoras desta relação, agregando-as como categorias empíricas em

três níveis, não sendo almejada a construção de um modelo interpretativo das relações de trabalho,

mas apenas a compreensão da realidade em sua complexidade na forma como aparece ao

pesquisador. Como resultado temos:
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- a instância do político que contempla as práticas visíveis e invisíveis que no cotidiano reconstróem as

classes em relação, os mecanismos de dominação e de resistência, às transições que gestam a

mudança social e aos discursos aparentemente "incompetentes" que expressam a vontade e

interesses dos homens;

_ a instância das políticas de recursos humanos, que deve passar a analisar o trabalhador como uma

unidade econômica e psicossocial, com o seu desempenho resultante de uma multiplicidade de

fatores, e não como uma simples variável econômica. Dentro dos novos moldes, persegue-se relações

de trabalho mais decentes e menos perversas;

_a instância da organização do processo de trabalho, que se refere ao modo de dividir as tarefas e a

divisão dos homens (hierarquia, comando, submissão) que influenciam as relações que os

trabalhadores estabelecem entre si no contexto de trabalho.

FLEURY (1992:117) assumindo e atualizando o conceito de FISCHER (1987), acrescentou a essas

instâncias de análise, a instância do simbólico nas relações de trabalho que "(...) em sua capacidade

de ordenar, atribuir significações, construir a identidade organizacional, tanto age como elemento de

comunicação e consenso, como oculta e instrumentaliza as relações de dominação entre as

categorias" .

Redefiniu ainda, como a "macro instância político-econômica", a instância do político, na qual as

relações sindicais podem ocupar papel importante na disputa pelo poder e no direcionamento das

questões relativas ao trabalho dentro e fora da organização empresarial.

Para o estudo e análise das relações de trabalho MELO (1991:56) considera "as relações entre

empregados e empregador, decorrentes das relações de poder e que se estabelecem na e para
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realização do processo de trabalho". O processo de trabalho é entendido como o processo pelo qual a

matéria-prima ou insumo são transformados em produtos com valor de uso.

O poder segundo FOUCAULT (1995), não é um objeto, uma coisa ou uma propriedade, mas sim uma

relação que não se localiza em um lugar determinado na estrutura social, perpassando-a, porém,

através dos grupos que a formam. Já BURBULES (1987), argumenta que as relações de poder são

conseqüências de conflitos subjacentes aos interesses humanos, conflitos esses inevitáveis, dada a

natureza hierárquica de nosso sistema social.

Para PRIES (1995) relações de trabalho são todas as relações que se estabelecem no contexto da

organização produtiva - a empresa. Essas relações incluem as dimensões da divisão horizontal e

vertical das tarefas e os processos de trabalho: formas de controle, de cooperação, de comunicação e

de dominação. Por fim as relações de trabalho implicam história e consciência coletiva do que

representava e representa a organização, cultura e valores compartilhados, assim como "zonas de

conflitos" onde as disputas se concentram.

A partir dessa conceituação abrangente o autor distingue o conceito das relações contratuais

referentes a relação de emprego: horas de compra e venda da força de trabalho e seu preço, e as

relações laborais que definem de forma concreta e material o uso produtivo da força de trabalho.

Uma terceira dimensão analítica refere-se às relações industriais que constituem um conjunto de

princípios institucional-legal, estruturas de poder e relações de forças, assim como normas e práticas

de regulação das relações de trabalho e emprego dentro da tríade Estado, capital e trabalho.
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PICALUGA35 (1982) citada em CANÇADO (1992), conceitua relações de trabalho, apresentando

variáveis inerentes à relação formal entre empregador/empregado, tais como jornada de trabalho,

contrato, forma de pagamento, horário, exigência de conhecimentos técnicos, forma de controle sobre

o trabalhador, etc .. Assim, a variável relações de trabalho configura uma das variáveis explicativas das

condições de trabalho que produz seus efeitos sobre a saúde do homem-trabalhador.

Apesar das inúmeras conceituações, vários trabalhos desenvolvidos sobre o tema, sobre as condições

e o meio de trabalho, sobre Higiene e Segurança no Trabalho apontam para os diversos fatores ou

variáveis intervenientes no trabalho, que apesar de distintos, não podem ser visualizados de forma

isolada. Por exemplo, a duração da jornada de trabalho interfere de diversas formas sobre o tempo

livre, sobre a qualidade de vida, sobre a remuneração, saúde e segurança do trabalhador. Assim, os

fatores descritos por PICALUGA (1982) como relações de trabalho constituem um sistema complexo,

ligado não só às relações estabelecidas dentro da organização, como também às condições políticas,

econômicas e sociais mais amplas.

DEJOURS (1992a:75) entende como relações de trabalho "todos os laços humanos criados pela

organização do trabalho: relações com a hierarquia, com as chefias, com a supervisão, com os outros

trabalhadores - e que são às vezes desagradáveis, até insuportáveis". Considerando essa realidade, o

trabalho tanto pode fortalecer a saúde mental do trabalhador, como também favorecer a constituição

de distúrbios, resultando em manifestações psicossomáticas e em distúrbios da conduta, no sentido da

psicopatologia do trabalhador e do próprio trabalho.

SIQUEIRA (1996) coloca que o conceito de Relações de Trabalho na perspectiva da administração

corresponde ao enfoque mais recente e abrangente da questão de Recursos Humanos, superando

35 PICALUGA, I. F. Saúde e Trabalho. In: mASE. Saúde e Trabalho no Brasil. Rio de Janeiro:
Vozes, 1982.
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visões reducionistas e simplistas, que a restringem ao aspecto formai-legai; ou apenas às práticas

administrativas de pessoal, ou mesmo, com preocupação psicologizante, às relações interpessoais no

ambiente de trabalho. A autora discorrendo sobre a especificidade do conceito na Administração

coloca ainda que:

"Relações de Trabalho, são todas as relações que se estabelecem entre empregados e
empregadores, no interior das organizações, para a realização do trabalho. Essas relações
entre agentes sociais que ocupam posições opostas mas também complementares no
processo produtivo envolvem outros atores vinculados a esse processo - sindicatos,
fornecedores, consumidores, Estado - com definições variadas e dinâmicas de status e
papéis, sendo o conflito uma constante e o poder variável estruturante dessas relações. A
análise nesta perspectiva, no entanto, pretende ir além da pura e simples reprodução do
conflito estrutural das classes sociais, buscando apreender características concretas do nível
microssocia/. De outro lado, reconhece que essas mesmas relações, embora pertencentes
ao plano organizacional, refletem seus condicionantes ao nível do contexto externo
(macrossocial). Considera ainda as representações, os valores, símbolos, ritos, enfim o
simbólico dessas relações, importante fonte de sua compreensão" (SIQUEIRA, 1996:01).

SIQUEIRA (1991) desenvolvendo o modelo ao aplicá-lo no estudo das relações de trabalho em

hospital público e privado, define como categorias de análise, as categorias macrossociais,

organizacionais e microssociais, conforme figura 2.

No que diz respeito ao nível macrossocial são definidas para análise as variáveis tecnologia do

trabalho, o mercado de trabalho e a organização político-sindical; em nível organizacional a

dependência em relação ao Estado; e na esfera microssocial a organização do trabalho, a gestão da

força de trabalho, as condições de trabalho e as formas de regulação de conflitos.

A categoria macrossocial refere-se às variáveis do ambiente organizacional e da sociedade que

condicionam e explicam as relações de trabalho no interior da organização. Destacando-se as

seguintes:
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• Tecnologia do trabalho

A tecnologia disponível e sua relação com as organizações infuenciam as formas de organização do

trabalho e formatos organizacionais que podem ter maior ou menor impacto nas relações de trabalho.

Simplificadamente podem-se enquadrar as abordagens que tratam da relação tecnologia/relações de

trabalho em "otimista" e "pessimista".

Na visão "otimista", são ressaltados os reflexos positivos dos avanços tecnológicos, gerando modelos

de organização do trabalho mais dignos e amenos, substituição das tarefas mais árduas e penosas,

que minimizem o esforço físico e os riscos de acidentes, além do maior controle dos agentes

agressivos ambientais como ruído, poeira, calor, umidade, etc.

A perspectiva "pessimista", por outro lado, mostra os efeitos negativos que o progresso técnico traz

para o trabalhador, especialmente aqueles relacionados com a organização do trabalho, como a sua

intensidade, o seu ritmo e seu parcelamento.

• Mercado de Trabalho

Constitui importante variável do ambiente macrossocial que deve ser considerada nos estudos das

relações de trabalho. As particularidades do mercado da(s) categoria(s) típica(s) de trabalhador(es) da

organização em estudo, tais como existência de disponibilidade ou escassez de mão-de-obra; salários

e condições de carreira; treinamento e qualificação de mão-de-obra, influem indubitavelmente nas

relações que se desenvolvem entre patrões e empregados no interior das organizações.
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• Organização político-sindical

A Organização político-sindical é imprescindível à compreensão das relações de trabalho,

principalmente como condicionante do desenvolvimento de estratégias de regulação de conflitos por

parte dos empregadores e de práticas de resistência por parte dos empregados.

Observando as características gerais do sindicalismo brasileiro no passado recente, compreende-se o

baixo nível reivindicatório de algumas categorias profissionais. A repressão e os entraves criados pelo

autoritarismo exerceram forte influência no que concerne a um maior engajamento e participação da

sociedade nas decisões políticas. As estratégias de fragmentação dos movimentos sociais, ao lado do

atrelamento do sindicalismo ao Estado, ainda não rompido, são algumas da explicações para a débil

luta travada pelos trabalhadores.

Apesar dos avanços do movimento sindical brasileiro, especialmente de categorias adeptas do "Novo

Sindicalismo", características "trabalhistas" continuam tendo um forte peso, como o atrelamento dos

sindicatos ao Estado; a existência de inúmeros sindicatos, federações e confederações; atuação

corporativa exacerbada em alguns ramos, como o da saúde por exemplo.

A categoria organizacional refere-se ao papel desempenhado pelo Estado que expande o controle

sobre os trabalhadores, ultrapassando os limites físicos das unidades de produção.

O Estado não somente intervém na organização política dos trabalhadores, mas também em questões

ligadas ao trabalho, remetendo ao início do processo de industrialização. Definição de salários, gerais

ou de categorias específicas, horários e jornadas de trabalho, normas de contrato e de condições de

trabalho, são exemplos de regulações do Estado em nível jurídico, econômico e até ideológico,

intensificando privilégios e poder. Detalhando um pouco mais essas questões temos que:
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Em nível econômico, regula a oferta e a demanda do mercado de trabalho, implementando estratégias

diferenciadas conforme a conjuntura exija estímulo à criação de empregos ou desemprego; padroniza

salários, investe na formação e capacitação de mão-de-obra.

Em nível político-legal, define os termos de contratos de trabalho, direitos e deveres trabalhistas; coibe

e contém as ações em movimentos reivindicatórios e de protestos e até em iniciativa por maior

participação social e política.

Em nível ideológico, reforça valores e práticas estigmatizantes dos grupos dominados e, através dos

aparelhos ideológicos, ratifica os padrões das classes dominantes.

Assim, a dependência em relação ao Estado constitui categoria de análise das mais significativas, pois

ao legislar e arbitrar sobre as relações de trabalho condicionam as organizações a uma vulnerabilidade

intrínseca ao poder público.

No que concerne a esfera microssocial, esta refere-se aos aspectos peculiares das relações de

trabalho no interior de cada organização, tendo como pano de fundo as variáveis macrossociais.

Propõe-se sua estruturação em quatro instâncias.

• Organização do trabalho

São as"( ...) maneiras de dividir e sistematizar as tarefas e o tempo entre grupos de
trabalhadores; as especialidades decorrentes e as qualificações exigidas; as seqüências, os
ritmos e cadências; a padronização e a autonomia; a participação do trabalhador na
programação e o "Iocus" de realização das tarefas" (SIQUEIRA, 1991 :40).

• Gestão da força de trabalho

"(...) significa o conjunto de ações que coordena e controla o desempenho do trabalhador
visando a objetivos a serem atingidos. Diz respeito às medidas que põem a trabalhar a mão-
de-obra. Inclui os processos e técnicas de captação e provisão (recrutamento e seleção),



218

controle, compensação (recompensas e punições), manutenção (benefícios) e
desenvolvimento (treinamento, carreiras) dos Recursos Humanos. As vantagens oferecidas
pelos procedimentos de gestão de recursos humanos devem ser percebidos como
suficientes para que a mão-de-obra aceite as restrições impostas pela organização. A
contradição básica entre capital e trabalho é substituída por contradição intema à
organização" (SIQUEIRA, 1991:41) .

• Condições de trabalho

'(. ..) implicam não só as condições ambientais e os riscos específicos envolvidos no trabalho
dos grupos analisados, mas também a introdução da subjetividade do empregado, refletindo
a representação de seu modo específico de trabalhar/desgastar-se incluindo a saúde mental
e o saess' (SIQUEIRA, 1991:42).

• Formas de regulação de conflitos

"(...) diz respeito aos diferentes processos de controle ideológico e de
conformismolidentificação com os objetivos organizacionais e a reação dos empregados às
táticas patronais, com destaque para as greves, resistências e lutas sindicais. A premissa
básica é a de que toda estrutura social organizada é portadora de conflitos" (SIQUEIRA,
1991:47). .

Cumpre-nos ressaltar que a utilização do conceito de relações de trabalho pela Administração, definiu

abrangência própria a seu nível de análise - micro - e a seu objeto particular de estudo - as

organizações, considera que o enfoque do processo de trabalho, adotando uma perspectiva macro, é

muito amplo e generalizante para o entendimento das relações particulares que se desenvolvem

cotidianamente no interior das organizações para a realização do trabalho. Segundo SIQUEIRA

(1996:05):

"Trata-se de um conceito de dimensão microssocial - nível das organizações - mas que não
pode prescindir, para sua completa compreensão, de referência a múltiplas dimensões,
atores, características da sociedade na qual se inserem. Evidentemente, a riqueza e
complexidade da realidade social constituem limitação metodológica e operacional para sua
completa apreensão. Isto exige que se faça opções, de acordo com o objetivo do estudo
pretendido, das variáveis mais significativas a serem analisadas".
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Assim, a partir das premissas teóricas sobre relações de trabalho, especificamente de algumas

variáveis que compõem a categoria microssocial - organização do trabalho e condições de trabalho -

objetivamos compreender como se projeta a relação sofrimento/prazer dos trabalhadores de

enfermagem e como conduzem, alguns ao sofrimento patogênico e outros ao sofrimento criativo.

A escolha da categoria microssocial e as respectivas variáveis supracitadas deveu-se a sua

significância para os objetivos visados nesse estudo, reconhecendo, no entanto, que se trata de uma

opção metodológica, não esgotando a realidade.

Interessa-nos avançar na busca do conhecimento sobre o comportamento dos profissionais de

enfermagem nas relações de trabalho, procurando valorizá-lo psicológica e socialmente. Para tanto,

será necessário criar uma nova imagem do hospital, do local de trabalho, e do próprio trabalhador

enquanto agente de mudança. Trata-se, nesse caso, da empresa humana, integrada, multidimensional,

concebida como lugar de realização, de iniciativas individuais e coletivas e de prazer.
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FIGURA 2 - MODELO DE ANÁLISE
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* Adaptação do modelo das categorias de análise das relações de trabalho desenvolvido por Siqueira (1991).
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CAPíTULO VI

o Desenho Metodológico-Operacional do Estudo

VI.1 Problemática Geral

o presente estudo tem como objetivo apreender o processo de desgaste/prazer no trabalho dentro de

um hospital universitário, trazido através do discurso dos trabalhadores de enfermagem ali atuantes,

bem como compreender as dificuldades vividas na relação trabalhador/trabalho/instituição.

A preocupação com os aspectos psicológicos relativos à interação do indivíduo com o trabalho e a

organização tem sido objeto de estudos e investigações, principalmente, nas últimas décadas. No

entanto, a inclinação principal das pesquisas tem sido a de investigar causas de satisfação e

insatisfação diretamente vinculadas ao trabalho, correlacionando, ou fatores individuais, ou fatores

ligados a eventos externos ao próprio trabalho.

Percebe-se a ausência de trabalhos que tenham como pano de fundo a questão do desgaste/prazer,

além da preocupação com o sentido do trabalho para quem o desenvolve, incluindo os sentimentos

ligados a essa vivência, principalmente partindo do próprio trabalhador.
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Quanto à enfermagem, observamos que, nos últimos tempos, esta tem sido objeto de investigação dos

enfermeiros possibilitando uma melhor compreensão dos problemas e desafios enfrentados na

profissão. Contudo, poucos estudos têm sido dirigidos à compreensão da interioridade ligada aos

sentimentos e à subjetividade advinda do contato do trabalhador de enfermagem com a doença e a

morte, bem como ao entendimento das pressões psicológicas desencadeadas pelo ambiente

hospitalar que levam a manifestações psicossomáticas e distúrbios da conduta, no sentido da

psicopatologia do trabalhador e do próprio trabalho.

Ao pensar no hospital enquanto uma organização que se caracteriza por produzir serviços de saúde,

observamos a falta de preocupação referente a proteção, promoção e manutenção da saúde daqueles

que trabalham em saúde. Assim, torna-se premente que se busque um melhor entendimento da

relação homem-trabalho e do papel das estratégias de adaptação nesse cenário, a fim de que os

atores organizacionais psicologicamente subjugados, alienados, apáticos, não venham a contrair

enfermidades e stress, se acidentem e até mesmo morram prematuramente por não se considerar,

dentre outros fatores, as opiniões e interesses de quem trabalha e sofre.

A relevância desse estudo reside em buscar acompanhar o trabalho cotidiano do pessoal de

enfermagem sob a perspectiva do vivido, do como ele realmente é, como ele se dá, e não como

deveria ser, contemplando os fatores que estão na gênese do desgaste e prazer no trabalho

hospitalar.

Portanto, o presente estudo de caráter exploratório, por meio de entrevistas semi estruturadas, buscou,

através do discurso do trabalhador, captar suas realizações, dificuldades, tramas e defesas,

angústias, contradições, impossibilidades, esperanças, ações adaptativas, a luta pelo poder, as

vivências subjetivas, os silêncios, tentando delinear os contextos de trabalho vividos como positivos ou
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como negativos, denunciando pontos na convergência trabalhador-contexto de trabalho, a partir dos

quais as mudanças devam ser impulsionadas, para que se possa criar novas estratégias, dirimir

conflitos e ampliar as possibilidades de auto-realização e prazer no trabalho.

VI.2 Objetivos da pesquisa

VI.2.1 Objetivo geral

Identificar os fatores que, na percepção dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de

enfermagem têm implicações nos sentimentos de prazer e desgaste no trabalho, explorando a

interface entre organização e condições de trabalho, desgaste/prazer frente ao paradoxo do trabalho

hospitalar concernente ao resgate da vida e assimilação da morte.

VI.2.2 Objetivos específicos

Definimos como objetivos específicos a serem alcançados nesta pesquisa:

_ Conhecer as características dos entrevistados nas categorias enfermeiro, técnico e auxiliar de

enfermagem, com relação a variáveis sócio-econômicas, demográficas e de trabalho;

_ Procurar relacionar sofrimento psíquico com as condições ansiogênicas e estressoras de

determinadas formas de organização do trabalho;

_ Explorar como os trabalhadores de enfermagem da instituição selecionada convivem e reagem em

relação ao desgaste/prazer da sua prática diária na assistência de enfermagem;

_ Contribuir para a discussão sobre a qualidade de vida no trabalho, sob a ótica do meio ambiente
interno.
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Uma vez definido o desenho da investigação, buscamos uma estratégia para sua viabilidade, que

exigiu contatos com a administração do hospital e pessoal de enfermagem. Os passos iniciais e

fundamentais para uma maior colaboração do staff e conhecimento da estrutura organizacional do HU-

UFJF, traduziram-se na participação em reuniões para identificação de lideranças e conseqüente

sensibilização para o trabalho de pesquisa, levantamento dos dados disponíveis sobre o plano diretor

do HU-UFJF para o biênio 96/98, composição da força de trabalho, organogramas administrativos,

mapeamento da área física do hospital e os respectivos setores que o compõem.

VI.3 Considerações sobre o marco metodológico

A presente pesquisa parte da perspectiva de compreensão do homem em sua relação com o trabalho,

tendo como premissa básica que este é um ser biopsicossocial, tríplice composição que lhe outorga

uma complexidade única.

Sendo o ser humano nosso objeto principal de investigação, optamos por uma metodologia que nos

permitisse considerar aspectos subjetivos inerentes a sua relação com o mundo e com o trabalho, bem

como os vínculos que vão sendo constituídos nessas relações e os sentimentos aí presentes.

Optamos, portanto, por encaminhar esse estudo dentro da perspectiva da pesquisa qualitativa,

tentando superar a dicotomia impressa pelo positivismo às questões relativas à subjetividade e à

objetividade, ao indivíduo e ao grupo.

Nas pesquisas em Ciências Sociais, centralizando o campo das organizações, vários modos de

investigação oferecem-se à escolha, destacando-se: o estudo de caso, a análise comparativa, a

experimentação em "laboratório" ou de "campo", a simulação em computador (BRUYNE et aI., 1991).
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o enfoque metodológico que elegemos para a realização de nossa pesquisa, foi a modalidade do

estudo de caso, com o intuito de exploração. Esse tipo de estudo propõe uma análise intensiva e em

profundidade de uma organização em particular, fornecendo informações tão numerosas e tão

detalhadas quanto possível para a apreensão da totalidade de uma situação (BRUYNE et aI., 1991).

Cumpre-nos ressaltar que as limitações do estudo de caso referem-se ao seu caráter particularizante e

poder de generalização restrito. No entanto, apesar desses problemas, na medida em que se fixam

parâmetros confiáveis de análise, esse gênero de caso, possibilita comparações posteriores,

ultrapassando o particular e autorizando certas generalizações empíricas (BRUYNE et ai, 1991).

Assim, a unidade de estudo proposta, o HU-UFJF, constitui um espaço privilegiado para a apreensão

do desgaste e prazer no trabalho, vivenciados pelo pessoal de enfermagem ao desempenharem seus

papéis no cenário hospitalar.

Acreditamos que o exercício cotidiano para transformar o trabalho penoso dentro do hospital em fonte

não só de sofrimento, mas também de prazer, tem por base a compreensão de como os trabalhadores

de enfermagem convivem e reagem aos problemas inerentes ao bom desempenho de suas atividades,

que se desenvolvem em toda sua monotonia, profundidade e intensidade. E é a busca do

entendimento do vivido no trabalho cotidiano de enfermagem que inspirou a realização deste estudo.

VI.4 Caracterização da Instituição enquanto objeto do estudo

A realidade empírica focalizada no presente estudo foi o trabalho de enfermagem realizado no HU-

UFJF. Esta instituição, sobre a qual nos debruçamos para estudar o processo de desgaste/prazer a

que estão sujeitos os trabalhadores de enfermagem, apresenta algumas características peculiares

mencionadas a seguir.
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o hospital iniciou suas atividades no ano de 1963 como orgão da Universidade Federal de Juiz de

Fora (UFJF), na área física do antigo sanatório Dr. Villaça, situado ao lado da Santa Casa de

Misericórdia, atuando inicialmente nas clínicas médica, cirúrgica, ginecológica e pediátrica, prestando

assistência aos indigentes, FUNRURAL e INAMPS, a nível ambulatorial e hospitalar (UNIVERSIDADE

FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 1996).

Em 1970 o HU-UFJF foi transferido para o Bairro de Santa Catarina, na área central do município de

Juiz de Fora. Atualmente funcionando nesse local, o hospital distribui-se em três blocos numa extensa

área de aproximadamente 11.183 m 2, incluindo a Faculdade de Medicina (UNIVERSIDADE FEDERAL

DE JUIZ DE FORA, 1996).

Com a implantação do SUS (Sistema Unificado de Saúde) em 1994, o HU-UFJF incorporou-se ao

Sistema e passou a ser Hospital Universitário de referência da região sob a influência de Juiz de Fora

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 1996).

A área de atuação do HU-UFJF abrange uma região com população de 2.500.000 habitantes,

compreendendo Juiz de Fora, cidades da Zona da Mata, sul de Minas e até algumas cidades do

estado do Rio de Janeiro. Caracteriza-se como um hospital geral, centro de referência regional para

AIDS, de médio porte (160 leitos), com corpo clínico fechado, em edificação tipo monobloco

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 1996).

Enquanto instituição formadora, a UFJF tem suas atividades voltadas para o ensino, pesquisa e

extensão objetivando o desenvolvimento da Região da Zona da Mata Mineira. Assim, tem por

finalidade promover todas as formas de conhecimento e ministrar o ensino superior, capacitando

profissionais para atuarem com competência nas mais diversas áreas, bem como estender serviços
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indissociáveis das atividades de ensino e de pesquisa à comunidade. Para cumprir esses fins, é

constituída por Unidades, Institutos e Orgãos Suplementares.

o HU-UFJF está inserido entre os Orgãos Suplementares, diretamente ligado à Reitoria da UFJF.

Assim, tem uma inserção diferenciada das unidades de ensino. Enquanto estas têm suas atividades

administradas pelos representantes do corpo de docentes, de funcionários e de alunos nos orgãos

colegiados (Congregação, Conselho Departamental e Comissões), as atividades do HU-UFJF são

administradas pelo Conselho Diretor (CD) e pela Superintendência (UNIVERSIDADE FEDERAL DE

JUIZ DE FORA, 1988).

A estrutura do HU-UFJF pode ser descrita da seguinte maneira, vide organograma (anexo 1): a

Administração Central é formada pela Superintendência e quatro Diretorias: Diretoria Clínica, Diretoria

do Centro de Estudos, Diretoria de Enfermagem e Diretoria Administrativa.

O Superintendente é nomeado diretamente pelo Reitor, sendo assessorado pelo CD, composto pelos

seguintes membros efetivos com direito a voz e voto: Diretor Clínico, Diretor Administrativo, Diretor do

Serviço de Enfermagem, Diretor do Centro de Estudos, os Chefes de Setores das Clínicas Médica,

Cirúrgica, Pediátrica, Serviço Social, Coordenador da Área de Patologia e pelos Diretores das

Unidades de Ensino da UFJF como a Medicina, Enfermagem, Farmácia e Bioquímica, Odontologia e

Serviço Social. Entre os convidados com direito somente a voz estão os representantes dos discentes,

funcionários e residentes, sendo o CD presidido pelo Superintendente do HU (UNIVERSIDADE

FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 1988).

No desenho organizacional descrito acima, evidenciamos a participação formal trabalhadores de

enfermagem no contexto do processo decisório institucional - representada pela Diretoria de

Enfermagem no CD onde são elaboradas as diretrizes e estratégias da organização. Ressaltamos que,
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nessa instância, as decisões referem-se à coordenação, supervisão e controle das atividades

concebidas pelo CO e que na sua composição, a Diretora de Enfermagem juntamente com a Diretora

da Faculdade de Enfermagem são as únicas enfermeiras ao lado de 08 representantes médicos, que

são o Diretor Geral, Diretor Clínico, Diretor da Faculdade de Medicina, Diretor do Centro de Estudos,

Chefes das Clínicas Médica, Cirúrgica, Pediátrica e Coordenador da Área de Patologia. Depreende-

se, nesse contexto, a percepção de que, desde esse nível, a hegemonia e a excelência médica se faz

presente, constituindo o poder do corpo de enfermagem como um subpoder, particularmente no que

diz respeito aos objetivos institucionais, as práticas organizativas e estratégicas que priorizam a

autonomia funcional e profissional dos médicos.

No HU-UFJF a Diretoria Clínica é dirigida, exclusivamente, por docentes do Curso de Medicina, sendo

eleita em assembléia geral pelo corpo clínico do hospital- docentes, médicos e médicos-residentes; A

Diretoria do Centro de Estudos, deve ser ocupada por um docente médico que exerça atividades na

instituição, escolhido pelo Superintendente de uma lista tríplice apresentada pelo CO. No que se refere

à Área de Enfermagem, a Direção poderá ser exercida por técnico de nível superior ou docente,

através de eleição realizada pelo corpo de enfermagem - enfermeiros, técnicos de enfermagem,

auxiliares de enfermagem, docentes da Faculdade de Enfermagem e discentes do curso de

enfermagem; em relação à Direção Administrativa, o candidato ao cargo - técnico de nível superior ou

docente - é indicado pelo Diretor Geral, ouvido o Conselho Diretor e designado pelo Reitor

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 1988).

Assim, temos que o HU-UFJF caracteriza-se por ser uma organização de serviços, complexa,

burocratizada, departamentalizada e hierarquizada, congregando profissionais, saberes, tecnologias e

infra-estruturas materiais para o tratamento de doentes, o ensino e a pesquisa.
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Considerando toda essa complexidade e dinamismo estrutural, bem como o fato de sua administração

constituir-se em uma tarefa crítica, podemos caracterizar o HU-UFJF como um espaço privilegiado e

rico para realização de investigações nas áreas Organizacional e de Recursos Humanos, uma vez

que, além do seu corpo de funcionários, transitam diariamente, por suas dependências, professores,

alunos, pacientes e familiares, exigindo uma gerência profissional e especializada para enfrentar os

problemas de coordenação, autoridade e atenção à saúde exigido pela comunidade.

Como instituição prestadora de serviços de saúde e inserido em uma instituição formadora - a UFJF,

HU tem por missão:

_ gerar conhecimentos através do ensino e a pesquisa relativos à assistência à saúde, promovendo

atividades básicas de prevenção e tratamento de doenças, bem como de proteção e recuperação da

saúde à comunidade da região.

_ atuar na formação e capacitação de recursos humanos impulsionando o desenvolvimento de

tecnologias assistenciais e educativas, configurando um locus de excelência para práticas

hospitalares, técnicas e administrativas oferecidas aos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia,

Farmácia e Bioquímica, Psicologia, Serviço Social, dentre outros.

Enfatizamos que o HU-UFJF funciona como verdadeiro centro de saúde polivalente, proporcionando à

população assistência médica integral, curativa e preventiva, constituindo-se em um centro de

educação, mediante o desenvolvimento de estudos, pesquisas, ensino e treinamento de pessoal.

Sendo um hospital geral, oferece serviços de diferentes especialidades como angiologia, cardiologia,

cirurgia geral, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia maxilo facial, cirurgia plástica, dermatologia,

endocrinologia, fisioterapia, gastroenterologia, ginecologia, hematologia, infectologia, nefrologia
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(transplantes renais), neurologia, odontologia, oftalmologia, oncologia, ortopedia, otorrinolaringologia,

pediatria, pneumologia, proctologia, psiquiatria, reumatologia e urologia. Opera com uma unidade de

terapia intensiva para adultos e crianças, centro cirúrgico, centro de material e esterilização, além de

ambulatórios de diferentes especialidades e serviços de apoio como laboratório, radiologia, farmácia e

serviço de nutrição e dietética. Desenvolve ainda programas de saúde comunitária tais como:

programa de tratamento de hanseníase, programa de assistência ao alcoólatra, programa de

atendimento aos psicóticos e esquizofrênicos, programa de doenças sexualmente transmissíveis,

programa "Disque Aids", programa de prevenção ao câncer ginecológico, dentre outros

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 1996).

A perda gradativa da capacidade de pagamento do SUS vem causando uma retração do setor privado,

que está adotando como estratégia de sobrevivência a seletividade da clientela e das patologias e

doentes que atende, descartando a internação daqueles que apresentam quadros mais graves e

complexos, de custo e tempo de permanência maiores.

Esse cenário indica que a população sem acesso a planos de seguro-saúde, via de regra busca

atendimento no HU-UFJF, em função das transferências ou rejeição da rede privada conveniada,

denunciando a realidade caótica do próprio SUS.

Atualmente, é o hospital público da região com maior demanda, atendendo em média 400

pacientes/dia e 270 internações/mês; no período de 1988/1995, o número de consultas ambulatoriais

evoluiu de 60.000/ano para 140.000/ano (crescimento de 133%) e as AIH's de 2.300/ano para

3.400/ano (crescimento de 47.82%) (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 1996).
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o HU-UFJF vem operando com 114 leitos desde setembro/97, incluindo 3 leitos destinados a

convênios e particulares, tendo, no entanto, uma capacidade instalada de 160 leitos, que ativados

atenuaria em parte a demanda reprimida vivenciada no presente momento. No que concerne a

pessoal, apresenta um total de 380 funcionários distribuídos entre as diversas categorias profissionais

técnicas e de apoio, vide tabela 1, sendo insuficiente para proporcionar um incremento quali-

quantitativo no atendimento à comunidade.

TABELA 1: COMPOSiÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DO HU·UFJF

NíVEL CARGO QUANTIDADE
NS Administrador 01
NS Assistente Social 04
NS Cirurgião Dentista 01
NS Contador 05
NS Economista 01
NS Enfermeiro 41
NS Engenheiro Civil 01
NS Farmacêutico Bioquímico 06
NS Fisioterapeuta 01
NS Médico 29
NS Nutricionista 02
NS Psicólogo 03
NI Auxiliar Administrativo 07
NI Laboratorista Área 03
NI Motorista 01
NI Mestre Ofício 02
NI Instrumentador Cirúrgico 05
NI Técnico em Anatomia e Necrópsia 01
NI Técnico em Equipamentos Médicos e Odontológicos 01
NI Assistente em Administração 34
NI Técnico em Arquivo 02
NI Técnico em Contabilidade 01
NI Técnico em Enfermagem 84
NI Técnico em Farmácia 01
NI Técnico de Laboratório Área 20
NI Técnico em Radiologia 07
NI Técnico de Reabilitação ou Fisioterapia 01
NI Técnico em Secretariado 02
NI Telefonista 06
NI Auxiliar de Enfermagem 58
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NI Contínuo 12
NI Porteiro 02
NI Auxiliar de Laboratório 02
NI Auxiliar de Nutrição 01
NI Auxiliar de Processamento de Dados 01
NI Pintor de Área 02
NI Recepcionista 02
NA Copeiro 05
NA Costureiro 03
NA Cozinheiro 09
NA Pedreiro 01
NA Operador de Máquina de Lavanderia 08
NA Auxiliar Operacional 01

TOTAL 380
Fonte: Relatório Mensal Unificado - HU/UFJF - setembro/97
Obs: NS - Nível Superior; NI - Nível Intermediário; NA - Nível de Apoio.

Com o acelerado crescimento da demanda aliado a internação de pacientes graves e/ou portadores de

doenças que requerem procedimentos de alto custo, o HU-UFJF enfrenta dificuldades para oferecer

uma assistência médico-hospitalar de qualidade, prontidão e resolutividade suficientes, pois a estrutura

existente é deficiente quanto às instalações físicas, disponibilidade e qualificação dos recursos

humanos e absorção de novas tecnologias.

Para a realização de suas atividades assistenciais o HU-UFJF conta com recursos financeiros

oriundos da dotação orçamentária da UFJF; do SUS e receitas provenientes de convênios e

atendimento a pacientes particulares.

Face à necessidade de captação de mais recursos para o apoio a projetos de relevância para o HU-

UFJF, foi criada, em 1996, a Fundação de Apoio ao Hospital Universitário da Universidade Federal de

Juiz de Fora (FHU), constituindo-se em pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com

autonomia financeira e administrativa, que tem por finalidade (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE

FORA,1996):
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- O exercício da filantropia e assistência social;

- apoiar técnica e financeiramente programas de assistência hospitalar, ensino e pesquisa em geral;

- promover assessoramentos técnicos, científicos e assistenciais;

- exercer atividades técnicas, científicas e culturais;

- fomentar a formação de recursos humanos através da participação em eventos científicos;

- concessão de bolsas de estudos e pesquisas a nível de graduação, extensão e pós-graduação.

Com a Fundação, o HU-UFJF espera uma maior flexibilização em relação aos investimentos e

gerenciamento dos seus recursos, aumento da produtividade, transparência no controle contábil e

administrativo, alcançando assim, efetividade e resolutividade suficientes, adaptados à sua realidade

econômico-financeira e de saúde.

Reportando-nos especificamente à Direção de Enfermagem, no qual estão inseridos os trabalhadores

de enfermagem, observamos que a mesma está subordinada diretamente à Direção Geral do HU e é

composta por (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 1994):

I - Diretor e vice-diretor;

11- Assessores Técnicos;

111 - Auditores;

IV - Chefes de Setores;

V - Chefes de Serviços;

VI - Chefes de Seções;

VII- Supervisores de Área;

VIII- Secretário.
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Na Direção de Enfermagem, conforme organograma (anexo 2), existem oito setores estratégicos de

trabalho, apoiados por vinte e três serviços e sete seções. Os setores podem ser assim nominados:

setor de enfermagem de clientes externos, enfermagem de internação clínica, enfermagem de

internação cirúrgica, enfermagem de internação materno-infantil, enfermagem do centro cirúrgico,

enfermagem da central de material esterilizado, enfermagem de apoio assistencial, educação

continuada e pesquisa.

Detalhando as unidades de atenção direta ao paciente, foco de nossa pesquisa, observamos que o

setor de enfermagem de internação clínica subdivide-se em: serviço de enfermagem de clínicas de

homens, serviço de enfermagem de clínicas de mulheres e serviço de enfermagem em unidade de

terapia intensiva. O setor de enfermagem de internação cirúrgica é composto pelos serviço de

enfermagem de cirurgias de homens e serviço de enfermagem de cirurgias de mulheres. No que diz

respeito ao setor de enfermagem de internação materno-infantil, temos em funcionamento somente o

serviço de enfermagem de pediatria, enquanto o serviço de enfermagem do adolescente e o serviço de

enfermagem de obstetrícia, ainda não foram implantados até o presente momento.

É de competência da Direção de Enfermagem a coordenação, supervisão e controle das atividades de

enfermagem de caráter técnico-científico e administrativo a ela subordinadas, cabendo aos

trabalhadores de enfermagem dos diversos setores, serviços e seções, organizar, planejar e avaliar a

assistência prestada ao cliente, visando a racionalização dos recursos, à padronização, à
I

funcionalidade e à qualidade da atenção (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 1994).

A equipe de enfermagem que trabalha no HU-UFJF é composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares

de enfermagem. De acordo com a Lei do Exercício Profissional (BRASIL, 1986), as enfermeiras têm a

formação de terceiro grau, são responsáveis pela prestação da assistência direta aos pacientes, pelo
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diagnóstico de enfermagem, evolução e prescrição dos cuidados a serem realizados pela equipe de

enfermagem, além de coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pela equipe de

enfermagem. Os técnicos de enfermagem têm a formação correspondente ao segundo grau, exercem

atividades auxiliares, de nível médio técnico e são responsáveis pela prestação da assistência direta

sob a supervisão da enfermeira. Os auxiliares de enfermagem têm a formação de primeiro grau e um

curso básico de noções de enfermagem, executam as atividades auxiliares de nível médio e são

responsáveis pela prestação da assistência direta aos pacientes sob a supervisão das enfermeiras.

À época da realização da pesquisa, setembro de 1997, a força de trabalho de enfermagem no HU-

UFJF era de 183 trabalhadores, conforme tabela 1, sendo 41 enfermeiros (22,4%), 84 técnicos de

enfermagem (45,9%) e 58 auxiliares de enfermagem (31,7%).

No que se refere especificamente às unidades de atenção direta ao paciente, foco do nosso estudo, a

força de trabalho em enfermagem era constituída por 126 trabalhadores, distribuídos da seguinte

forma: 28 enfermeiros (22,22%), 57 técnicos de enfermagem (45,24%) e 41 auxiliares de enfermagem

(32,54%).

Em virtude da extinção da categoria de atendente de enfermagem e cumprindo as exigências do

Ministério da Educação, o HU-UFJF realizou um reenquadramento de pessoal, que possibilitou uma

progressão vertical dos antigos atendentes à categoria de auxiliar de enfermagem. No entanto, cumpre

mencionar que uma parcela considerável dos atendentes não recebeu formação em cursos regulares

que lhes proporcionassem habilitação e conhecimentos específicos, garantindo um respaldo legal

para o exercício de tal função.
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Apesar dos enfermeiros e técnicos de enfermagem representarem formalmente o mais expressivo

segmento da força de trabalho no HU-UFJ, o que poderia significar a busca pela excelência da

qualidade na assistência de enfermagem, vale sublinhar que a adequação numérica dessa força de

trabalho e sua composição, segundo a proporcionalidade das categorias, somente pode ser analisada

tomando por parâmetro um dimensionamento dos trabalhadores de enfermagem, fundamentado nas

necessidades da comunidade atendida e nas atividades especificamente realizadas.

o HU-UFJF não conta com o quantitativo de pessoal de enfermagem necessário para realizar os

cuidados que o cliente requer e o padrão de atendimento que deseja oferecer. O número elevado de

aposentadorias aliado à política restritiva do Governo Federal para a contratação de pessoal vem

gerando uma sobrecarga de trabalho que prejudica a cobertura completa das atividades.

Quanto ao contrato de trabalho, que estabelece as condições de compra e venda de trabalho de

enfermagem, é formal e regido pelo regime jurídico único dos servidores federais, proporcionando,

dessa forma, estabilidade no emprego. De acordo com esse contrato, a jornada de trabalho é de 40

horas semanais, no entanto, devido às pressões dos trabalhadores de enfermagem e aquiescência da

Direção do hospital esta passou a ser fixada em 30 horas semanais. Existem quatro equipes para a

cobertura assistencial nas 24 horas distribuídas nos quatro períodos, sendo na manhã das 06 às 12

horas, à tarde das 12 às 18 horas, vespertino das 18 às 24 horas e noturno das 24 às 06 horas.

Recentemente foi introduzido, em caráter experimental, o plantão diurno ou noturno de 12 horas de

trabalho por 60 horas de descanso, o qual vem sendo bem recebido pelos funcionários que optaram

por essa modalidade de horário.
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A carreira à qual os trabalhadores de enfermagem estão vinculados é a de técnico administrativo de

nível superior para enfermeiros e técnico administrativo de nível médio para técnicos e auxiliares de

enfermagem. O processo de admissão é feito mediante concurso público de provas ou de provas e

títulos.

O HU-UFJF seleciona seus trabalhadores de enfermagem e proporciona treinamento específico

através do setor de educação continuada e pesquisa. Esse setor, dentre outras atribuições, é

responsável pelo planejamento, coordenação e implementação de programas de treinamento inicial e

educação continuada, visando a eficiência e eficácia do desempenho funcional de todos os

profissionais da área. Esse treinamento, apresenta conteúdo genérico, normativo e reforça, além de

conhecimentos técnicos, o que já está recomendado nos manuais de enfermagem como normas e

rotinas, bem como aborda-se temas referentes ao uso de precauções universais e técnicas de

manipulação de peso.

É nesse cenário, onde se imbricam e se articulam o conteúdo técnico do trabalho de enfermagem, a

organização e divisão do trabalho e a organização social do HU-UFJF, é que procuraremos desvendar

o processo de desgaste/prazer dos seus trabalhadores.

VI.5 Caracterização do estudo

VI.5.1 Campo de atividade humana

O presente estudo classifica-se como interdisciplinar uma vez que é de interesse principalmente das

áreas de Administração, Enfermagem, Psicologia, Medicina e mesmo da Sociologia e Antropologia.
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VI.S.2 Tipologia do estudo

Podemos caracterizá-lo como um estudo teórico-empírico. A pesquisa empírica foi realizada em

unidades de internação apoiada no referencial teórico proposto, o qual serviu com princípio diretor para

a coleta e interpretação de dados.

VI.S.3 Generalização/utilização

Utilizamos para o estudo amostra intencional dos trabalhadores de enfermagem, que trabalham em

unidades de atenção direta ao paciente.

No HU-UFJF temos os seguintes serviços dedicados à internação com os seus respectivos números

de leitos:

TABELA 2: RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO HU-UFJF COM SEUS

RESPECTIVOS NÚMEROS DE LEITOS

SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO N° DE LEITOS
Serviço de Enfermagem de Clínicas de Homens
Serviço de Enfermagem de Clínicas de Mulheres
Serviço de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva
Serviço de Enfermagem de Cirurgias de Homens
Serviço de Enfermagem de Cirurgias de Mulheres
Serviço de Enfermagem de Pediatria

22
22
05
25
20
20

Total 114
Fonte: Dados da pesquisa (HU/UFJF - setembro/97)
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A distribuição do pessoal nas diversas clínicas, pode ser observada a seguir:

TABELA 3: DISTRIBUiÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM, SEGUNDO O SEXO,

DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM DE CLINICAS DE HOMENS

CARGO HOMENS MULHERES TOTAL

ENFERMEIRO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

01
03
05

03
05
05

04
08
10

TOTAL 09 13 22
Fonte: Dados da pesquisa (HU/UFJF - setembro/97)

TABELA 4: DISTRIBUiÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM, SEGUNDO O SEXO,

DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM DE CLrNICAS DE MULHERES

CARGO HOMENS MULHERES TOTAL

ENFERMEIRO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

01
00
00

03
09
05

04
09
05

TOTAL 01 17 18

Fonte: Dados da pesquisa (HU/UFJF - setembro/97)

TABELA 5: DISTRIBUiÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM, SEGUNDO O SEXO,

DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

CARGO HOMENS MULHERES TOTAL

ENFERMEIRO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

02
05
02

02
07
01

04
12
03

TOTAL 09 10 19

Font~: Dados da pesquisa (HU/UFJF - setembro/97)



240

TABELA 6: DISTRIBUiÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM, SEGUNDO O SEXO,

DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM DE CIRURGIAS DE HOMENS

CARGO HOMENS MULHERES TOTAL

ENFERMEIRO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

02
03
04

02
06
06

04
09
10

TOTAL 09 14 23

Fonte: Dados da pesquisa (HU/UFJF - setembro/97)

TABELA 7: DISTRIBUiÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM, SEGUNDO O SEXO,

DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM DE CIRURGIAS DE MULHERES

CARGO HOMENS MULHERES TOTAL

ENFERMEIRO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

00
00
00

04
08
06

04
08
06

TOTAL 00 18 18
Fonte: Dados da pesquisa (HUlUFJF - setembro/97)

TABELA 8: DISTRIBUiÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM, SEGUNDO O SEXO,

DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM DE PEDIATRIA

CARGO HOMENS MULHERES TOTAL

ENFERMEIRO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

00
00
00

04
11
07

04
11
07

TOTAL 00 22 22
Fonte: Dados da pesquisa (HU/UFJF - setembro/97)

À época da realização das entrevistas, conforme mencionado anteriormente, setembro/97, a força de

trabalho em enfermagem nas unidades de atenção direta ao paciente perfazia um total de 126

trabalhadores, distribuídos da seguinte forma: 28 enfermeiros (22,22%), 57 técnicos de enfermagem

(45,24%) e 41 auxiliares de enfermagem (32,54%).
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Ao analisarmos o quadro de enfermeiros nos diversos serviços de internação do HU-UFJF, conforme

as tabelas apresentadas, observamos que o número total é de 24 enfermeiros e não 28. Esse valor

resulta do fato de não termos computado os 04 enfermeiros que atuam na cobertura de férias, licenças

e plantões de fins de semana. Cumpre mencionar, em acréscimo, que os enfermeiros atuam em um ou

mais serviços de internação, sempre que necessário, face ao número reduzido de profissionais para

atuar nas atividades de administração da unidade e realizar a administração da assistência ao

paciente.

Foram entrevistados 36 trabalhadores de enfermagem - enfermeiros, técnicos e auxiliares de

enfermagem - das diversas clínicas e turnos distintos, com vistas a obter uma compreensão mais

abrangente e diferenciada da problemática em enfoque no presente estudo. O grupo de entrevistados,

escolhidos aleatoriamente, teve a seguinte formação:

a- Enfenneiros (E): 14 entrevistas

Serviço de Enfennagem de Clínicas de Homens

• 03 entrevistas: 01 E do sexo masculino e 02 E do sexo feminino

Serviço de Enfennagem de Clínicas de Mulheres

• 02 entrevistas: 02 E do sexo feminino

Serviço de Enfennagem em Unidade de Terapia Intensiva

• 01 entrevista: 01 E do sexo feminino

Serviço de Enfennagem de Cirurgias de Homens

• 02 entrevistas: 01 E do sexo masculino e 01 E do sexo feminino

Serviço de Enfennagem de Cirurgias de Mulheres

• 03 entrevistas: 03 E do sexo feminino
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Serviço de Enfermagem de Pediatria

• 03 entrevistas: 03 E do sexo feminino

b· Técnicos de enfermagem (TE): 13 entrevistas

Serviço de Enfermagem de Clínicas de Homens

• 03 entrevistas: 02 TE do sexo masculino e 01 TE do sexo feminino

Serviço de Enfermagem de Clínicas de Mulheres

• 01 entrevista: 01 TE do sexo feminino

Serviço de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva

• 02 entrevistas: 01 TE do sexo masculino e 01 TE do sexo feminino

Serviço de Enfermagem de Cirurgias de Homens

• 01 entrevista: 01 TE do sexo feminino

Serviço de Enfermagem de Cirurgias de Mulheres

• 04 entrevistas: 04 TE do sexo feminino

Serviço de Enfermagem de Pediatria

• 02 entrevistas: 02 TE do sexo feminino

c . Auxiliares de enfermagem (AE): 09 entrevistas

Serviço de Enfermagem de Clínicas de Homens

• 01 entrevista: 01 AE do sexo feminino

Serviço de Enfermagem de Clínicas de Mulheres

• 01 entrevista: 01 AE do sexo feminino

Serviço de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva

• 00 entrevistas
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Serviço de Enfermagem de Cirurgias de Homens

• 05 entrevistas: 02 AE do sexo masculino e 03 AE do sexo feminino

Serviço de Enfermagem de Cirurgias de Mulheres

• 01 entrevista: 01 AE do sexo feminino

Serviço de Enfermagem de Pediatria

• 01 entrevista: 01 AE do sexo feminino

VI.5.4 Natureza dos dados

A pesquisa constituiu-se pelo levantamento de dados objetivos e subjetivos primários e de dados

secundários.

No que diz respeito a obtenção de dados primários, junto aos trabalhadores de enfermagem,

realizamos entrevistas semi-estruturadas e observação participante que tiveram o objetivo de conhecer

a realidade do ambiente laboral e os diferentes posicionamentos e posturas individuais frente à

problemática investigada.

Para o desenvolvimento do referencial teórico utilizamos dados secundários oriundos de orgãos

oficiais como Ministério da Saúde, Instituto de Pesquisas Econômicas (IPEA), Universidade Federal de

Juiz de Fora, dentre outros. Também foram utilizados dados oriundos das Entidades de Classe, bem

como periódicos e publicações nacionais e estrangeiras na área de saúde e teses de mestrado e

doutorado desenvolvidas no país.

Cumpre-nos destacar algumas limitações. A primeira refere-se ao fato de que no processo de coleta de

dados primários a escolha dos enfermeiros a serem entrevistados foi feita de maneira randômica, em

contraposição, a indicação e liberação dos técnicos e auxiliares de enfermagem foram determinadas
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pelas supervisoras de enfermagem das unidades. A segunda é que a literatura existente sobre o tema

sofrimento e prazer no trabalho em hospitais é bastante escassa e dispersa. Trata-se de uma

discussão recente, encontrando-se algumas referências, notadamente em artigos de revistas

estrangeiras, sendo rara sua disponibilidade nas bibliotecas e livrarias brasileiras.

VI,5,5 Os instrumentos de pesquisa

Inicialmente foi solicitada autorização para a realização da pesquisa à Direção do HU-UFJF.

Para levantamento dos dados primários foram utilizados:

_um roteiro com questões fechadas com o objetivo de caracterizar os sujeitos da pesquisa (anexo 3);

_ entrevistas semi-estruturadas individuais, gravadas, e posteriormente transcritas, tendo como pano

de fundo o referencial teórico adotado. Desenvolvemos um roteiro simples com perguntas norteadoras,

que pudesse ser aplicado no ambiente de trabalho sem causar transtornos à dinâmica de

funcionamento do mesmo (anexo 4);

_ Observação participante para uma melhor apreensão das condições e organização do trabalho de

enfermagem nas unidades de internação.

VI,5,6 As entrevistas e os sujeitos

Estabelecemos como critério para a participação da pesquisa, aqueles trabalhadores de enfermagem

que fívessem pelo menos dois anos de trabalho no HU-UFJF, sendo esse um tempo mínimo requerido

para a adaptação e aprovação no estágio probatório, o qual é submetido todos os servidores federais

aprovados em concurso público.
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Buscamos realizar, a título de estudo piloto, entrevistas com um E, um TE e um AE para verificação da

compreensão às indagações, por parte do respondente, com o intuito de averiguar os aspectos

relativos aos objetivos da pesquisa propriamente dita, bem como verificar a fidedignidade, validade e

operatividade do instrumento para possíveis correções e reformulações, o que se mostrou

desnecessário.

As entrevistas individuais foram realizadas pelo próprio pesquisador que, inicialmente, explicou a

finalidade da pesquisa e pediu permissão sobre o uso do gravador para o registro dos dados, tendo

informado a todos os entrevistados sobre a garantia do anonimato. Dessa forma os sujeitos da

pesquisa aqui identificados como E para Enfermeiros, TE para Técnicos de Enfermagem e AE para

Auxiliares de Enfermagem, mostraram-se dispostos e solícitos a cooperar.

Todas as entrevistas foram realizadas em horário de trabalho, numa sala reservada, tendo sido

designados os participantes pelas chefias dos setores envolvidos na pesquisa, em função da

disponibilidade de pessoal e fluxo de atividades.

A instrução inicial foi praticamente a mesma para todos os entrevistados, com algumas pequenas

variações, dependendo do contexto e da timidez/resistência de cada um, para expressar suas

opiniões.

Durante a entrevista conduzimos os entrevistados a falar, em um primeiro momento, sobre a sua

história de vida, aspirações e motivações inerentes à escolha da enfermagem como profissão.

Em seguida, pedimos que falassem sobre como se sentiam sendo trabalhadores de enfermagem e o

significado da profissão, suas vivências, satisfações/insatisfações, medos, conflitos e problemas

inerentes ao trabalho hospitalar.
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As entrevistas foram gravadas com a anuência de todos os entrevistados, e sempre que sentíamos

necessidade que algum aspecto fosse melhor esclarecido, buscávamos estimular para que

prosseguisse a narrativa visando uma melhor compreensão de alguns aspectos importantes. A

transcrição deu-se, na íntegra e após cada entrevista, pelo próprio pesquisador para assegurar a

máxima fidelidade e o sigilo necessários. Preferencialmente, uma nova entrevista só era feita após a

transcrição da entrevista anterior. Os encontros tiveram uma duração média de 40 minutos, entre um

mínimo de 25 minutos e um máximo de 70 minutos.

Vale mencionar que este tipo de entrevista é permeada de intersubjetividade do entrevistador quando

tece considerações, estimula ou pontua as falas dos respondentes, em pontos que considera

importantes para um maior aprofundamento ou esclarecimento.

Ao analisar os dados, apesar do viés da intersubjetividade, procuramos retratar fielmente o que estava

sendo comunicado pelos respondentes, tentando separar os nossos questionamentos, dúvidas e

discordâncias, dos questionamentos e sentimentos representados pelos trabalhadores de enfermagem

entrevistados.
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CAPíTULO VII

Apresentação dos Resultados

Este capítulo tem como objetivos primordiais caracterizar os participantes da pesquisa, bem como

apresentar os resultados da análise das entrevistas.

A partir das premissas teóricas sobre relações de trabalho, em especial de algumas variáveis que

integram a categoria microssocial - organização do trabalho e condições de trabalho - aliadas às

contribuições da Escola Dejouriana, que analisa os temas do prazer e do sofrimento vinculados ao

trabalho, procuraremos desvendar a realidade laboral dos trabalhadores de enfermagem do HU-UFJF.

Foram entrevistados 36 trabalhadores de enfermagem que exerciam suas atividades em diferentes

unidades de internação, vide tabela 09, e em turnos distintos. A diversidade de tais características foi

intencional, com vistas a obter cenários de trabalho mais abrangentes e diferenciados, de forma a

entendermos e interpretarmos aspectos relevantes relacionados ao problema da pesquisa. As

opiniões, atitudes, valores e concepções, na ótica dos diferentes atores que acederam a ser

entrevistados, permitiram retratar o trabalho de enfermagem no HU-UFJF em toda sua complexidade e

riqueza.
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TABELA 9- DISTRIBUiÇÃO DOS ENTREVISTADOS QUANTO À ÁREA DE ATUAÇÃO NO
HU-UFJF

Cat. func. E % TE % AE % Total %

Setor
CI. 03 21.43 03 23.07 01 11.11 07 19.45
Homens
CI. 02 14.28 01 07.70 01 11.11 04 11.11

Mulheres
UTI 01 07.15 02 15.38 00 00.00 03 08.33

Ciro 02 14.28 01 07.70 05 55.56 08 22.22

Homens
Ciro 03 21.43 04 30.77 01 11.11 08 22.22

Mulheres
Pediatria 03 21.43 02 15.38 01 11.11 06 16.67

Total 14 100.00 13 100.00 09 100.00 36 100.00

Fonte: Dados da pesquisa

As unidades de atenção direta ao paciente enfocadas no presente estudo e o respectivo número de

entrevistas são os seguintes: Serviço de Enfermagem de Clínicas de Homens, com sete entrevistados;

Serviço de Enfermagem de Clínicas de Mulheres, com quatro entrevistados; Serviço de Enfermagem

em Unidade de Terapia Intensiva, com três entrevistados; Serviço de Enfermagem de Cirurgias de

Homens, com oito entrevistados; Serviço de Enfermagem de Cirurgias de Mulheres, com oito

entrevistados e Serviço de Enfermagem de Pediatria, com seis entrevistados.

VlI.1 Características da amostra

TABELA 10 - DISTRIBUiÇÃO DOS ENTREVISTADOS QUANTO AO SEXO

CatoFunc. E % TE % AE % Total %

Sexo
Feminino 12 85.71 10 76.92 07 77.78 29 80.56

Masculino 02 14.29 03 23.08 02 22.22 07 19.44

Total 14 100.00 13 100.00 09 100.00 36 100.00

Fonte: Dados da pesquisa
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Com relação à distribuição por sexo, os resultados da coleta de dados apontam a predominância de

mulheres nos diversos serviços de internação do HU-UFJF, reforçando a identificação da enfermagem

como profissão marcada histórica e socialmente pelo gênero feminino. Os homens continuam sendo

exceção, apesar da demanda crescente de atividades para as quais a mão de obra masculina seria útil

e desejável por requererem, por exemplo, grande força física ou mesmo cuidado a pacientes do

mesmo sexo, proporcionando a prestação de um melhor atendimento.

No Brasil, um dos maiores contingentes femininos no ensino profissionalizante é o de enfermagem,

onde no nível médio a participação é de 70,7% e no superior, de 90% aproximadamente (CONSENZA,

1993). Na amostra confirmamos esses números, observando que o total de E entrevistadas atinge o

patamar de 85,71% e os de TE e AE, 76,92% e 77, 78% respectivamente.

O discurso da enfermagem ainda está permeado pelos preceitos religiosos e características de

prolongamento do trabalho doméstico, marcando definitivamente sua ideologia e sua prática

profissional. Argumentos como devotamento, idealismo, altruísmo, dedicação, abnegação, paciência e

desprendimento material foram explicitamente verbalizados pelos trabalhadores de enfermagem

entrevistados em suas justificativas para a opção profissional, como apresentados a seguir:

"Eu queria fazer alguma coisa útil e ajudar as pessoas. Foi idealismo mesmo. n

Enfermeiro - Entrevista 07

"A questão é que eu gosto de servir sabe? Eu gosto dessa questão de estar junto com o cliente, é uma
questão de ser útil.n

Enfermeiro - Entrevista 27

"Se eu tivesse começando hoje eu escolheria enfermagem novamente ...por amor ao ser humano,
modéstia parte a coisa que eu acho melhor assim...a parte melhor que tem nessa profissão é quando a
gente consegue salvar alguém, não a gente, né? Porque não é s6 eu, é o conjunto, é o médico, é o
enfermeiro, enfim todos... mas a maior parte do tempo o paciente tá com a gente, né? É a gente que tá
dando remédio, é a gente que tá ali olhando as alterações, as melhoras, pra gente dizer pro médico ...
que o médico não tá ali as 24 horas do dia, então é por esse lado aí, se eu tivesse começando eu
pegaria a enfermagem, não pelo salário, porque se você for olhar salário, assim, cê pegaria qualquer
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outra coisa, qualquer outra coisa que desse mais, mas pelo lado assim do ser humano eu ainda
pegaria ..."

Técnico de Enfermagem - Entrevista 04

"Eu gosto, eu gosto, apesar de todos os problemas, eu gosto, eu gosto de lidar com pacientes sabe?
Cuidar, ajudar, inda mais quando o paciente melhora e cê ver ele ir embora bem, nossa senhora!!! É
uma satisfação, parece até que é a gente que tá indo embora bem, é uma profissão que eu escolheria
de novo, é igual a mulher de malandro, a gente apanha, mas gosta." (Risos)

Técnico de Enfermagem - Entrevista 31

"Eu gosto de ficar nos cuidados, de lidar com o paciente, eu gosto de dar o alimento na boca do
paciente, dar o banho, ver o curativo, conversar com o paciente ...eu não sei se é porque eu gosto de
servir, eu acho que é isso, e é uma das profissões que a gente tem que saber servir, né?"

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 24

Assim, temos que a enfermagem reproduz, de alguma forma, papéis ditos femininos inerentes a um

aprendizado arquetípico que envolve tarefas de cuidar e prover crianças, velhos e doentes, presentes

na história da mulher. Procriação, menor força muscular, maior delicadeza e maior facilidade de

expressar carinho e afeto parecem ser os principais determinantes deste processo.

Até mesmo o discurso dos homens que atuam na área está impregnado de ideais religiosos e de

conotações de cunho doméstico. Circulam pelo hospital alimentando os pacientes, administrando

medicação, banhando-os, ouvindo suas queixas, confortando-os e zelando pelo bem estar físico e

espiritual destes, durante sua permanência. Para efeito de demonstração, apresentamos os seguintes

depoimentos:

"A enfennagem é uma profissão de muito potencial, eu vejo assim, é uma profissão muito bonita, né? É
uma profissão que a pessoa tem que se doar muito, tem que gostar muito, demais, entendeu? É uma
profissão de dedicação intensa. ".

Técnico de Enfermagem - Entrevista 35

"A enfennagem pra mim é uma coisa que eu gosto de fazer, eu adoro fazer, trabalhar com pessoas,
quanto mais porque cê sente assim...eu me sinto importante trabalhando pra uma pessoa que precisa
da minha ajuda. Eu fico feliz em poder cortar o cabelo, fazer uma barba, dar comida na boca do
paciente, isso me enriquece muito, e é por aí."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 22
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As funções do profissional de enfermagem, perpassando pelas atividades ditas "femininas" com suas

características tecnológicas peculiares de assistir, educar, alimentar, limpar, proporcionar os elementos

essenciais ao pronto restabelecimento do paciente, retratando os padrões da divisão social do

trabalho, sempre foram desempenhadas por mulheres, gozando assim de desprestígio e baixo status

no mundo concreto do trabalho hospitalar, espaço hegemônico masculino, onde todo o processo de

tratamento e diagnóstico está sob a responsabilidade de um médico, o único que pode prescrever,

orientar e determinar as condutas terapêuticas a serem executadas em cada paciente, controlando

ainda as ações e procedimentos realizados pelos outros trabalhadores de saúde, incluindo, nesse

contexto, a enfermagem.

Essas questões refletem-se diretamente na caracterização da enfermagem enquanto profissão auxiliar,

portanto inferior, submetida a baixos salários, a jornadas extensas e exaustivas, péssimas condições

de trabalho e aspectos insalubres como stress, fadiga e trabalho em horário noturno. Associadas a

estes fatores, observa-se por um lado a crise do mercado de trabalho, onde há subemprego e

desemprego, e por outro lado a evasão da categoria. Conforme nos diz SILVA, "o trabalho da

enfermeira não é desprestigiado por ser feminino, mas é feminino por ser desprestigiado" (SILVA,

1989:57).

Recusando a idéia de vocação ou missão, a idéia da revalorização da enfermagem segundo os

entrevistados, não deixa de servir a uma orientação ideológica humanitária, pretendendo, no entanto,

redimensioná-Ia, almejando a construção de uma identidade profissional que viabilize maior autonomia,

participação e possibilidade de uma relação de complementaridade com a equipe médica.
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TABELA 11 • DISTRIBUiÇÃO DOS ENTREVISTADOS QUANTO AO ESTADO CIVIL

Cat. func. E % TE % AE % Total %

Est. Civil
Solteiro 04 28.57 04 30.77 03 33.33 11 30.56

Casado 08 57.15 07 53.85 04 44.44 19 52.77

Separado 01 07.14 00 00.00 00 00.00 01 02.78

Viúvo 01 07.14 01 07.69 02 22.23 04 11.11

Divorciado 00 00.00 01 07.69 00 00.00 01 02.78

Total 14 100.00 13 100.00 09 100.00 36 100.00

Fonte: Dados da pesquisa

No HU-UFJF, existe uma parcela considerável de casados (52.77%), assinalando o cumprimento de

uma dupla jornada - no lar e no trabalho. Quando esta mulher, algumas vezes o homem, volta para a

casa, cabe a realização dos afazeres domésticos e da educação dos filhos, indicando que os

trabalhadores com a sobrecarga de uma dupla ou até tripla jornada chegam a realizar 70 a 80 horas

semanais de trabalho. Quando interrogadas sobre como se sentem em relação à jornada "heróica" que

têm que desempenhar, a maioria faz referências como a seguinte:

"As vezes eu tenho vontade de não fazer mais nada. Chego em casa, sabe? Ligo a televisão, às
vezes, nem de almoçar eu tenho ânimo, nem pra almoçar, mas eu tento reagir ...a gente tem que reagir,
então o que você tem que fazer é lutar contra você mesmo, pra você ter tempo, ter assim disposição
para outras atividades, pra estudar ou pra sair, porque tem dia que realmente não dá, às vezes, você
deixa um programa, um lazer, às vezes vai ficando, ficando, porque você não tem vontade nenhuma,
você não tem ânimo, né? Você tá tão cansada, cansada ...n

Enfermeiro - Entrevista 03

"Eu me sinto exausta, é como se toda a minha energia tivesse sido sugada, né? De manhã eu cuido da
casa, a tarde eu já emendo com o trabalho e...fico em dois setores, então isso desgasta muito, e á
próprifl questão emocional, né? A questão da doença, sabe? Ela é muito desgastante mesmo, então
eu me sinto desgastada. "

Enfermeiro - Entrevista 27

"Física...depende do dia, do momento, depende do setor, tem dia que a gente tá meio cansada, porque
a gente trabalha em vários setores, anda muito, né? Falar que não tá cansada é meio...mentiroso. Tem
dias que a gente fica assim, principalmente porque a gente já, já trabalha mais, tem filhos e por aí
afora, e você chega aqui, às vezes, até meio cansada, o que acontece comigo é que quando eu chego
já cansada e entro pro serviço, de repente eu esqueço tudo, nem lembro mais que tô cansada, me
envolvo e pronto, no final quando a gente pára ... nossa como as pernas estão doendo!!!"

Enfermeiro - Entrevista 34
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"Hoje eu posso dizer que eu me sinto bastante cansada, bastante cansada porque, assim ....eu também
atrapalhei muito a minha saúde por conta disso, que às vezes eu chegava em casa, tava com as
crianças tudo pequena, era dever pra fazer, então, às vezes, eu ficava trinta e seis horas acordada, às
vezes levantava em um dia 6:30 hs. e trabalhava em casa, acordada o dia inteiro, chegava 19:00 hs.
eu vinha pro serviço (HU-UFJF), ficava a noite inteira acordada e chegava em casa ainda tinha mais
serviço pra fazer, era mais o dia inteiro, só ia dormir à noite, isso então me cansou muito, então eu me
sinto hoje muito cansada depois de uma jornada de trabalho. n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 04

"Cansada, mas saio bem, termina aqui começa a luta na minha casa, eu sou dona de casa, né? Saio
bem porque gosto da minha profissão, por isso eu faço bem, geralmente eu não tenho problema não,
sabe? Eu procuro fazer tudo direitinho, cansada eu saio, não dá pra trabalhar sem se cansar, né? Mas
eu saio bem ...depois deixar isso aqui, tomar um ar, tomar um banho é outra coisa né?"

Técnico de Enfermagem - Entrevista 16

"Hiper cansada (risos), olha eu costumo chegar em casa tomar um banho e dormir um pouco, sim, mas
eu tenho que acordar logo em seguida, porque eu tenho filhos, né? As meninas vão pra escola de
tarde, então 11:00 hs. em ponto eu tenho que estar com o almoço pronto, então eu durmo bem pouco,
quando elas vão pra escola, se der tempo, eu durmo à tarde. "

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 17

Podemos dizer que existe uma vinculação quase simbiótica entre trabalho e casa. É a organização do

trabalho que define a que horas os trabalhadores de enfermagem dormem, almoçam, jantam, se

divertem, fazem amigos, amam.

Destacamos, ainda, o fato de que essas trabalhadoras influenciam sobremaneira as taxas de

absenteísmo (faltas e licenças) em decorrência, principalmente, de situações familiares referentes a

problemas de saúde e cuidados da prole.

Outro ponto que merece destaque é o fato da amostra estar composta de um número bastante

expressivo de trabalhadores "solteiros". Se agruparmos os solteiros, separados, viúvos e divorciados,

encontraremos um total de 47,23% de trabalhadores que estão "sozinhos", sendo oportuno em

estudos futuros investigar a representação para esses indivíduos do trabalho em seus aspectos de

assistir e cuidar de um "outro" que exige uma expressão de afeto e cuidados tanto físicos quanto
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emocionais, na medida em que, na relação constante com o paciente, lida-se com sua dor, sua

dependência e sua intimidade.

TABELA 12- DISTRIBUiÇÃO DOS ENTREVISTADOS QUANTO À FAIXA ETÁRIA

Categ. E % TE % AE % Total %

funcional
Idade
26-30 01 07.14 05 38.46 01 11.11 07 19.44

31-35 04 28.57 03 23.09 02 22.22 09 25.00

36-40 04 28.57 00 00.00 01 11.11 05 13.89

41-45 02 14.29 02 15.38 02 22.23 06 16.66

46-50 02 14.29 02 15.38 01 11.11 05 13.89

50-55 00 00.00 00 00.00 01 11.11 01 02.78

55-60 01 07.14 00 00.00 00 00.00 01 02.78

60-65 00 00.00 01 07.69 01 11.11 02 05.56

Total 14 100.00 13 100.00 09 100.00 36 100.00

Fonte: Dados da pesquisa

No que se refere à estrutura etária, a tabela acima deixa ver que o grupo de E comporta alta

concentração de pessoal na faixa de 31 a 50 anos, numa média de idade em torno de 39 anos; os TE

entre 26 e 50 anos, numa média aproximada de 37 anos e os AE entre 26 a 65 anos, girando a média

de idade em 42 anos.

o quadro funcional de enfermagem do HU não apresenta uma força de trabalho jovem, com médias de

idade próximas aos 40 anos, conforme dados supramencionados. A possibilidade de haver

"rejuvenescimento" e renovação do quadro está na realização de concursos para preenchimento de

vagas decorrentes, principalmente, de aposentadorias e de pedidos de demissões ocorridos,

cumprindo destacar, no entanto, que estes se encontram suspensos em função de uma política

restritiva do Governo Federal, visando o enxugamento do quadro permanente de servidores civis.
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TABELA 13· DISTRIBUiÇÃO DOS ENTREVISTADOS QUANTO AO NÚMERO DE DEPENDENTES

Catofunc. E % TE % AE % Total %
Núm. Dep.
Nenhum 05 35.71 04 30.77 02 22.22 11 30.56

Um 00 00.00 07 53.85 01 11.11 08 22.22

Dois 05 35.71 01 07.69 01 11.11 07 19.44

Três 03 21.43 01 07.69 04 44.45 08 22.22

Quatro 01 07.15 00 00.00 00 00.00 01 02.78

Cinco 00 00.00 00 00.00 01 11.11 01 02.78

Total 14 100.00 13 100.00 09 100.00 36 100.00

Fonte: Dados da pesquisa

Em relação ao número de dependentes, 05 E, 04 TE e 02 AE não possuem dependentes, perfazendo

um total de 30,56%. Os maiores percentuais, englobando os três grupos estudados, estão entre

aqueles que possuem de um a três dependentes com 63,88%. É curioso observar que os AE

apresentam percentuais relativamente mais elevados do que as outras categorias no que se refere ao

número de dependentes, demonstrando que esse contingente, por apresentar baixos níveis de renda e

grau de instrução (cf. Tabelas 16 e 19), acaba tendo um maior número de filhos do que aqueles das

outras categorias analisadas, onde um estilo de vida diferenciado contempla e prioriza outros aspectos

e/ou valores não referentes à procriação.

TABELA 14 • DISTRIBUiÇÃO DOS
ENFERMEIROS QUANTO A ESCOLARIDADE

Cat. func. E %
Escolaridade
Graduação 09 64.29
Especialização 05 35.71

Total 14 100.00
Fonte: Dados da pesquisa
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No que se refere à escolaridade, 09 E (64,29%) possuem somente a graduação enquanto 05 E

(35,71%) complementaram seus conhecimentos realizando algum tipo de especialização, destacando-

se as áreas de administração hospitalar, enfermagem do trabalho e metodologia do ensino superior.

TABELA 15· DISTRIBUiÇÃO DOS TécNICOS
DE ENFERMAGEM QUANTO A ESCOLARIDADE

Catofunc. TE %
Escolaridade
1° Grau 02 15.38
~Grau 07 53.85
Graduando 03 23.08
Superior 01 07.69

Total 13 100.00
Fonte: Dados da pesquisa

Observando o grau de escolaridade dos TE, conforme tabela acima, temos que 02 possuem somente

o 1° grau, 07 concluíram o 2° grau, três estão cursando enfermagem e 01 é graduado em

enfermagem. Vale ressaltar que a legislação brasileira através da Resolução n° 07/77 do Conselho

Federal de Educação instituiu a habilitação de TE e AE ao nível do ensino do 2° grau, dizendo no seu

artigo 4° que "as habilitações de Técnico em Enfermagem e de Auxiliar de Enfermagem poderão ser

obtidas em cursos regulares, com três anos de duração, ou pela via ensino supletivo, através de

cursos ou exames, ou mediante a combinação de uma e outra fórmula" (BRASIL, 1977:192-3).

Chama a atenção, portanto, o fato de que 02 TE tenham apenas o 1° grau, não preenchendo a

condição legal mínima para o exercício da função. Isso deve-se a um processo de reclassificação que

ocorreu na instituição, levando os AE interessados a se submeterem ao concurso interno de ascensão

funcional para preenchimento das vagas de TE existentes. O TE que já possui graduação em
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enfermagem está provavelmente aguardando um concurso público para pleitear uma vaga em cargo

compatível com sua formação.

TABELA 16· DISTRIBUiÇÃO DOS AUXILIARES
DE ENFERMAGEM QUANTO A ESCOLARIDADE

Cat. func. AE %
Escolaridade
1° Grau 04 44.45
2° Grau 05 55.55

Total 09 100.00
Fonte: Dados da pesquisa

Pela tabela 16 percebe-se que 55,55% dos AE tem a escolaridade mínima exigida por lei. No entanto,

existe ainda um percentual significativo (44,45%) que não preenche esse requisito, denunciando a

inadequação dos cargos ocupados na instituição em relação à formação que estes possuem. Nota-se

que é relativamente alto o percentual de atendentes reclassificados para o cargo de AE em função da

extinção daquela categoria. A grande maioria realizou curso de habilitação de auxiliar de enfermagem

ou exame supletivo para tornarem-se aptos à ascensão funcional, outros recusaram-se a fazê-lo, não

sofrendo nenhum tipo de punição por terem descumprido essa determinação legal, gozando dos

mesmos benefícios daqueles que se submeteram de maneira correta ao processo de reclassificação.

o depoimento de uma atendente de enfermagem promovida a auxiliar demonstra a desmotivação e a

falta de comprometimento no que se refere ao aprimoramento profissional exigido para o bom

desempenho de suas funções:

"Eu comecei a trabalhar na dietética fazendo mamadeira e dieta, né? Aí não agüentei e saí, aí fui lá pro
onco/ógico, fiquei lá seis anos. Eu primeiro entrei pra lá na limpeza, nisso a enfermeira me perguntou
se eu queria aprender enfermagem e eu aprendi, então nem auxiliar eu não sou, eu sou atendente,
porque eu aprendi, e agora é que estão cobrando, mas aí eu falei, não vou estudar mais não, não vou
porque eu não agüento mais sala de aula, depois de trabalhar o dia todo aqui, três filhos, ainda estudar
a noite, ah! eu não vou estudar mesmo, não dá pra estudar mais não. "

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 33
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o setor saúde assumiu esta força de trabalho sem qualificação, disponível no mercado,

desempenhando tarefas em qualquer nível de complexidade, sendo demandada grande

responsabilidade, capacidade de observação e de decisão. Os programas de capacitação desses

trabalhadores apresentam baixa eficiência, não havendo, em acréscimo, planejamento que estabeleça

uma relação entre a complexidade da tarefa, o grau de formação e o risco dos usuários do sistema.

Sob um enfoque global o trabalho dentro de uma organização hospitalar, destinado a promover,

proteger e recuperar a saúde do indivíduo, deveria contemplar um contingente expressivo de

profissionais com habilidade, experiência e conhecimento. No entanto, constatamos que a lógica da

quantidade em detrimento da qualidade parece estar bastante clara quando se observa que mais da

metade dos trabalhadores do setor não apresenta formação e qualificação adequadas para o exercício

de suas funções, implicando um tempo de exposição a processos educativos formais, que dão

sustentação a uma prática integral, excessivamente pequeno para atividades .cada vez mais

sofisticadas, dinâmicas e onerosas.

TABELA 17 • DISTRIBUiÇÃO DOS ENTREVISTADOS QUANTO AO TEMPO DE SERVIÇO NA
ÁREA

Cat. E % TE % AE % Total %

fune.
Anos
1·5 02 14.28 02 15.38 01 11.11 05 13.89

6·10 02 14.28 04 30.77 04 44.44 10 27.78

11·15 04 28.58 02 15.38 01 11.11 07 19.44

16·20 04 28.58 04 30.77 01 11.11 09 25.00

Aeima20 02 14.28 01 07.70 02 22.23 05 13.89

Total 14 100.00 13 100.00 09 100.00 36 100.00

Fonte: Dados da pesquisa
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Em relação ao tempo de serviço na área, no que diz respeito especificamente aos E, temos que situa-

se entre 3 e 28 anos, numa média aproximada de 14 anos, entre 05 e 22 anos para os TE, com média

de 13 anos e entre 05 e 22 anos, numa média aproximada de 12 anos para os AE.

Nota-se pela composição geral dos dados que os trabalhadores estão na profissão

predominantemente de 6 a 10 anos, 11 a 15 anos e 16 a 20 anos, perfazendo um total de 72,22%. Isto

significa que o corpo de enfermagem está profissionalizado há bastante tempo, contando com

profissionais em tese mais experientes e capacitados em seu quadro.

TABELA 18. DISTRIBUiÇÃO DOS ENTREVISTADOS QUANTO AO TEMPO DE SERVIÇO NO
HU·UFJF

Categoria E % TE % AE % Total %

funcional
Anos
1·5 07 50.00 08 61.54 05 55.56 20 55.56

6·10 01 07.14 01 07.69 00 00.00 02 05.56

11·15 05 35.72 01 07.69 02 22.22 08 22.22

16·20 01 07.14 03 23.08 01 11.11 05 13.89

>20 00 00.00 00 00.00 01 11.11 01 02.77

Total 14 100.00 13 100.00 09 100.00 36 100.00

Fonte: Dados da pesquisa

Confrontando os dados da tabela 12 referente à estrutura etária dos entrevistados com a tabela 18,

que traduz o tempo de serviço no HU-UFJF, observamos que as pessoas não estão ingressando na

instituiç~p logo após completarem a maioridade (18-21 anos). O maior contingente de trabalhadores é
.'1

composto de pessoas maduras, significando que o ingresso no HU-UFJF se deu em uma etapa mais

tardia, tendo sido vivenciadas outras experiências profissionais anteriores.
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Em relação ao tempo de casa, os dados gerais permitem constatar que um número expressivo de

trabalhadores está na instituição entre 1 e 5 anos (55,56%), em função de concursos realizados para

preenchimento de vagas. Desperta atenção, entretanto, que 44,44% dos trabalhadores está no HU há

mais de 5 anos ultrapassando o período referente à escolha vocacional ou deslocamento para outras

áreas de atuação economicamente mais rentáveis. Este fato talvez possa ser explicado pelas

características do hospital estudado, público e de ensino, com trabalhadores que lá desenvolvem suas

atividades há bastante tempo, gozando de algumas regalias recentemente extintas, como a licença

prêmio e estabilidade no emprego, além de jornadas de trabalho menores do que aquelas praticadas

em hospitais privados.

TABELA 19 • DISTRIBUiÇÃO DOS ENTREVISTADOS QUANTO À FAIXA SALARIAL

Categ. func. E % TE % AE % Total %

Sal. mínimo
3·5 00 00.00 06 46.16 05 55.55 11 30.55

5·7 03 21.43 05 38.46 03 33.33 11 30.55

7·9 05 35.71 00 00.00 01 11.12 06 16.66

9·11 03 21.43 01 07.69 00 00.00 04 11.12

> 11 03 21.43 01 07.69 00 00.00 04 11.12

Total 14 100.00 13 100.00 09 100.00 36 100.00

Fonte: Dados da pesquisa - Salário mínimo em Setembro/97: R$ 120,00

Quanto aos dados referentes às faixas salariais das categorias analisadas, conforme tabela acima,

observamos que essas informações apresentam distorções pelo fato de alguns trabalhadores temerem

divulgar suas diferentes formas de ganho, demonstrativo de outros vínculos de trabalho, vergonha pelo

salário reduzido e vários outros pretextos. Apesar da possível omissão de dados fidedignos sobre essa

questão, obtivemos depoimentos de três trabalhadoras que são reveladores das insatisfações

inerentes aos baixos salários percebidos.
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"A parte financeira pesa muito pra mim....Ah! é um problema do País, mas pra mim pesa muito, você
veja bem, você com doze anos de profissão, doze anos que você exerce alguma coisa e até hoje eu
não tenho...não construí nada, o que norma/mente você idealiza na vida. Isso te faz pensar, cê
questiona, né? M! eu tenho que arrumar outro emprego, porque hoje o enfermeiro tem casa, carro,
você pode ter certeza ele não vive só de um emprego, ele não trabalha só numa instituição. Ele tem
outro emprego, tem que ter, se não, não dá!!!"

Enfermeiro - Entrevista 01

"A grande maioria de nós reclama exatamente da condição financeira que a gente se encontra hoje,
haja vista o seNidor federal fazer três anos sem nenhum reajuste, nem de dez centavos, é meio
desanimador, enquanto a vida continua sendo reajustada, né?"

Enfermeiro - Entrevista 34

"(insatisfação) Salário baixo, se você pegar determinada infecção você não tem nem dinheiro pra
comer direito e gastar com tudo que você precisa, porque a gente trabalha pra ajudar a inteirar o
orçamento da casa. "

Técnico de enfermagem - Entrevista 16

Como podemos verificar, a tabela 19 retrata que 78,57% dos E percebiam entre 5 a 11 salários

mínimos, enquanto 21,43% alcançavam rendas mais elevadas. No que concerne à faixa salarial dos

TE temos que 84,62% situam-se entre 3 a 7 salários mínimos e somente 15,38% apresentam renda

superior. A posição dos AE em relação a salários aponta que 88.88% têm renda entre 3 a 7 salários

mínimos e somente 11,12% valores acima destes.

o número reduzido de trabalhadores de enfermagem com faixas salariais mais elevadas é composto,

de uma maneira geral, por aqueles que exercem funções gratificadas, pelos que estão há muitos anos

na instituição e recebem, em função disso, adicional por tempo de serviço, possuem rendas

provenientes de outros vínculos de trabalho, ou alusão à renda familiar.
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TABELA 20· DISTRIBUiÇÃO DOS ENTREVISTADOS QUANTO AO NÚMERO DE víNCULOS
EMPREGAricos

Catofunc. E % TE % AE % Total %

Num. vinco
01 06 42.86 12 92.30 06 66.67 24 66.67
02 08 57.14 00 00.00 03 33.33 11 30.55
03 00 00.00 01 07.70 00 00.00 01 02.78

Total 14 100.00 13 100.00 09 100.00 36 100.00

Fonte: Dados da pesquisa

Acerca da vinculação exclusiva ou não com o hospital estudado, as informações colhidas na tabela 20

mostram que seis E (42,86%) têm um emprego e oito (57,14%) se referiram a outros vínculos de

trabalho. No que se refere aos TE, 12 (92,30%) possuem um emprego, enquanto um (7,70%) possui

três vínculos. Por sua vez, seis AE (66,67%) trabalham exclusivamente no HU e os outros três

(33,33%) têm dois vínculos empregatícios.

Convém enfatizar que tais informações podem estar subestimadas, uma vez que os próprios

trabalhadores explicitam temores em serem penalizados trabalhisticamente por terem a obrigação em

manter, de acordo com a legislação, um vínculo único com descanso remunerado. O que ocorre na

realidade é que os baixos salários pressionam no sentido de induzirem à busca de atividades

paralelas, sacrificando lazer, descanso e convívio familiar, visando aumento de renda e conseqüente

ascensão social e profissional. A esse respeito o depoimento de um E que possui dois vínculos de

trabalho é bastante elucidativo:

"A enfermagem, apesar de todos os problemas, é uma profissão que te dá retomo ...se você quiser
trabalhar dá um retomo financeiro sim, as pessoas dizem que não, mas se você quiser se desdobrar,
você tem emprego, você não tem problema de desemprego, é um setor que oferece um mercado de
trabalho amplo, entendeu?"

Enfermeiro - Entrevista 18
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Entretanto, o fato de alguns trabalhadores possuírem mais de um emprego leva-os a não usufruírem

das horas de descanso que deveriam ser vividas no repouso remunerado significando, por

conseguinte, a impossibilidade de prestarem uma atenção diferenciada e completa aos pacientes em

função da dupla, tripla jornada de trabalho a que se submetem. A seguir, apresentamos o depoimento

de um E e de um TE que possuem dois e três empregos respectivamente e o desgaste vivenciado no

cotidiano de trabalho.

"Os baixos salários, muito baixos, nós hoje temos que ter mais de um local de trabalho, trabalhar para
outras instituições, para poder ter uma renda razoável, isso desgasta muito...trabalho em média 12
horas por dia, né? Com isso não dá pra você doar tudo o que pode doar em relação à sua
capacidade ..."

Enfermeiro - Entrevista 15

"Fisicamente eu me sinto muito cansado, a gente trabalha muito, há um desgaste muito grande dentro
do hospital, tem dia que a gente chega em casa, parece que cê...o corpo, parece que o corpo da gente
passou numa máquina pra moer, mas não conseguiu ser moído, foi arregaçado mesmo!!!, desculpa a
expressão. Emocionalmente, sem querer, eu acho que acabo introjetando um pouco daquela
negatividade ali, daquele problema do paciente, sem querer a gente acaba absorvendo um pouco
daquilo. Eu diria mesmo que a gente tem um equilíbrio, né? Entre a razão e a sensibilidade, há
momentos e há dias que a gente fica assim, abalado emocionalmente. n

Técnico de enfermagem - Entrevista 10

Os reflexos desse desgaste - falência do corpo e da mente do trabalhador - comprometem o bom

desempenho de suas atividades, levando-o à não personalização do cuidado, face à exposição a

outros tantos pacientes em contextos de trabalho diversificados.
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TABELA 21· DISTRIBUiÇÃO DOS ENTREVISTADOS QUANTO AO TURNO DE TRABALHO

Catofunc. E % TE % AE % Total %

Turno
manhã 06 43.00 02 16.00 03 33.00 11 30.00

tarde 02 14.00 00 00.00 00 00.00 02 06.00

vespertino 03 22.00 01 08.00 01 12.00 05 14.00

noite 02 14.00 00 00.00 00 00.00 02 06.00

plantão 01 07.00 05 38.00 02 22.00 08 22.00

diurno
plantão 00 00.00 05 38.00 03 33.00 08 22.00

noturno
total 14 100.00 13 100.00 09 100.00 36 100.00

Fonte: Dados da pesquisa

Pela tabela 21 observamos que a maioria dos trabalhadores exercem suas atividades durante o

horário diurno, em regime regular de trabalho, com jornadas de seis horas diárias. Existe também

aqueles que trabalham no noturno fixo ou realizam plantões diurnos ou noturnos de 12/60 horas. Vale

mencionar que o quadro de pessoal durante à noite é reduzido, embora em algumas unidades o fluxo

de atividades se mantenha constante.

Na referida tabela vemos que, 06 E, 02 TE e 11 AE exercem suas atividades na parte da manhã, 02 E

trabalham no horário da tarde, 03 E, 01 TE e 01 AE trabalham no período vespertino em regime regular

de trabalho, 02 E estão no noturno, 01 E, 05 TE e 02 AE dão plantões diurnos e, por fim, 05 TE e 03

AE fazem plantões noturnos.

VlI.2 A fala do trabalhador de enfermagem: expressão do desgaste e do prazer

Atra~és dos testemunhos fornecidos pelos trabalhadores de enfermagem procuramos ver o cotidiano
,

vivido em um ambiente hospitalar, visando à apreensão dos fatores que estão na gênese do desgaste

e prazer no trabalho. Os discursos, apresentados a seguir, são um jorrar espontâneo de idéias e
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sentimentos, revelador fiel da realidade sofrida, conflituosa e contraditória do mundo hospitalar, em

especial do HU-UFJF.

VlI.2.1 Motivação e trabalho

Em um contexto mais amplo, os entrevistados consideram o trabalho como uma necessidade tanto de

ordem econômica, que lhes proporciona a sobrevivência e a manutenção do grupo familiar, quanto

emocional, uma forma de prazer, de felicidade, que dá significado e motivação à vida, tornando-a mais

desafiadora e instigante.

De acordo com suas percepções, o trabalho que realizam representa a razão de viver, um vício, algo

especial que não conseguem abandonar e, quando em férias, sentem saudades e imensa vontade de

retornar. Algumas expressões, que transcrevemos a seguir, são bastante ilustrativas:

"A enfermagem eu acho que tá no meu sangue, não sei (risos) ...lsso vira um vício, cê não consegue
ficar longe, eu acho que isso é da gente. "

Enfermeiro - Entrevista 02

"Mil vezes eu faria enfermagem. Fico triste quando pensam em me tirar daqui, ou da pediatria, pelo
menos, pensar em me tirar daqui, não gosto nem de pensar nisso aí!!!"

Técnico de Enfermagem - Entrevista 04
I

"É uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de cuidar de pacientes, eu acho que a minha gratificação
é essa e eu acho que eu não saberia fazer outra coisa a não ser isso, sinceramente."

Técnico de Enfermagem - Entrevista 12

"Gosto, amo de paixão, adoro a enfermagem."
Técnico de Enfermagem - Entrevista 16

"Apesar de tudo é uma coisa que me dá prazer, a enfermagem, o trabalho de enfermagem é uma coisa
que me dá prazer. "

Técnico de Enfermagem - Entrevista 36

"Olha!!! Hoje mesmo eu falei assim, eu vou mudar de profissão porque não tô agüentando mais (risos),
tenho que mudar porque tô cansada de ver paciente ficar aqui, ficar, ficar, não melhorar, mas depois eu
volto atrás, apesar de todos esses problemas, eu acho que quem cai nessa profissão dificilmente sai.
Quase todo mundo aqui vai se aposentar mesmo por tempo de serviço, tem aqueles que se encontram
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de licença por problemas de coluna, depressão, mas acabam voltando, cumprindo o tempo deles,
sabe?"

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 13

"É uma profissão muito gratificante, eu gosto também, não sei se é porque eu já acostumei, mas eu
adoro. Quando eu tô de férias, eu sinto falta do hospital, de lidar com o paciente, de vir pra cá todos os
dias."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 24

Encaram o trabalho hospitalar e, em particular, a profissão que abraçaram, como sendo plena de

satisfação e realização, apesar dos problemas que enfrentam no seu cotidiano, sendo percebido como

uma forma masoquista de prazer. No entanto, a opção pela profissão de enfermagem para alguns E

ocorreu devido ao fato de não terem logrado êxito no vestibular para outros cursos da área de saúde,

destacando-se a medicina, enquanto que a escolha de muitos AE e TE deveu-se à falta de alternativas

no mercado de trabalho. Ressaltamos que alguns trabalhadores de enfermagem que não tinham como

escolha vocacional a enfermagem, num primeiro momento, estão satisfeitos com' a profissão, não

obstante terem emitidos sinais de arrependimento e/ou desejos de mudança para outras áreas de

atuação, se surgissem novas perspectivas e oportunidades que lhes proporcionassem maior

realização profissional.

Muitos entrevistados consideram que a vivência do trabalho é marcada pelo prazer apesar das

condições insalubres, sobrecarga, desânimo, frustrações e sentimentos de impotência e desilusão, que

impossibilitam a atuação de acordo com os padrões desejados. Enfatizam que se mantêm motivados

por estarem na profissão que querem e de que gostam, concentrando esforços para vencer as

barreiras e adversidades que enfrentam em seu cotidiano de trabalho no HU-UFJF, sentindo-se felizes

em auxiliarem na recuperação dos pacientes ou assisti-los em sua dor.
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Vl1.2.2 Valorização da profissão perante a sociedade

As trabalhadoras de enfermagem não se sentem valorizadas enquanto funcionárias do hospital e

acham que são discriminadas na sociedade por terem uma imagem vinculada à um anjo de branco, o

símbolo da abnegação e do servir ao próximo, ou a uma pessoa de conduta moral incorreta, sempre se

envolvendo com o staff médico. As palavras de uma E e uma TE à esse respeito mostram o

estereótipo contraditório da mulher que exerce enfermagem, relatando que:

"A imagem da enfermeira vem sofrendo uma mudança para melhor, porque até bem pouco tempo atrás
éramos vistas como prostitutas ou irmãs de caridade, na visão geral do povo, ou então, amante do
médico. Hoje estamos buscando nosso lugar pela competência e pela eficiência. n

Enfermeiro - Entrevista 14

"Até bem pouco tempo atrás, a gente ouvia dizer que quem trabalhava na enfermagem era mulher de
médico. Eu já tive diversos namorados que a primeira coisa que falava pra mim era que ' se você
quiser continuar namorando comigo você sai dessa profissão', eu respondia: eu não ta pedindo pra
namorar, então acabava com aquilo ali e pronto. Eu queria minha profissão, então eu acho que há
discriminação sim, nesse ponto de vista, há discriminação. n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 04

Acrescentamos à realidade supracitada o fato de que, na percepção do senso comum, não se

diferencia o E de qualquer pessoa que trabalhe aplicando injeções, dos agentes de saúde, e,

sobretudo, dos TE e AE. Através das expressões dos entrevistados, podemos comprovar tal

entendimento:

"É uma profissão que não tem status, nós não temos status enquanto um profissional de nível superior,
porque se confunde muito o auxiliar, o técnico e o enfermeiro, né? E nessa confusão, nós, profissionais
enfermeiros, também acabamos sendo em parte culpados disso, porque a gente não se faz mostrar
como profissionais perante a sociedade, acaba realmente misturando e para distinguir-se, diz-se
enfermeiro-chefe, nós não somos chefes, nós somos enfermeiros, o outro é o auxiliar, o outro é o
técnico, enfim o outro é o agente de saúde, várias categorias dentro da enfermagem, nós fazemos
muito pouco pra nos mostrarmos como profissionais ...n

Enfermeiro - Entrevista 19

"Eu vejo a imagem da enfermagem meio desgastada sabe? Desgastada e fora de foco, não sei como
poderia dizer, porque o enfermeiro ele não tem assim uma firmeza enquanto profissão, sabe? A
enfermagem tem a questão das categorias, não menosprezando nenhuma delas, tá? Você tem que
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falar pra você se distinguir, se não for nas atitudes, você tem que se distinguir assim, eu sou o
enfermeiro-chefe, eu sou o enfermeiro padrão, então assim você sempre tem que ter algo pra te
nominar, o enfermeiro não pode ser simplesmente um enfermeiro. "

Enfermeiro - Entrevista 27

"A população conhece muito o enfermeiro como aquele que veste branco, faz curativo e aplica injeção.
O pessoal fala muito em enfermeiro-chefe e enfermeiro padrão, mas se você fala enfermeiro, tá
perdido ...e não é, nós somos enfermeiros, tanto o chefe quanto os outros. O padrão porque é
enfermeiro, enfermeiro porque faz faculdade e se você fala enfermeiro somente ...aqui no HU de vez
em quando ainda tem médico que diz: 'Ah! Falei com a enfermeira', e se você pergunta que
enfermeiro? 'Ah! Não, a técnica de enfermagem', porque se você fala enfermeiro-chefe, aí pronto, que
pra eles está bem claro, né?"

Enfermeiro - Entrevista 34

"Pra sociedade enfermeiro é uma coisa só, enfermeiro é aquele que dá injeção e faz curativo ...sõ isso
que ele faz, né? Mas aqui dentro do HU eu já falo, eu faço distinção direitinho, quando um paciente diz:
Ah! Chama a enfermeira ...você é enfermeira? Chego no quarto e digo: não eu não sou enfermeira não,
porque pra eles todo mundo é enfermeira, aí eu explico que o enfermeiro é quem faz curso
universitário, eu não sou enfermeira, eu sou técnica de enfermagem, aí eu explico tudo pra eles,
entendeu? Pra sociedade é só isso, enfermeiro é uma coisa só, que todo mundo que não é médico é
enfermeiro, entendeu?"

Técnico de Enfermagem - Entrevista 29

Constatamos que destas três imagens, a primeira mitifica (irmã de caridade/anjo de branco), a

segunda vulgariza (prostituta/amante do médico), a terceira simplifica o profissional enfermeiro (não

diferenciação do E perante as outras categorias).

Ainda numa perspectiva de gênero, a desvalorização da enfermagem remete ao resgate do processo

histórico e a um sistema de valores "machista" que incorpora respeitabilidade e autoridade como sendo

inerentes aos profissionais masculinos, como mostra o desabafo de um E:

"Hoje a mulher tá conquistando um espaço na sociedade e pelo fato da enfermagem ser uma profissão
feminina, então isso aí contribuiu para que a profissão ....não tô querendo dizer que os homens é que
levantariam a profissão ...jamais ...só tô querendo dizer o seguinte: por ser uma profissão feminina, as
raízes não terem sido muito boas e naquela época as mulheres não terem um grande espaço na
sociedade, então aí foi levando à submissão, entendeu? É onde, às vezes, certos hospitais se
deparam com uma enfermagem submissa, uma enfermagem que não assume o seu papel. Então eu
acho que se tivesse mais homens na profissão haveria um equilíbrio ...o homem impõe mais respeito ...a
profissão teria mais força, talvez isso contribuísse para que a profissão crescesse mais rápido. n

Enfermeiro - Entrevista 10
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"Olha, eu sempre achei o seguinte: perante a sociedade a imagem do enfermeiro é a de um
profissional que não é muito valorizado, qualquer atitude dele é questionável sem a orientação médica,
quer dizer nivela por baixo, a valorização é dada mais para o profissional médico. A profissão de
enfermagem ela é pouco valorizada devido a sua História, sua própria História. A enfermagem sempre
foi exercida por mulheres né? De início era só mulheres, depois é que começou a introduzir homens na
profissão, os homens começaram a se interessar pela profissão muito timidamente, numa quantidade
mínima em relação ao número de profissionais femininos. Então como ela sempre foi exercida em sua
maioria esmagadora por mulheres e a mulher sempre foi....assim...ela sempre foi marginalizada pela
sociedade desde o início dos tempos. Em 1930, até 1930 a mulher não tinha direito ao voto então
politicamente também era marginalizada. Se a pessoa não tinha nem direito ao voto, não tinha nem voz
política, né? Então era de se esperar que essa profissão exercida por maioria feminina também não
adquirisse o respeito que ela merecia. Então, por causa desse passado histórico e pela maioria
feminina eu acredito que a enfermagem hoje seja desvalorizada ....Aínda tem muito a lutar por causa
desse aspecto .. Ao meu ver, se tivesse tido uma maioria masculina desde o início a História teria sido
diferente, entendeu? A gente vê isso no campo, no dia a dia profissional, né? ..No dia a dia...os
médicos lidam com a gente com respeito que a gente nota que não é dado às mulheres, tá?"

Enfermeiro - Entrevista 18

"O pessoal não dá valor ao profissional enfermeiro, dá mais valor aos médicos do que aos enfermeiros
que fica 24 horas com o paciente no hospital."

Enfermeiro - Entrevista 26

Essas limitações e restrições encontradas pelos E, sobretudo a disputa de posição e espaço, têm sido

atribuídas à condição social da mulher e seu papel na sociedade. Prevalece em nossa realidade uma

atitude autoritária em relação à mulher cuja origem pode ser encontrada nos esquemas de dominação

que caracterizam o sistema patriarcal e tradicional brasileiro (FREIRE, 1995).

Até hoje não podemos assegurar uma mudança total nesse quadro que, sem dúvida, vem também

determinando essa profunda dependência aos profissionais masculinos da equipe de saúde. O que se

vê ainda, conforme depoimentos das trabalhadoras de enfermagem, é uma relação de submissão

hierárquica e até cultural ao trabalho do profissional médico, aceitando, em acréscimo, baixos salários,

ausência de promoções, segregação ocupacional, rígido controle das chefias e dupla jornada como se

isso fosse a contrapartida da "permissão" pela partiCipação na esfera produtiva, reduto masculino.
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A apropriação da força de trabalho da mulher pelo sistema capitalista baseia-se, assim, na exploração

e no preconceito latente, relegando-lhe um papel marginal, quando comparada à masculina, percebida

e valorizada de maneira diferente. Essas percepções e diferenciações são visualizadas através da

dicotomia casa/rua, como espaços sociais distintos para a compreensão da complexa lógica social que

a sociedade brasileira imprime aos seus membros, constituídas de grupos diversos em seus aspectos

éticos, sócio-políticos e econômico. A análise realizada por DA MAnA (1983:70) se fundamenta no

domínio da figura masculina em todas as esferas de atuação social importantes.

"A categoria rua indica basicamente o mundo com seus imprevistos, acidentes e paixões,
ao passo que a casa remete a um universo controlado, onde as coisas estão nos seus
devidos lugares. Por outro lado, a rua implica movimento, novidade, ação, ao passo que a
casa subtende harmonia e calma; local de calor (como revela a palavra de origem latina
lar, utílízada em português para casa) e afeto. E mais, na rua se trabalha, em casa
descansa-se. Assim, os grupos sociais que ocupam a casa são radicalmente diversos
daqueles do mundo da rua".

Esse mesmo autor, contrapondo o papel da mulher em relação ao homem, salienta que o homem é

englobador do mundo da rua, do mercado, do trabalho, da política e das leis, ao passo que a mulher

engloba o mundo da casa, da família, das regras e costumes relativos à mesa e à hospitalidade (DA

MAnA, 1983).

Partindo da premissa acima, o mundo doméstico pertence à mulher, marcando-a como centro de todas

as rotinas familiares, enquanto o mundo social e político é de domínio exclusivo do homem.

Extrapolando para o mercado de trabalho, em especial a área de saúde, vemos que a mulher, obrigada

pelas circunstâncias sócio-econômicas, sujeita-se a atividades cujo prestígio, valorização e realizações

são ínfimos, reflexo da posição do sexo feminino na sociedade mais ampla.
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Porém, pudemos perceber através dos relatos que mudanças de mentalidade já começam a ocorrer,

mostrando que o trabalho do enfermeiro e da enfermagem já estão sendo mais reconhecidos e

apresentam maior diferenciação entre as diversas categorias, tanto pela comunidade que recorre aos

serviços de saúde, quanto pelos membros mais novos integrantes da equipe multiprofissional,

destacando-se o médico.

Vl1.2.3 Reconhecimento do trabalho pela Instituição, pacientes e familiares

Os entrevistados apontam que ser reconhecido e valorizado pelo trabalho que fazem, tanto pela

direção do hospital e a equipe de trabalho quanto pelos pacientes e familiares é motivo de satisfação e

prazer.

Os discursos dos trabalhadores geralmente revelam que os pacientes dão um retorno muito positivo ao

demonstrarem gratidão, respeito e conhecimento do profissional, sendo fonte de grande

contentamento, como demonstrado a seguir:

"Os pacientes, na maioria quase absoluta, eles nos agradece e nos elogia, eles nos mandam assim,
agradecimentos, e a gente tem muita alegria, e eu sou assim uma profissional antiga, já vi muitas coisa
e eu vejo que os nossos pacientes são muito bem tratados, muito bem cuidados, apesar das
dificuldades que são inúmeras, né?"

Enfermeiro - Entrevista 14

"Eu brinco muito com os doentes, entendeu? Faço eles se mexerem, faço eles andarem, pergunto as
coisas bem claras pra eles, eles ficam bem tranqüilos comigo, eles confiam muito em mim. Então eu
fico muito feliz com isso, quando eles melhoram, quando eles vão embora, quando eles ligam pra mim
e dizem que tão bem, eu acho isso ótimo, adoro!, adoro!"

Enfermeiro - Entrevista 28

"A satisfação é essa, o reconhecimento do paciente, reconhecimento da pessoa que você tratou,
reconhecimento de outros profissionais, que é raro, mas tem. "

Técnico de Enfermagem - Entrevista 29

"A proximidade que a gente tem com o paciente, ver a recuperação do paciente, tá do lado, poder tá ali
pra ajudar o paciente ...tem paciente que sabe te agradecer por isso. "

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 06
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"Quando o paciente se sente bem com o hospital, com a equipe, né? Quando falam algumas coisas
que gratificam a gente, assim ...quando falam bem, elogiam, né? Isso é bem gratificante, dá um prazer
imenso."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 17

"A minha satisfação é ver que um paciente que entrou mal, mal mesmo, foi pra uma cirurgia, aí voltou,
levou um tempo, se recuperou e saiu, sabe? Quando eles chegam pra nós e dizem: eu agradeço a
vocês, se não fosse a sua ajuda ...é a única ...eu, pra mim, particularmente, é o único prazer que eu
tenho, é quando eu vejo um paciente assim, que acaba saindo bem e indo pra casa."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 25

A percepção geral dos entrevistados é que o reconhecimento profissional fica restrito somente aos

pacientes, não havendo manifestações e recompensas positivas sobre o trabalho que desenvolvem,

principalmente por parte da Direção do HU-UFJF e pelos outros profissionais hierarquicamente

superiores. Sobre essa problemática, recolhemos os seguintes testemunhos:

"(...) Ainda tá um pouco indefinido o nosso papel, você faz tudo e ao mesmo tempo parece que não fez
nada. É uma responsabilidade muito grande cê cuidar do paciente 24 horas, cê tem que ver tudo, se
tem roupa, se tem comida, se ele recebeu visita, então cê faz a parte psicológica, social, né? Então cê
faz papel de tudo, de mãe, de cozinheira (risos). Porque você tem que proporcionar o bem estar geral,
e esse bem estar geral não é só o medicamento, a comida, é o todo, né? Todo o contexto daquelas 24
horas, que com isso você se desgasta muito, já que além de você não ser muito reconhecida dentro da
equipe, você faz esse papel, às vezes, você se intromete no papel do outro, sem querer, porque você
tá presente o tempo todo e por isso é mais cobrado. Normalmente o paciente tem a você como
referência, então realmente acaba te desgastando, cê sai daqui arrebentada, sabe? O pessoal de
apoio não vê nada, você liga pra um lugar e pede uma coisa e não tem resposta ....seu trabalho não
aparece, então no final do dia dá a impressão de que você não fez nada, quando na realidade você
não parou, essa é a nossa profissão."

Enfermeiro - Entrevista 03

"Eu vejo o profissional de enfermagem como um criado mesmo, igual eu ouvi uma vez uma diretora de
hospital dizer que nós somos criados de luxo, eu acho que ela tem razão nisso, porque você tá o
tempo todo cuidando do paciente, cuidando de sua higiene corporal, fazendo medicação, o tempo todo
ali com ele, né? Fazendo coisas que pela sua dependência não consegue fazer e quando deixa de
fazer, os enfermeiros que trabalha com você te cobra, não vêem o teu lado, então cê fica ali mais
mesmo vendo o lado do paciente e seu lado é visto muito pouco. Então a profissão de enfermagem
além de estar desvalorizada, ela não é reconhecida como deveria mesmo, sabe? Com a
responsabilidade que a gente tem, que um descuido da gente pode ser fatal pro paciente, um descuido
pode fazer com o que o paciente tenha uma infecção e isso não é levado em conta. Você não tem
promoção na sua profissão, você fica o tempo todo fazendo a mesma coisa, você entra no hospital
como técnico de enfermagem e vai sair como técnico de enfermagem, você pode ter competência pra
você ser algo mais além disso, só que você nunca vai ser porque nunca vai ter chance pra você. Eu
vejo que o enfermeiro, profissionalmente falando tem medo da capacidade que você tem, às vezes,
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você já tem um tempo de trabalho tão grande, você já aprendeu tantas coisas, que quando você
começa a mostrar o seu conhecimento, você é barrado, às vezes, até chamada de insubordinada, né?"

Técnico de Enfermagem - Entrevista 20

"A gente vê que muita gente é grata, né? Pelo nosso trabalho, mas por outros profissionais, às vezes, a
gente não é tão valorizada, acham que, 'Ah! Não ...qualquer um faz', outro dia mesmo um médico falou
assim Qualquer um faz isso." (risos)

Técnico de Enfermagem - Entrevista 31

"É a falta de reconhecimento, sabe? De reconhecimento do teu trabalho, que, às vezes, cê dedica, cê
faz tudo ali e ninguém reconhece, chefe não reconhece, diretor do hospital não reconhece, porque tudo
aqui é assim, a enfermagem ....você sincera com você, a culpa é da enfermagem. Às vezes o médico
chega lá da rua, com aquela mão suja, já entra na rampa ali e vai direto lá na ....isso aqui é muito
confidencial, hem? (risos) Aí ele vai lá na cirurgia do paciente, abre, mexe e fuça, com aquela mão toda
contaminada que ele veio lá da rua e daí 48 horas o paciente aparece com uma infecção e a culpa é da
enfermagem, e a gente com toda dedicação faz os curativos, na técnica, tudo direitinho, pra cê ver, cê
ver tudo ir por água abaixo, cê tá vendo ali que não pode ser assim, mas eles fazem, eles acham que
podem tudo, então ...porque aqui médico pode tudo. "

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 25

Os trabalhadores de enfermagem revelam que a falta de cooperação da equipe médica, em especial,

são motivos de conflitos e discussões que prejudicam o funcionamento do serviço de enfermagem,

desencadeando sentimentos de impotência e revolta. Ressentem-se muito pela inobservância das

técnicas de assepsia, rotinas, normas e procedimentos, tendo que estar sempre atentos para não

serem negligenciados elou esquecidos.

O desgaste que os TE e AE sofrem no trabalho provém de muita pressão e cobrança e da falta de

reconhecimento, principalmente das chefias, através de formas reprovadoras que apontam as falhas e

os erros, em detrimento dos acertos, apesar de envidarem esforços para fazer o melhor possível e em

muitas situações não terem as condições necessárias para realizar corretamente suas tarefas. Tais

fatos podem ser constatados na fala dos seguintes trabalhadores:

"Quando você procura fazer um bom trabalho e não é reconhecido pela equipe de trabalho que tá com
você ou mesmo você vê que você trabalha até bem mais do que o colega, às vezes, o colega fica o
tempo todo enrolando o serviço, você trabalha bem mais do que ele e na hora de uma reunião esse
colega é bem mais valorizado do que você. "

Técnico de Enfermagem - Entrevista 20



274

"O não reconhecimento da gente ...porque quando fazemos qualquer coisa que contraria a turma, a
gente é chamada, agora quando fazemos alguma coisa boa a gente não é lembrado."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 24

"Cobra, cobra demais e tem poucos funcionários, a enfermagem tá com muito trabalho aqui."
Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 33

Os TE e AE revelam, ainda, que causam muito descontentamento certas posturas e condutas médicas

e a falta de reconhecimento da família dos pacientes que denotam uma não valorização e desrespeito

para com o trabalho realizado e para com a pessoa que o realiza. Declaram também que os próprios

membros da equipe de enfermagem tecem críticas sobre o trabalho do outro ou não dão o devido valor

às ações realizadas.

As impressões dos E acerca do trabalho que desenvolvem dentro de uma equipe multidisciplinar

demonstram haver caracterizadamente uma falta de união e cooperação e reconhecimento entre os

pares _ médicos, residentes e os próprios colegas enfermeiros - levando ao desgaste e sofrimento. À

este propósito comentam:

"Com os colegas enfermeiros eu cheguei a um ponto assim de trabalhar mais sozinha, porque no início
eu ainda tava muito motivada, eu batalhava querendo as coisas e percebi que não tinha retomo, então
acabei desenvolvendo minhas atividades mais sozinha. Eu não tô muito preocupada com que o outro
tá fazendo, eu tô mais preocupada com o que eu estou produzindo, com minha satisfação, com que eu
estou fazendo, então quer dizer ...nesse ponto eu acho que ainda falta...tinha que ter mais cooperação,
tinha que ter um entrosamento maior, uma linguagem única e infelizmente a gente não desenvolveu
isso, cada qual por si, sabe? Muitas vezes eu faço coisa que desagrada o colega mas eu ajo de acordo
com a minha consciência, com a minha formação, com aquilo que eu penso que tá correto, então, às
vezes, vai de encontro, então cria probleminhas que conversando depois resolve, mas de início, às
vezes, né? ..Os outros profissionais também não se fazem presentes, a gente se desgasta muito
porque como já disse, cê tem que trabalhar sozinha. No trabalho de orientar o paciente cê, às vezes,
não tem a presença do psicólogo, a lavanderia não faz o que deveria fazer, a nutrição passa a dieta e
depois não volta pra avaliar, você é que tem que ver, 'Ah! Essa criança tá com isso, tá com vômito,
essa dieta não tá fazendo bem, essa dieta tá sendo pouca', então você é que tem que ficar atrás,
realmente é como eu te falo, esse trabalho, essa equipe que deveria servir de apoio acaba não
funcionando, então te sobrecarrega."

Enfermeiro - Entrevista 03
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"A relação com os médicos residentes é uma das dificuldades. Por serem alunos são aprendizes, não
tendo, muitas vezes, uma postura profissional adequada diante da equipe multiprofissional. Há ainda,
muito o que se trabalhar, o que eu penso é que o enfermeiro não se posiciona, ele tem um papel
fundamental e fica em muitas situações à parte disso tudo, falta muito diálogo, falta reuniões periódicas
e o médico, vou citar este profissional em particular, ele forma, ele já sai assim...com uma postura que
não é a ideal pra se trabalhar em equipe, ele é muito individualista, ele acha que pode realizar um
trabalho sozinho e não é assim, mas eu já tenho visto um trabalho em direção à mudanças com
relação a isto, de mostrar que sem uma equipe ninguém faz nada, assim como o psicólogo, o
nutricionista e o assistente social. Nós temos um trabalho sério a ser feito aqui, principalmente com
reuniões periódicas para se discutir essas questões que são sérias e muito antigas."

Enfermeiro - Entrevista 07

"Há pouco respeito dos profissionais médicos que muitas vezes questionam as nossas ações, né?
Eles não te dão liberdade de ação na tua profissão, você sempre tem que pedir a 'benção' ao médico
pra você fazer um procedimento, então emocionalmente você se sente meio desgastado ...E com o
colega enfermeiro o que mais existe é o conflito, porque a gente nota, eu noto em dez anos de
profissão que há uma disputa de espaço, há uma rivalidade, né? Há sempre um colega querendo
mostrar a falha do outro, tomar evidente a falha do outro e....eu fico me perguntando se é só com a
intenção de ajudar ou com a intenção de te diminuir mediante às outras pessoas e os colegas.
Também tem suas exceções ....no entanto a gente vê muito isso tá? É uma coisa alarmante, em tomo
de 80 a 90% dos profissionais disputam com você espaço. Você sabendo que existe esse tipo de
coisa, você não trabalha tranqüilo, você tá sempre preocupado, às vezes, você deixa de pedir ajuda ao
colega, porque aquilo passa a ser uma humilhação - você não saber determinada técnica e você
recorrer a ele - isso na enfermagem ocorre, na medicina a gente não nota que isso ocorre, entendeu?
Isso não ocorre na medicina, raramente se vê isso na medicina, é a questão da ética médica e a ética
na enfermagem, infelizmente, deixa a desejar."

Enfermeiro - Entrevista 18

"O que causa insatisfação é a falta de um bom relacionamento inter e intraprofissional. Ah! Eu acho
que a falta de entrosamento está muito aquém do que deveria ser, nós que trabalhamos com o lado
sensível, humano das pessoas, voltado pra dor, sofrimento, enfim...entre nós deveria haver mais união,
mais harmonia, cooperação, isso nós não temos, muito pelo contrário, entendeu? É uma frustração,
tá?"

Enfermeiro - Entrevista 19

Assim, podemos observar que a interação entre os vários elementos da equipe multiprofissional é

limitada, pois os vários profissionais, apesar de compartilharem o mesmo ambiente de trabalho, não

estabelecem um vínculo significativo. Os entrevistados comentam que essa forma de atuação, onde

preponderam atos e decisões isolados, repercute negativamente, não só no que diz respeito ao

andamento do serviço de enfermagem, como também em relação aos cuidados dispensados aos

pacientes.
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As tensões intra e interprofissionais são decorrentes da luta por espaço laboral, autoridade e status,

visando a consecução dos seus próprios objetivos e uma participação eqüitativa na equipe de saúde,

sendo premente, como frisado na fala dos entrevistados, reconhecer a equipe de saúde como uma

equipe de iguais, efetiva e de qualidade para prestar cuidados personalizados a pacientes individuais.

Para os entrevistados, o compartilhar vivências, experiências e informações com os demais membros

da equipe de saúde, aliado à liberdade de expressão para emitir pareceres sobre questões

assistenciais e vê-los serem considerados, amplia o significado do trabalho, o interesse e o prazer no

que fazem, investindo mais afeto em seus desempenhos.

Vl1.2.4 Remuneração e benefícios

Em relação a planos de recompensa e benefícios o HU-UFJF não oferece vantagens aos

trabalhadores. Todos os entrevistados consideram o salário muito baixo, gerador de descontentamento

e desânimo, por não atender às necessidades de sobrevivência com decência e conforto. Uma parcela

considerável tinha no salário recebido parcela principal do orçamento familiar ou era arrimo de família.

Em especial, os E apontam que os salários da classe são muito baixos, levando em consideração a

atividade e a responsabilidade que têm, obrigando-os a ter mais de um vínculo empregatício para

obterem melhores condições de vida, o que consideram bastante estressante e cansativo e, após.
muito sacrifício e economia, poderem adquirir bens que aspiram ou desejam. Muitos são de opinião

que os baixos salários não autorizam um desempenho medíocre, buscando trabalhar com ética,

respeito e amor à profissão apesar de se sentirem prejudicados e marginalizados. Essas questões são

claramente expressas pelos entrevistados:
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"A questão salarial pesa muito, a maioria escolhe a profissão pra sustento, eu acho que é um peso
muito grande, mas o que me satisfaz é o seNÍr ao próximo, eu acho que é vital pra mim ser útil, isso
me realiza, me deixa bem, me sinto em paz. "

Enfermeiro - Entrevista 09

"O salário é muito baixo, né, apesar de que eu...eu gosto da profissão, mas tem hora que a gente tem
que pensar nessa questão, porque pesa muito, sabe?"

Enfermeiro - Entrevista 26

Os TE e os AE consideram que a remuneração que percebem é baixa. No entanto, acreditam que

recebam muito mais do que se estivessem na iniciativa privada, conforme depoimento abaixo:

"Em relação ao lugar que eu trabalhava o salário daqui é melhor, apesar de estar defasado, aqui é
melhor."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 06

Não vêem possibilidades de promoção na carreira e salientam que poderiam ser oferecidos benefícios

extra para minimizar a ansiedade inerente à capacidade de sustento da família e o desencanto com a

profissão.

Apesar de referirem que a retribuição é injusta, os AE em especial, colocam que já houve épocas bem

piores e que existem atualmente trabalhadores da saúde que ainda ganham bem menos. Percebem o

salário como não suficiente para dar satisfação, mas não o consideram desanimador, ao levarem em

conta o nível de escolaridade que possuem.

O discurso daqueles que já representaram os trabalhadores em negociações junto à administração do

HU-UFJF, para a priorização e implementação de políticas de incentivos e remuneração do pessoal,

demonstra que não há preocupação e comprometimento para com suas reivindicações, não havendo

retorno em termos de ganhos, promoção e reconhecimento. O desamparo e o descaso institucional

desestimula qualquer processo de mobilização e luta que vise reivindicar os interesses e aspirações

da categoria.
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A falta de uma postura política significativa e a própria acomodação da classe é sentida como

responsável pela situação insólita em que se encontram, onde profissionais qualificados estão se

desprofissionalizando não só pelas condições a que estão submetidos como, e principalmente, pela

redução drástica do valor pago pela sua força de trabalho. Ressaltam que a conseqüência imediata

dessa situação é a deterioração social e ética tanto da prática profissional como da própria relação

entre profissional e clientela. Culpam os governantes quanto à falta de expectativas concernente a um

futuro estável, ao destinarem recursos insuficientes para o financiamento do setor saúde, resultando

em desestruturação institucional e operativa das organizações prestadoras de saúde, assistência com

padrões de qualidade inadequados e sistemas de compensação que não atendem às reivindicações e

interesses do pessoal da área.

Vl1.2.5 O ambiente físico do HU·UFJF: suas características e deficiências

o ambiente físico do HU, mal planejado e mal equipado, carente de recursos tecnológicos específicos

e falta de apoio logístico necessário a um desempenho eficiente, é relatado como um problema pela

maioria dos entrevistados, acarretando desperdício de tempo e de energia, além de riscos de agravo à

saúde. A seguir apresentamos considerações mais genéricas dos entrevistados, acerca de suas

experiências e percepções sobre a realidade de trabalho do HU-UFJF:

"A estrutura nossa aqui é totalmente fora dos padrões, né? Rampas muito altas, escadas, realmente é
muito desgaste ...posto muito distante das enfermarias, então cê anda quilômetros durante o dia,
durante o plantão, sabe?"

Enfermeiro - Entrevista 03

"Os pontos negativos do HU é a estrutura muito espalhada que temos aqui, é uma dificuldade
tremenda. O meu setor de trabalho no terceiro andar é muito longe...quando a gente responde também
por outros setores mais distantes, então chega no fim do dia a gente anda, anda, pra lá e pra cá. Por
exemplo, vai internar um paciente, tem que buscar lá no ambulatório, às vezes, tá chovendo, é muito
longe. Muitas vezes tem poucos funcionários, dois funcionários, aí o raio X chama, farmácia chama,
centro cinírgico chama, ambulatório chama, a gente acaba ficando devendo a presteza do momento,
né...Tem dia que o elevador tá enguiçado, então o trabalho fica muito dificultado, porque isso aqui foi
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sendo adaptado e espalhado, né? A gente que lida em outros hospitais, é um negócio mais leve,
parece que o fluxo é mais organizado. "

Enfermeiro - Entrevista 14

"A estrutura do hospital é bem cansativa, muito puxado daqui, muito puxado dali, quer dizer, o hospital
quando foi planejado, ele não foi planejado pra essa realidade, Juiz de fora tinha um fluxo de
atendimento menor, e acredito que para aquela época ele era eficiente, pra hoje não, hoje faz-se
necessário, a meu ver, a construção de um novo prédio, não basta mais puxar pra lá e pra cá, e tentar,
como a nova administração tá fazendo, reformando, procurando fazer o possível, mas eu acho que não
tem muito espaço mais, precisaria mesmo, se tivesse dinheiro, construir um novo, planejar uma coisa
mais racional, né?

Enfermeiro - Entrevista 34

"Nós temos que lutar por exemplo ...coisas básicas ...fem setores aqui, igual ao meu, que não tem um
banheiro pro funcionário, eu acho um absurdo, você tem que ir lá no centro cinírgico se quiser ir ao
banheiro, ou então sei lá onde....Iá embaixo no vestiário, mas de noite, quem tá fazendo noturno vai lá
embaixo no vestiário? Eu não vou, entendeu? Coisas básicas, assim...eles vêem muita coisa, enfeitam
muito, colocam computador, mas o básico não tem... não tem uma copa direito, não tem um expurgo
direito no meu setor, expurgo é um lugar pra jogar material, sabe? Eu tenho que atravessar ...olha que
coisa insana, eu tenho que atravessar com o material contaminado, saindo da cirurgia, cê atravessa
toda a clínica, vou lá no final dela onde é o expurgo, alguém entende uma coisa dessas? Uma coisa
assim, simples, uma coisa que tá na cara deles e eles não resolvem. Outra coisa também, uma pessoa
pra poder pegar medicação na farmácia, eu perco um tempo doido pra ir pegar medicação na farmácia,
indo e vindo, enquanto eu tenho que dar assistência ao paciente, entendeu? São falhas básicas que
cansam o funcionário, estressa o funcionário e acaba não dando atenção direita ao paciente,
entendeu?"

Técnico de Enfermagem - Entrevista 29

"Aqui é um labirinto ...quando eu entrei aqui pela primeira vez fiquei perdido, tudo muito mal organizado,
achei, assim, horrível, muita coisa dificulta mesmo. "

Técnico de Enfermagem - Entrevista 35

"Falta muita coisa no HU em termos de conforto, de comodidade pro funcionário. Aqui não tem planta
física pra ser um hospital, nêgo gasta dinheiro colocando placa em portaria, mas não faz rampa pra
gente subir ...entendeu? Muita coisa é bem precária sim..."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 21

A falta de manutenção e adequação das instalações também são consideradas problemáticas em

decorrência das repercussões sobre o conforto e cuidados prestados aos pacientes, sendo um

impeditivo para que realizem com eficiência e eficácia as intervenções necessárias a um bom

atendimento.
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As reclamações estendem-se também sobre questões referentes à inexistência de um refeitório e uma

sala de descanso para os funcionários. Segundo o depoimento abaixo, de uma TE, verifica-se esta

situação:

"É um desconforio total, nesse horário de plantão de 12 horas, a gente tá muito prejudicado, porque
não tem um refeitório, não temos um lugar pra descansar um pouquinho, sentar um pouquinho ...não
tem...a gente gostaria de ser atendido nessa parie aí... a gente não tem esse direito não. "

Técnico de Enfermagem - Entrevista 32

Na concepção dos entrevistados, um local de trabalho agradável e funcional é percebido como

condição essencial para o desempenho de suas atividades. Observam que a inadequação das

condições físicas do ambiente interfere negativamente na realização do trabalho, principalmente, se

as características do local forem incompatíveis com o tipo de ação a ser executada, sendo causa de

um grande desgaste e descontentamento.

Vl1.2.6 Os recursos humanos e materiais: a essência do cuidado

Um dos fatores apontados como facilitado r do trabalho refere-se à organização do ambiente que

possibilita segurança aos profissionais e controle da assistência prestada aos pacientes sob sua

responsabilidade. Em contraposição, colocam que receber um plantão sem as condições necessárias -

carência de materiais básicos e especializados e falta de funcionários - dificulta suas ações, sendo

origem de muita tensão, irritabilidade, desespero e cansaço. As entrevistas, a seguir, são reveladoras

das repercussões inerentes à falta de condições para realizar o trabalho entendido como correto:

"De insatisfação aquí...são as condições de trabalho, em especial são as condições de trabalho,
porque você trabalha sem os recursos necessários e você se estressa, sabe? No momento em que
você vê a vida de uma pessoa em risco e que você olha para um canto, olha para o outro e você não
vê estrutura, aí você não anima, a gente fica meio aérea, meio atordoada ...é uma questão de estrutura,
de muita burocracia, de tantas coisas que deveria ter, coisas básicas, eu não tô falando aqui de nada
caro, eu tô falando de coisas básicas que deveria ter pra assistir um cliente. A insatisfação é essa,
sabe? Falta de material e de recursos humanos ..."

Enfermeiro - Entrevista 02
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"Falta de materiais, falta de condições básicas pra você prestar uma boa assistência, né? Falta de
funcionários, porque você determina, detecta a necessidade, por exemplo, de planejar atividades, mas
você não tem a quem atribuir, então você s6 pode planejar pra você mesmo (risos) porque não tem
como...eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas eu não tenho funcionários suficiente pra
distribuir essas tarefas, então acaba...você vê aquilo, a necessidade de fazer ....você deixa passar
porque cê não tem como mudar aquilo, sabe?"

Enfermeiro - Entrevista 03

"Igual eu tô te falando, hoje s6 tem duas aqui, se uma adoecer ou passar mal, nem pode, a gente não
tem o direito de adoecer, porque se uma adoecer (risos) a outra vai ficar sozinha e aí como é que cê
vai trabalhar, né? Fora material que não tem, você tem que fazer um curativo, não tem pinça, cê tem
que ficar improvisando, paciente quer fazer xixi, sabe o que é que a gente faz, não tem comadre, a
gente pega bacia, às vezes, nem luva tem, fica improvisando, pega um par, então uma mão usa,
depois pega a outra guarda pra depois (risos), tem que dar banho no paciente mas não tem uma bacia,
isso também é horrível, atrasa o teu serviço e é ruim pro paciente, né? Porque cê não vai atender o
paciente bem como ele tem que ser atendido, é uma tristeza ..."

Técnico de Enfermagem - Entrevista 31

Os entrevistados evidenciaram que a falta de condições materiais e tecnológicas é tida como muito

desgastante, originando um sentimento de impotência ao tentar e não conseguir aquilo que

necessitam. Obter o material de que precisam depende da disposição em "correr atrás" e da

capacidade de argumentação e persuasão junto aos outros setores para que emprestem o material

solicitado ou junto à Administração para que seja realizada sua aquisição. Contudo, não empreender

esforços para obter o material pode ser julgado como falta de interesse, negligência ou descaso.

Enfatizam que apesar de buscarem manter um clima amistoso com os servidores dos outros setores

do hospital, torna-se inevitável a ocorrência de discussões e brigas para conseguir determinados tipos

de suprimentos e medicamentos, sendo necessário administrar os conflitos que atingem tanto o nível

pessoal quanto profissional, exigindo retratação e apresentação de desculpas para tentar

contemporizar ou prevenir animosidades.
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Os TE e AE salientam que em muitas situações são obrigados a improvisar para atender à demanda

de assistência o mais próximo da normalidade, usando de artifícios e uma certa dose de "criatividade"

para economizar materiais não disponíveis na quantidade suficiente, além de adaptarem materiais

mais caros e sem adequação, para uso em determinados procedimentos. Transparece através dos

discursos essas improvisações que concorrem para o sofrimento dos trabalhadores:

"São péssimas as condições de trabalho no HU...material falta, sabe? Eu improviso, né? Você tem que
improvisar muito...igual você faz um curso técnico e você não pode seguir as orientações do
curso ...porque você não tem materia/...aí você improvisa ...igual banho, você tem que improvisar, é
bacia de banho que não tem, é jarra que não tem, biombo, você tem que improvisar, entendeu? São
muitas coisas... curativo você vai pegar campo cinírgico, não tem, cê pensa assim, em não contaminar,
mas tem que improvisar muitas vezes... você vê que não tá fazendo a coisa cerla, né? Você vê que
não é cerlo, sabe? O paciente é o mais prejudicado nisso ...Ah! Estressa muito, isso é uma
preocupação que você tem, de não ter as coisas e ficar improvisando. n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 11

"Existe muita falta de material, pra começar, há escassez de tudo e falta de funcionários, no meu
plantão da manhã, que eu trabalho, até que todos vêm entendeu? Mas, às vezes, por causa dos dias
de folga....cê não pode colocar uma pessoa trabalhando, seis, sete dias...devido às folgas então fica
muita escassez pela manhã. Isso causa muito stress ...e material não tem de jeito nenhum, material de
curativo não há, nós temos aqui, às vezes, dez curativos e vem um curativo, nós temos que fazer com
uma luva, manuseando, inventando ...um curativo, só. Para cada pessoa teria que vir um curativo, né?
Improvisamos muito, às vezes, uma coisa que nem pode, às vezes a gente pega uma bandeja de
dissecção, a gente abre pra tirar uma pinça, pra trabalhar com a pinça, porque não tem material, não
tem curativo. Às vezes, a gente tem que fazer isso, abrir uma bandeja de dissecção, pegar uma pinça
pra cuidar dos doentes."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 23

"Essas improvisação de material é o que mais cansa, eu acho, aqui no HU Às vezes, você quer fazer
um curativo, vai no centro cinírgico, não tem, volta, aí tem que improvisar, isso cansa um pouco a
gente, a gente fica nervosa por causa disso, mas no fim dá tudo cerlo, a gente improvisa, o paciente
não fica sem fazer o curativo, isso é uma das coisas que cansa a gente. "

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 24

Assim, temos que a batalha por suprimentos adequados que viabilizem os procedimentos de

enfermagem causa raiva, irritação e stress, extrapolando todos os limites de tolerância, já que o prazer

de fazer bem feito e o desejo de ajudar ficam prejudicados pelo material que não existe, pelas pessoas

que não se interessam ou que não têm condições de atender as solicitações, em especial a Direção do
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hospital e os supervisores de enfermagem, levando assim a uma maior ineficiência e falta de

produtividade, por estarem perdendo um tempo que deveria ser destinado aos cuidados.

No entendimento dos E, a perda de motivação pela falta dos insumos necessários para realizar um

bom trabalho é também compartilhado pela maioria dos TE e AE. As deficiências e interrupções no

trabalho, em função dos recursos que inexistem no dia-a-dia, tolhem os sentimentos de realização

profissional e entusiasmo, executando suas tarefas mais por dever e obrigação. O prazer e a alegria

em concretizar intervenções corretas e eficazes são suplantadas pelo sacrifício e o desespero de não

conseguir aquilo de que necessitam, impossibilitando o desenvolvimento de suas atividades de

maneira melhor e em menor espaço de tempo.

"Como é que você vai ter prazer em trabalhar se você não tem como fazer bem feito, eu acho que o
prazer tá em fazer aquilo que você gosta, mas fazer bem feito.n

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 25

Diversos E manifestaram dúvidas, preocupação e ansiedade em virtude de alguns equipamentos e

aparelhos não estarem em boas condições de uso e não apresentarem dadoslinformações confiáveis,

podendo comprometer a saúde e/ou o pronto restabelecimento dos pacientes.

Em casos de urgência/emergência a premência de uso de um determinado aparelho e este não

funcionar, solicitação a outro setor e este não apresentar-se em condições adequadas de uso e pouco

podendo ser feito pelo paciente, potencializa um estado de angústia, nervosismo e incapacidade. Os

relatos de dois TE sobre a deficiência dos seus setores de trabalho são bastante esclarecedores:

UÉ aparelhagem que estraga, sabe? Tem um aparelho nosso que está estragado desde abril, foi
consertar e não voltou, muita coisa é difícil. Muito estressante, porque, às vezes, você precisa de um
material de urgência e não tem no setor, você tem que procurar noutro setor e não tem, cê entendeu?,
então cê acaba cansando disso. n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 35
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"O trabalho é cansativo, por exemplo, material fora de lugar, a dificuldade de você encontrar material, a
organização do teu setor, entendeu? O CTI é um setor que tem que ter um controle excelente, porque
na hora de uma emergência você fica muito apreensivo, né? Cê tem que restringir ao máximo o teu
raciocínio, porque o mínimo que cê for fazer, cê tem que ter 100% de atenção, se cê dispersa,
procurando material, procurando medicação, procurando equipamento, isso é muito
complicado ...fisicamente cansa muito e emocionalmente mais ainda ...se você, às vezes, perde um
paciente por falta de organização, traz muita revolta, você não sai bem do plantão, não ...não dá
cerlo!!!"

Técnico de Enfermagem - Entrevista 36

Foi ressaltado pelos AE que a carência de materiais de qualidade, aliada à falta de camas, macas,

cadeiras de roda, utensílios, medicação e vários outros artefatos, inviabiliza a realização das tarefas,

gerando um desgaste muito grande face às situações críticas que envolve esforço físico,

improvisações e até acidentes com os pacientes. Os depoimentos abaixo revelam algumas passagens

que traduzem o sentimento dos trabalhadores sobre esse assunto:

"Um problema que a gente enfrenta aqui é cama, eu já cansei de pedir aqui, cada enfermaria deveria
de ter dois a três leitos com grade, pelo menos até a metade e não tem, não tem...porque aqui você
tem que ficar fazendo contenção em doente, doente assim desorientado, com lençol, com atadura,
então isso teria que ter, entende? Pelo menos dois a três leitos em cada enfermaria destinados
àqueles pacientes muito dependentes ...porque ...por exemplo, você tá no posto de enfermagem, e na
última enfermaria tem um paciente desorientado, ele cai no chão, entende? Até que cê chegue lá... o
paciente abriu a cabeça, você tem que chamar o médico pra fazer sutura, então isso é grave demais!!!
Outra coisa é cadeira de roda, você tem que empurrar o doente e empurrar a cadeira de roda também,
porque, nossa! As cadeiras estão péssimas, péssimas mesmo, maca muito pesadas ...então a gente
tem que manusear pacientes pesados e levar pra fazer exames, trazer, então cansa a gente. "

Técnico de Enfermagem - Entrevista 16

"Às vezes, a qualidade do material, a qualidade do materiaLé que vem um material muito inferior, às
vezes, troca um bom por outro ruim, em vez deles manter aquele que tá bom, não sei se é problema de
concorrência, essas coisas assim, eles trocam, o material chega e aí vem um equipo que você usa, o
soro corre direto ou que corre menos, vem um escalpe que a ponta dele é rombuda, você perde
colocando no paciente, sabe? A gente tem problema de má qualidade do material, tem uma boa parle
de materiais, muitos com má qualidade ....tem o problema também das cadeiras de roda, manda na
manutenção ficam boa um dia, depois ficam tão ruim que o melhor seria carregar o paciente no colo do
que forçar aquelas rodas a trabalharem, sabe? A gente vai levando ...n

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 13
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Colocam ainda que em muitas situações fazem uso de equipamentos avariados, proporcionando um

atendimento ruim e duvidoso aos pacientes, sendo causa de temor e preocupação pelas

conseqüências que podem advir. Por outro lado, enfatizam que, muitas vezes, são levados a ter que

decidir quem receberá determinado tipo de cuidado, tendo como critério a gravidade do caso,

acarretando sofrimento em virtude de terem que subtrair cuidados aos demais. Alguns E comentaram

que chegaram a adquirir seu próprio material médico-cirúrgico e a comprar medicamentos e

suprimentos para atenderem melhor seus pacientes, escapando assim da aflição e ansiedade que

envolvem a carência de recursos materiais para viabilizar um serviço de qualidade.

Os trabalhadores de enfermagem fazem alusão também ao fato de que alguns recursos tecnológicos

mais sofisticados só são usados em casos especiais pela falta ou escassez de insumos básicos

necessários ao seu funcionamento. Mencionam, além disso, que ficam temerosos e preocupados

frente a incerteza da continuidade de determinados tratamentos que, embora estejam proporcionando

resultados satisfatórios, são extremamente onerosos, não havendo garantias quanto ao seu

suprimento.

Enfatizam ainda que se sentem pesarosos por não obterem respostas da Administração aos apelos e

reivindicações que fazem visando a melhoria das condições de trabalho.

Em relação especificamente à falta de recursos humanos, observamos que os entrevistados são

unânimes em afirmar que existe excesso de tarefas superpostas e repetitivas compartilhadas pelo

pessoal disponível. As solicitações múltiplas e inesperadas impõe um ritmo mais acelerado e intenso

de trabalho que conduz ao esgotamento físico e mental:

"Física e emocionalmente falando eu me sinto muito cansada, a gente sofre muito com a falta de
recursos humanos e material, isso te deixa estressada sabe?"

Enfermeiro - Entrevista 26
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"O número de pessoas que a gente tá trabalhando, então tá pouco, e a cobrança, né? Porque nós
temos que dar conta da assistência que em muitas situações deveria ser feita em quatro, tem que fazer
em dois, duas pessoas. n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 05

"Cê vê hoje, até o meio dia somos três, depois do meio dia somos duas, então a gente faz tudo, tem
paciente que depende da gente pra tudo, a gente dá remédio, alimentação, leva paciente ao
banheiro ...cê vê tem duas pacientes chegando da cirurgia, tem que receber essas duas pacientes, tem
que tirar a medicação do meio dia....fisicamente a gente esgota e emocional depende do estado do
paciente, que no meu último plantão morreu paciente, foi pro CTI, então a gente também, né? Chega
em casa aquele farrapo humano. " (risos)

Técnico de Enfermagem - Entrevista 31

o quadro de pessoal do HU-UFJF apresenta-se bastante reduzido devido ao grande número de

aposentadorias e à não realização de concursos para preenchimento das vagas existentes, conforme

mencionado anteriormente. Esse cenário indica a saída de profissionais experientes, a não

contratação de novos e os remanescentes sendo sobrecarregados, estando impossibilitados de atuar

em consonância com padrões de qualidade desejados e de atender às exigências do trabalho.

Considerando as circunstâncias apontadas acima, os entrevistados colocam que é extremamente

desgastante ouvir as reclamações e cobranças oriundas dos turnos seguintes no que tange à não

execução de determinadas tarefas, comentando que geralmente fazem o que está dentro de suas

possibilidades, priorizando atividades que consideram fundamentais, relegando a um segundo plano

aquelas que possam ser postergadas sem comprometimento da assistência.

Muitos E, TE e AE revelam que foram obrigados a se afastarem das suas atividades - áreas de

atuação e horários de suas predileções - em função do desgaste sofrido pela falta de suporte para

executar o trabalho e a cobrança por resultados. Denunciaram que as condições presentes, referentes

à sobrecarga de trabalho e a inexistência de material levam a revolta, angústia e stress, como

demonstrado no depoimento abaixo:
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"Teve uma época que eu tava trabalhando muito, falta de funcionário, sabe? Daí eu chegava a
desmaiar e eu não tinha nada, eu parava assim, se bobeasse eu até caía no chão, as colegas é que
tinham que me atender aqui, ficar me socorrendo, aqui (risos) e não era um problema de saúde, não,
algum problema sério, era stress. Depois fiquei uns tempos em casa eu melhorei, voltei pra outro setor,
não tive mais. n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 31

"Aqui cobra muito dos técnicos, dos auxiliares, não tem funcionários, então você vai indo, vai ficando
cansada, sinceramente eu estou assim cansada, passei pra noite pra na verdade descansar um pouco
também, porque não é que não tenha serviço, todos os horários os serviços são praticamente iguais,
né? Não tem a noite é aquele negócio de pegar peso, às vezes, as pessoas pensam assim: Ah! Cê só
tem 40 anos, mas não é assim, muda muito, né? O que eu fazia com 20 eu não faço agora e durante o
dia é muitos banhos, muito mais serviço, durante a noite é mais sossegado, mais medicação, é mais
tranqüilo, entendeu? Durante o dia eu ficava mais nervosa, sentia dor de estômago todos os dias, que,
às vezes, eu chegava aqui tinha dez banhos pra uma pessoa só, pô! Aqui não é fábrica pra dar
produção. Uma fábrica cê tem que dar produção, agora aqui cê não teria... mas...cê não tem tempo
nem de conhecer o paciente ultimamente, porque antigamente era assim, sabia onde morava, quantos
filhos tinha, dava pra conversar, hoje em dia não dá mais, cê chega aqui tem oito, dez banhos pra você
dar sozinha, né? Então, vai indo, cê vai ficando nervosa, a idade vai chegando, ah! pra mim não dá
mais não, tenho que ficar na noite um pouco, pra mim descansar um pouquinho. n

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 33

A grande maioria dos entrevistados mostra-se otimista em relação às melhorias das condições de

trabalho do HU-UFJF que, segundo depoimentos de profissionais mais antigos e experientes, já foram

bem piores. Consideram que a falta de recursos governamentais para a saúde constitui um entrave ao

bom desempenho das instituições hospitalares e que a imagem de um Hospital Universitário perante a

comunidade se caracteriza pela excelência no atendimento, sendo motivo de constrangimento exibir a

verdadeira realidade do HU-UFJF, cujas deficiências e comprometimento da qualidade causam

prejuízos para os pacientes. A opinião de uma E sobre os problemas do HU aponta que:

" O que não está de acordo no HU é que pra ter qualidade no trabalho você precisa de salários dignos
pra você não ter que se sacrificar em outros locais, número de funcionários ideal pra você fazer um
trabalho realmente correto, material necessário, de qualidade, como fazem concorrência pegam o
material mais barato ...A gente tem muito problema em relação a isso, de dar ao paciente um
tratamento de acordo, apesar de ter visto outros hospitais muito piores do que aqui, mas já que
estamos falando de qualidade, de hospital padrão, de universitário, nós temos que colocar isso aqui
pra cima e não comparando com outros que estão pra baixo. n

Enfermeiro - Entrevista 15



288

VlI.2.7 Relacionamento com a equipe de trabalho

o trabalho hospitalar se caracteriza por uma extensa divisão de trabalho especializado que mobiliza

habilidade e esforços de grande número de profissionais para dar a pacientes individuais serviço

personalizado e de qualidade.

Na concepção dos entrevistados, a integração satisfatória no grupo de trabalho caracterizado pela

participação efetiva na tomada de decisões, comunicação transparente, cooperação e respeito

mútuo, é considerada como uma situação que dá segurança e gera comprometimento de todos na

consecução dos objetivos da organização, permitindo atingir maior nível de excelência e de

produtividade.

Reportam que é de suma importância a troca de experiências e conhecimentos entre todos os

integrantes do corpo de enfermagem e destes com a equipe multiprofissional, implicando em um

convívio saudável e prazeroso, além de enriquecedor em termos de absorção de novas técnicas e

procedimentos de trabalho.

Os entrevistados têm consciência de que os médicos se tornam cada vez mais dependentes de

colaboradores qualificados e que os seus papéis vêm se transformando, atuando em conjunto com

pessoal de formação diversa que inclui psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas dentre

outros, áreas até bem pouco tempo de domínio médico exclusivo. Sentem-se frustrados e revoltados

quando falam que fazem parte de "profissões paramédicas", dando a impressão de centro e periferia,

profissão principal e profissões secundárias, que não é a que se quer dar numa equipe diversificada e

democrática de saúde.
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o corpo de enfermagem do HU-UFJF tem consciência que para lograr êxito em suas ações depende

da determinação e dinamismo de todo o grupo. Se o grupo não atuar com eficiência e eficácia, sabe

que o resultado não será pleno de êxito. Por se tratar de um trabalho coletivo, a falta de integração leva

ao conflito e conseqüente desgaste de todos os envolvidos.

Segundo as declarações, alguns E sentem que o relacionamento com sua equipe de trabalho baseia-

se em um tratamento cordial, de amizade, companheirismo e compartilhamento das dificuldades do

trabalho.

"A minha relação com a equipe é muito boa, tem muita cooperação, mas tem que ter tato pra lhe dar,
porque você num cargo assim de chefia, você tem que saber dar uma ordem pra ter cooperação, você
tem que ter muito tato porque do contrário você não consegue nada, só insatisfação da equipe. Eu já
fui técnica de enfermagem e por ter sido colega desse pessoal então essa relação fica mais próxima,
facilita bem."

Enfermeiro - Entrevista 03

"Elas têm os mesmos problemas que nós, a insatisfação, a dificuldade do trabalho, o número reduzido
de profissionais, a falta de estímulo, de incentivo ...as dificuldades são parecidas com as nossas, nós
compartilhamos das mesmas dificuldades ...n

Enfermeiro - Entrevista 07

"O dia a dia no trabalho é muito bom, tem muita gente valiosa aqui, com muito potencial e é uma troca
muito boa."

Enfermeiro - Entrevista 14

"Eu tenho uma boa relação com a minha equipe, eu normalmente costumo ouvir o funcionário, costumo
observar cada um deles, ver, né?...Cê hoje tá meio quieto, o que é que houve? Posso ajudar?
Principalmente quando eu vejo que as atitudes deles estão interferindo no trabalho, né? Noutras
situações eu vejo que uma funcionária está mais agitada e normalmente eu sei que ela não é assim, aí
eu pergunto: você está irritada? Eles acabam falando ...conversamos um pouquinho ...não que vá
resolver o problema, mas desabafando a coisa fica mais fácil, né? Eles têm liberdade de chegar perto
de mim, discutir escala ...eu já percebi que quando os funcionários participam ativamente na confecção
das escalas, por exemplo, ele são mais responsáveis, o número de faltas é praticamente inexistente,
trabalham com mais satisfação, a gente tem menos problema do que chegar com uma escala pronta. "

Enfermeiro - Entrevista 34

Para outros, o relacionamento com os colegas é estritamente profissional, restringindo-se ao ambiente

de trabalho.
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"O meu relacionamento é estritamente profissional e visando principalmente o paciente. Então se
acontece alguma situação de atrito, pode ter certeza que eu estou pensando no paciente e não em
questões pessoais. Nesses anos de profissão, eu nunca tive problemas de ordem pessoal com colega
nenhum e sim profissionais. n

Enfermeiro - Entrevista 01

liA relação com o colega de trabalho é estritamente profissional mesmo ...de respeito e profissional, não
tem aquele relacionamento assim: 'Ah! Eu vou na sua casa', 'Ah! Precisava ver isso com você, bater
um papo' ....essa história de amizade, são poucos que a gente tem isso, mais é profissional mesmo."

Enfermeiro- Entrevista 18

De acordo com os depoimentos, muitos E se sentem satisfeitos com a atuação da Direção de

Enfermagem, sendo proporcionadas oportunidades aos profissionais para participar do planejamento e

do processo decisório inerentes às ações da área.

liA chefia que atualmente está aí é boa, interage conosco. Nós temos as nossas limitações e nossas
reivindicações, interagimos, discutimos e tentamos resolver. O trabalho é participativo, nós temos a
liberdade de darmos nossas opiniões, tomarmos nossas atitudes, nesse sentido o HU melhorou muito."

Enfermeiro - Entrevista 07

Todavia, os E que atuam no turno da noite relataram que existe o desejo e a necessidade de um

contato maior e uma atuação mais expressiva da Direção de Enfermagem que não se faz tão presente.

Eles se sentem isolados por não terem condições de se envolver com a dinâmica do trabalho de

enfermagem desenvolvido na instituição e por sentirem que não existe uma supervisão e

acompanhamento mais ostensivo em relação ao trabalho e ao trabalhador. Segundo os depoimentos,

a Direção teria que estar mais presente no horário da noite, para saber dos problemas vivenciados,

criando assim um vínculo e um canal de comunicação aberto, trazendo benefícios para a equipe de

enfermagem como um todo.

o que mais os incomoda são as difamações, as intrigas, os cochichos e os comentários maldosos.

Relatam que alguns profissionais cometem exageros, sendo a falta de união da classe percebida como

desabonadora, tornando o trabalho difícil pela competição e conflitos que se estabelecem.
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"A classe é desunida, infelizmente é desunida, muitas vezes quando a gente tenta fazer algo... a gente
é podado pelos próprios colegas, nem precisa ser chefias ou a Direção de Enfermagem, muitas vezes
a gente é podado pelos próprios colegas, eles nos impedem de crescer ...n

Enfermeiro - Entrevista 19

A falta de coesão grupal e de uma linha de ação de trabalho compartilhada por todos instaura um clima

desagradável que incomoda e entristece o pessoal. Os entrevistados colocam que o grupo de trabalho

age de forma apática e desinteressada, não colaborando com as chefias no que diz respeito à

proposição de mudanças por acharem que são podados e que estão buscando somente sua auto-

promoção.

Outro ponto a destacar são os E que atuam em nível administrativo, nas diversas unidades de

internação. A supervisão acirrada do seu grupo de trabalho, objetivando a realização correta das

técnicas e procedimentos, bem como observação das normas, orientações e rotinas, conduzem ao

desgaste e ao cansaço excessivos. Enfatizam que essa preocupação constante com o desempenho

ocorre pela falta de um padrão de qualidade e diferenças nas condutas, exigindo cobranças,

repreensões e aconselhamentos nem sempre levados em consideração pelo grupo.

Os E salientam que ao participarem na resolução dos problemas pessoais de seus colaboradores - TE

e AE - oferecendo-lhes apoio e conforto, adquirem mais respeito, colaboração e cumplicidade no

desenvolvimento das atividades. Reportam ainda que um relacionamento mais informal proporciona

um nível de satisfação maior, sendo debatidos os problemas e feitas críticas construtivas ensejando

um crescimento pessoal e profissional que repercute positivamente no ambiente de trabalho.

De acordo com os E, uma outra questão importante é a expectativa dos médicos em relação ao seu

trabalho. Segundo depoimentos, eles tendem a conservar em relação à enfermagem, atitudes de

domínio e exigência de submissão, ao mesmo tempo que solicitam deles eficiência e iniciativa. Esta
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ambivalência das atitudes dos médicos acaba refletindo no seu trabalho, trazendo insegurança e

desgaste pelo desconforto que imprimem. No entanto, os E assinalam que existem sinais de maior

equilíbrio e valorização nas relações de poder entre médicos e enfermeiros, apesar das discrepâncias

em termos de remuneração, fruto de um trabalho que vem sendo realizado, buscando elevar o nível e

a qualidade da assistência de enfermagem. Uma E discutindo a questão da submissão e da

valorização profissional coloca que:

"Hoje a gente percebe que muitos médicos começaram a valorizar o profissional enfermeiro, mas por
outro lado também o profissional enfermeiro começou a valorizar a profissão que tem. Porque a
submissão acontece, ela incomoda, tá? Mas vai muito de profissional para profissional, se você souber
lidar com essas situações, considerando que você tem conhecimento, tem base para discutir de igual
pra igual, eu acredito que dá pra melhorar esse problema. n

Enfermeiro - Entrevista 01

Assim, temos que uma relação mais igualitária entre médico e E possibilita a este questionar e tecer

críticas ao saber médico fundamentadas nas competências e práticas de enfermagem, abrindo espaço

para processos amplos de negociação que atenuem o isolamento e o fechamento de cada grupo

profissional sobre si próprio.

o trabalho conjunto entre a enfermagem e colaboradores especializados é visto como de fundamental

importância para tornar o ambiente melhor, bem como uma oportunidade de trocar experiências e

conhecimentos. Os E ressaltaram que causa transtornos e dificuldades ao desenvolvimento de suas

atividades, o fato de ter que recorrer a outros profissionais e não obterem respostas às suas

solicitações.

Segundo eles, os vários profissionais que compõem a equipe multiprofissional trabalham isoladamente,

exceto pelos profissionais que executam atividades interdependentes. Entendem que a falta de

proximidade e de cooperação mútua ocorre em virtude da exigüidade de funcionários, gerando assim,
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desgaste e sofrimento por incorporarem um alto nível de responsabilidade, na tentativa de ter o

controle absoluto sobre o trabalho, o que, muitas vezes, os leva a exigirem de si mesmos atitudes

sobre-humanas.

Buscam, sempre que possível, o envolvimento e o comprometimento de profissionais dos outros

setores, destacando-se o serviço social, nutrição, lavanderia, farmácia, dentre outros, com o intuito de

minimizar sua carga de trabalho, apesar de não obterem o êxito desejado nesse empreendimento. A

incorporação das atribuições dos outros setores e a perda de tempo inerente, fazem com que fiquem

prejudicadas as ações de enfermagem junto ao grupo de pacientes sob sua responsabilidade,

causando desgaste físico e emocional devido ao desvio de função a que se submetem para ter um

ambiente de trabalho organizado.

Para os TE e AE o relacionamento com os colegas de trabalho é bastante saudável, tendo sido

mencionado que convivem como se fosse uma família.

"O relacionamento com minha equipe de trabalho é excelente, muito boa, eu sou uma pessoa assim, tô
sempre procurando ajudar, se eu acabo o meu trabalho vou e ajudo a outra no trabalho dela ...é um
ambiente de muita união, de muita força, a gente tem um carinho muito grande um pelo outro, a gente é
tipo família mesmo."

Técnico de Enfermagem - Entrevista 20

"Ponto positiVO aqui, é difícil... ponto positivo que eu vejo é a amizade, os meus colegas que eu gosto,
são colegas mesmo!!! ...já tem muitos anos que a gente trabalha aqui."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 21

o convívio com as chefias também foi considerado bom pelos TE e AE, revelando que os líderes dos

diversos serviços de internação apresentam características singulares, sendo alguns autoritários e

rígidos e outros democráticos e participativos. A maioria relata a existência de um relacionamento

amigável e cordial, considerando-os dinâmicos e atuantes, buscando realizar suas atividades com
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seriedade. Apesar da hierarquia, nutrem sentimentos de amizade, respeito e admiração pelos E a que

estão diretamente subordinados, o que propicia um ambiente de trabalho saudável.

Referem que os E das unidades são percebidos como provedores de soluções e apoio técnico em

caso de problemas, dúvidas e ações improvisadas que porventura tenham que realizar. Constatam que

estão sempre muito atarefados, sem disporem de muito tempo, vendo-os, não obstante, como sempre

dispostos e prontos a auxiliá-los quando os requisitam.

Os TE e AE ponderam que é de fundamental importância ter um E responsável pela administração da

unidade e orientação do trabalho da equipe, que transmita segurança e confiança, além de respaldar a

execução dos procedimentos que são criticados e desrespeitados por outros profissionais.

No entanto, os TE e AE revelam que atritos ocorrem quando são obrigados a se deslocarem para

outros setores de trabalho por determinação de suas chefias para cobrirem faltas de funcionários.

Apontam que alterações na rotina de trabalho, desrespeito aos direitos de escolha e predileção ao

exercerem atividades em áreas com características totalmente diferentes da experiência e interesses

profissionais, além do fato de serem disponibilizados sem uma consulta prévia, geram, no entender

dos entrevistados, sentimentos de profunda humilhação, raiva e mágoa. O depoimento abaixo é

bastante ilustrativo:

"Igual eu vou te falar um lance de agora de manhã, o que eu acho que não é justo. A gente chega aqui,
eu pego às seis da manhã, então dez para às seis eu tô aqui no posto, já tinha começado o meu
trabalho, quando era sete e trinta a chefe chegou perto de mim pra eu ir pra outro setor, porque tava
faltando alguém no outro setor, aí quer dizer você já tava engrenada, já começou o seu trabalho, né?
Aí cê larga tudo e vai pro outro setor, aí chega lá, você faz mais da metade do trabalho lá, aí chega a
chefe de lá e diz pra você assim: 'Ah! Agora eu resolvi chamar a fulana de tal que vai fazer uma hora
extra e você pode voitar'. Quer dizer, sabe? ....esse jogo ...isso é que me magoa demais, esse joguete,
entendeu? Tejogam pra lá, te jogam pra cá, isso me magoa demais."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 25
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Comentam que trabalhar com profissionais detentores de amplo conhecimento e capacidade de ação é

considerado muito prazeroso por contribuir para o crescimento pessoal e profissional do grupo. Por

outro lado, quando se deparam com chefias não comprometidas e inexperientes, se sentem

temerosos, assustados e com uma sensação de abandono, por contarem somente com suas vivências

e experiências práticas ao empreenderem determinadas ações e questionamentos às prescrições

médicas que necessitariam do assessoramento, suporte e legitimação de um profissional de nível

superior que acaba não acontecendo.

Os entrevistados descrevem que a relação ideal e amistosa entre chefias e equipe de trabalho deve

estar calcada em diálogo franco e aberto, onde sejam apontados os pontos fortes e fracos, bem como

os erros e acertos na execução de suas atividades, caso contrário, percebem como extremamente

desgastante, desrespeitoso e desmotivador o fato das chefias não serem transparentes e atuarem

dentro de princípios não éticos que levem a discórdia e ao conflito. Revelam que o fato de não serem

prestigiados e/ou perseguidos pelas chefias podem deixá-los tristes e desapontados, acarretando

descontentamento e boicotes como forma de resistência às suas atitudes ameaçadoras e punitivas.

Notam, também, que existem predileções e privilégios para alguns funcionários, levando a sentimentos

como ciúme, raiva e desmotivação pelo desprezo e desvalorização da sua pessoa e do seu trabalho,

sendo neutralizado, não obstante, pelas boas relações travadas com os outros colegas da clínica

onde trabalham.

Os TE e AE revelam que mantêm pouco contato com chefias de instâncias superiores, incluindo aí a

Direção de Enfermagem, não tendo condições de avaliar com rigor a qualidade de suas atuações.

Porém, os contatos quando acontecem, caracterizam-se por atitudes de repreensão e punição em

decorrência de erros e/ou omissões na conduta, sem uma averiguação mais profunda das causas dos
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problemas e das particularidades das situações vivenciadas. As críticas, advertências e suspensões

aplicadas são consideradas, muitas vezes, injustas, traduzindo-se em sentimentos de rancor e mágoa.

Denunciam os TE e AE entrevistados que trabalham no noturno a falta de supervisão e orientação por

parte da Direção de Enfermagem, havendo, entretanto, muito controle, pressão e cobrança para que

exerçam com correção e eficiência suas funções, causando desgaste e revolta pelo tratamento

discriminatório que dizem sofrer.

Os entrevistados citaram que tentam manter uma relação de cordialidade com a maioria dos médicos e

professores. Pronunciam que ocorrem animosidades e cobranças em situações que se caracterizam

pela falta de presteza ou retardo de um atendimento, negligência médica e discordâncias sobre certos

procedimentos, que causam angústia, irritação, nervosismo e revolta. Apesar disto, dizem não haver

problemas de relacionamento com a equipe médica, o mesmo não acontecendo com os médicos

residentes que, em muitas ocasiões, adotam uma postura autoritária e ríspida, acarretando

sentimentos de humilhação e desvalorização por parte dos TE e AE, que tentam impor respeito e

mostrar que o trabalho desenvolvido em equipe, requer troca de vivências e experiências. Se não,

vejamos:

"Os médicos ...gera/mente são residentes, né? Ainda tão se especializando, são médicos, mas estão se
especializando. Tem alguns, assim, que nós temos que ser mais duros no tratamento, porque se deixar
eles pisam em você, entendeu? E por eles serem residentes e não terem muita experiência, não digo
todos, né? Então, às vezes, você tem até que tomar cuidado com algumas coisas que eles
prescrevem, principalmente nos primeiros meses, assim quando chegam para fazer o primeiro ano de
residência, costumam ter alguns recém-formados que chegam bem crus ainda, e como você tem uma
cerla experiência, você tem que, às vezes, ficar com o pé atrás."

Técnico de Enfermagem - Entrevista 10
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Relatam, também, que o desgaste ocorre em função do fato de os 'médicos residentes submeterem o

paciente a procedimentos desnecessários, que poderiam ser evitados se suas orientações e opiniões

fossem acolhidas. À esse respeito uma TE comenta:

"Tem coisas que me deprime, né? Porque você vê pacientes que são submetidos assim, a
determinados exames que, muita vezes, não têm necessidade e você não pode chegar perto dele e
falar: vai embora, recusa, entendeu? ...Já houve época de um paciente fazer uma punção ...então são
médicos inexperientes, então três, quatro fincadas, não é fácil, né? Aí, cê vê que eles precisam de
ajuda, cê sabe que se vier um profissional mais capacitado, na mesma hora ele consegue colher o
líquido, então vem um novato pra aprender e isso deixa a gente numa situação terrível, sabe? Fazem
punção, mielograma, às vezes, biópsia, porque cê sabe aqui é escola, então eles estudam no doente,
tem que ter uma primeira vez e nessa primeira vez, não é?...Então essas coisas emociona muito a
gente e a gente se vê no lugar do paciente ...Ah! e aula também, porque tem paciente que não é
desorientado, tem paciente que é bem orientado, então o médico usa determinados termos, fala, fala,
fala, fala, depois quando termina a aula e vai embora o paciente tá em prantos, é evidente, né? Que
você não sabe o que é que você tem...eles pensam que todo mundo é ignorante ...então tem aulas que
deprime muito, tem os exames físicos, entende? Às vezes, tem oito, nove, dez alunos pra ter uma aula
numa paciente ..manda respirar, parar de respirar, aperta daqui, aperta dali, tem paciente que reclama
com a gente que quando termina o exame físico tá com dor pra tudo quanto é lado do corpo, pra não
agüentar ...e você pode impedir? Não, não pode, complicado, viu?"

Técnico de Enfermagem - Entrevista 16

Segundo os entrevistados, a enfermagem tenta aplicar princípios éticos centrados no paciente, visando

o respeito aos seus direitos, ao seu estado e à sua individualidade, sendo causa de muito sofrimento o

fato do comportamento ético dos outros componentes da equipe de saúde deixarem a desejar, por não

estarem sensíveis à essas questões que devem fundamentar e acompanhar a prática profissional. O

paciente é tratado como um mero objeto de trabalho preponderando, em algumas situações, descaso

no atenqirnento, através de condutas desumanas e pouco solidárias. Sobre a atuação dos profissionais

médicos t'em situações que envolvem risco iminente de vida, o depoimento de uma E é bastante

esclarecedor:
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"O que estressa demais, não só a mim como toda a equipe, é a atuação do profissional (médico), no
momento que o paciente começa a passar mal, a ficar grave e a apresentar sinais de que vai morrer,
nós notamos que o profissional médico não é tão atuante como nós da enfermagem gostaríamos que
ele fosse, então o nosso maior ponto de stress é esse momento, a falta de atuação do outro
profissional. Porque uma coisa a gente tem na cabeça, nesse momento tem que dá pro paciente um
momento digno pra ele, morrer com dignidade e algumas vezes a gente vê que fica a desejar. "

Enfermeiro - Entrevista 07

Os AE e TE declaram que a falta de conhecimento, a postura adotada, a não observação de normas e

rotinas por parte dos residentes são componentes que provocam indignação e ansiedade. Entendem

que essa situação poderia ser evitada a cada troca de residentes se houvesse uma intervenção mais

incisiva dos preceptores e da Direção do hospital através da realização de encontros e palestras para

definir linhas de trabalho e atitudes perante à instituição, funcionários e pacientes.

Os entrevistados criticam ainda, que a falta de respaldo e apoio dos médicos e dos outros profissionais

da equipe multiprofissional que atuam no HU-UFJF constituem entrave para a prevenção de

iatrogenias por não serem levadas em consideração suas recomendações e não verem atendidas

suas solicitações em termos de suporte técnico-operacional para o bom atendimento aos pacientes.

Vl1.2.8 O cumprimento das normas

O HU-UFJF, assim como a área de enfermagem, possui normas, rotinas e regul~mentos a serem

observados por todos os trabalhadores, visando a organização, sistematização dos fluxos e

padronização das ações. Os entrevistados estão de acordo que algumas regras são essenciais para a

condução dos trabalhos no âmbito da assistência, sendo consideradas relevantes pelo grau de

controle e segurança que proporcionam. Por outro lado, as normas emanadas da Direção do hospital

que trazem embutidas um caráter de restrição, punição e burocratização das ações administrativas

não apresentam boa receptividade, motivando revolta, insatisfação e contrariedade.
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Sentem-se ressentidos, muitas vezes, pelo fato das normas serem impostas sem uma análise prévia

das implicações oriundas com sua adoção e conseqüente falta de condições para cumpri-Ias. A

configuração de obrigatoriedade e de proibição resultam em depoimentos como "isso é um absurdo",

"acham que tudo podem", "querem que a gente cumpra coisas que não temos condições", "é tudo uma

chatice, uma bagunça, agora querem melhorar a qualquer custo", "tem coisas que se a gente não fizer

eles puxam a nossa orelha, mas muitas coisas ficam sem fazer, sabe?"

Na visão de muitos entrevistados a Direção de Enfermagem vem tentando implementar uma gestão

participativa, delegando responsabilidades e dando maior autonomia ao grupo no que concerne a

definição de suas atividades e nas condições em que se deve desenvolver o trabalho de enfermagem.

Em contraposição, na opinião de alguns trabalhadores existe a percepção de que as normas são

deliberadas estritamente a nível de Direção de Enfermagem apesar de serem colocadas como

resultado de efetiva participação e consenso do grupo.

Entre alguns entrevistados impera um sentimento de mágoa por se sentirem alijados do processo de

tomada de decisões, sendo suas opiniões toleradas mas não consideradas. Muitos preferem não se

posicionar por problemas pessoais e políticos, concordando com as ordens e determinações

implementadas, assumindo uma atitude de indiferença e apatia. Foram comuns colocações do tipo:

'em geral eu não questiono muito, vou aceitando o que tem que cumprir - as determinações', 'a chefia

que aí está é ausente, não gosta de trabalhar, é igual a mosca de padaria, né? sobrevoa e vai embora',

'a chefia é muito distante, quase eu não encontro com a chefia, eu não tenho muito contato'.

Assim, visualizamos que a falta de interação entre o grupo de trabalho e a Direção de Enfermagem

induz a movimentos de resistência que se traduzem em críticas veladas, comentários maldosos,
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resignação ou rejeição em cumprir as determinações, por acharem que são frutos de atitudes isoladas

sem o assentimento e apoio do grupo.

Outra questão levantada diz respeito às normas e medidas implementadas por outros setores do

hospital que afetam sobremaneira o trabalho da enfermagem e o cuidado prestado aos pacientes,

sendo causa de discussões e reivindicações que levam ao stress, à desmotivação e ao aborrecimento.

Sentem que deveria haver uma avaliação prévia dos impactos e repercussões de determinadas

normas para que estas não inviabilizem ou prejudiquem a atuação do corpo de enfermagem.

Referem, por último, que muitas das regras e normas emanadas pela Direção Geral do HU-UFJF

entram em vigor, sendo depois de pouco tempo descumpridas ou esquecidas. Tais atitudes são

entendidas como um descaso ou desrespeito para com o corpo de enfermagem e os pacientes que

são, em muitos casos, os mais prejudicados.

Sugerem que o corpo de enfermagem deveria ampliar o espaço de expressão e participação política

contemplando novas perspectivas de ação e de energia ativa e criadora no desenvolvimento de suas

atividades, tornando o ambiente de trabalho no HU-UFJF mais dinâmico e prazeroso.

VlI.2.9 As ações da Direção Geral e as demandas da enfermagem

É notório, segundo os entrevistados, que a Administração do HU-UFJF não se preocupa com o bem

estar do pessoal de enfermagem, ao mesmo tempo que mantém uma certa distância dos problemas e

dificuldades enfrentados pela categoria. Sentem que a Direção do Hospital os vêem como profissionais

passivos, que estão aptos a receber e cumprir ordens. Percebem que a despreocupação com suas

necessidades estão relacionadas, sobretudo, às questões que envolvem as condições de trabalho,

salários adequados, distribuição de pessoal compatível com carga de trabalho, métodos de
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organização e gestão dos serviços. Essa condição de submissão aos ditames da Direção e o descaso

para com suas reivindicações geram sentimentos de insegurança, agressividade reprimida e irritação.

Os entrevistados colocam que é sempre muito complicado trabalhar no começo de cada nova gestão,

já que as ações deliberadas apresentam conotações autocráticas e impositivas, em virtude das

reformas que conduzem. A descontinuidade e abandono de projetos que consideram relevantes, em

conseqüência das mudanças periódicas de direção, também foram mencionados como trazendo

conseqüências negativas para a instituição. Revelam, no entanto, que a atual gestão (1995-1998), tem

se mostrado mais dinâmica do que as anteriores em termos de realização de melhorias, não obstante

sentirem-se desmotivados em função da falta de incentivos e de apoio.

Os E entrevistados são incisivos em seus discursos ao demonstrarem que a saúde financeira da

instituição está sendo priorizada em detrimento da saúde dos seus pacientes. Exemplificando, temos o

depoimento abaixo:

"Quando não tinha esse negócio de entrar dinheiro, eu acho que o tratamento era melhor, agora eles
só ficam visando o dinheiro, sabe? Só pensam em dinheiro, que não pode gastar, que é muito caro,
que não pode comprar e compram sempre coisas mais baratas, que são umas porcarias, que não
duram nada, prejudica até os doentes, então isso é horrível, depois que começou a entrar 'money'
acabou ..."

Enfermeiro - Entrevista 28

Revelam, também, que a aquisição de novas tecnologias e materiais ocorre em função de pressões,

interesses, privilégios e poderes de grupos diferenciados, não sendo em muitos casos atendidas as

demandas da enfermagem, o que leva a um desgaste e sentimento de desvalorização.

Ficam revoltados ao constatarem que se privilegia a incorporação de tecnologias caras e sofisticadas e

não necessariamente as mais apropriadas, ignorando peculiaridades e necessidades essenciais que
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se traduzem na adoção de equipamentos e facilidades simples e de baixo custo, mas de grande

efetividade no diagnóstico e tratamento dos pacientes.

Alguns E comentam que é necessário apreender conceitos de Administração e de Gestão Hospitalar

objetivando o desenvolvimento de habilidades de negociação, comunicação e participação. A

capacidade de criticar, inovar e empreender darão condições para que atuem efetivamente em

conjunto com a Direção do Hospital no estabelecimento de metas, projetos e (re)organização do HU-

UFJF. Sentem que precisam envidar esforços para controlar e manter seu poder sobre as decisões

que interferem em seu trabalho, visto que as ações estratégicas têm ficado a cargo dos diretores, que

sempre são médicos, não possuindo uma visão administrativa ampla que atenda as expectativas,

interesses e objetivos institucionais.

Explicam que a falta de uma política de capacitação e a exigüidade de recursos impedem o

aprimoramento dos profissionais de enfermagem, limitando as possibilidades de exercerem funções

administrativas mais qualificadas e tornarem-se parceiros-estrategistas importantes do HU-UFJF,

trazendo benefícios e vantagens para todos os atores envolvidos no processo da assistência.

Vl1.2.10 Características das áreas de atuação da equipe de enfennagem

Determinadas áreas de internação, face às suas peculiaridades e especificidades, foram mencionadas

pelos entrevistados como sendo locais saudáveis e prazerosos de se trabalhar, enquanto outras, como

geradoras de desgaste e tensão, repercutindo negativamente no equilíbrio físico e mental.

Os trabalhadores revelam que o ambiente do CTI gera sofrimento, tensão e medo, pois estão em

contato direto com o objeto de trabalho, o corpo individual do paciente doente, que sofre, que sente dor

e que não se recupera. A análise dos depoimentos também apontou outros fatores relacionados com a
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assistência que contribuem para um desgaste emocional intenso, tais como instabilidade do quadro

clínico dos pacientes, não resposta a determinados tipos de condutas e procedimentos terapêuticos e

a morte dos pacientes.

A instabilidade no quadro clínico dos pacientes leva os E a um estado de alerta, tensão e ansiedade

pois impõe um ritmo de trabalho que exige resposta imediata, uma vez que a qualquer momento pode

acontecer uma intercorrência com um dos pacientes. Nessas situações de risco iminente de vida os E

são responsáveis pela organização de toda a infra-estrutura de apoio que contempla recursos

materiais, tecnológicos e humanos de qualidade para prestar um bom atendimento. Além disso, seu

papel nessas ocasiões exige um grande controle emocional, que inclui ser condescendente com as

tensões e ansiedades da equipe médica e de enfermagem.

o freqüente assistir ao morrer dos pacientes foi considerado como uma das situações mais penosas

de ser enfrentada no CTI. Declararam que perda dos pacientes jovens e das crianças, bem como

daqueles pacientes que estão há muito tempo internados na unidade, com quem se acostumaram a

conviver, são as mais difíceis de serem elaboradas. Podemos perceber essa conotação nos discursos

que se seguem:

"De insatisfação no CTI é a morte, você lidar constantemente com a morte, é muito difícil, né? O doente
vem, vaLe fica o luto. Fica o luto pra enfermagem, a enfermagem lidou com o doente, tratou daquele
doente e depois ele vai embora ...o vazio fica mesmo pra enfermagem, porque a enfermagem passou
as 24 horas do dia com aquele doente, satura muito lidar com isso ...n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 35

"As vezes a gente tem uma ligação muito forte com o paciente, você quer a recuperação daquele
paciente e o paciente falece, é difícil, mas a gente tenta assim, ser firme, ser segura, nesse ponto, você
segura o máximo possível. n

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 06



304

Desta forma lidar com pacientes comatosos/terminais, que não se recuperam e morrem, é uma

situação percebida como desalentadora e detestável, posto que as ações realizadas são consideradas

inúteis, gerando um desgaste psíquico intenso por mobilizar fortes sentimentos de impotência.

Salientam que desenvolvem seu trabalho com afinco e dedicação para reversão do quadro clínico,

mas não consideram normal e saudável alguém gostar de atuar com esse tipo de paciente.

Por outro lado, trabalhar arduamente e pacientemente para tirar alguém de um coma profundo, obter

sucesso nas manobras de ressuscitação em uma parada cardíaca ou reverter um choque anafilático é

considerado algo maravilhoso, extraordinário e incrível, constituindo motivo de regozijo, prazer e

realização no trabalho.

Para muitos entrevistados, a pediatria é percebida como um local onde prepondera a alegria pelo fato

de se dedicarem às crianças, proporcionando carinho, proteção e bem-estar, tendo maiores

possibilidades de particularizarem e personalizarem a atenção e os cuidados de enfermagem. A

ocorrência de situações anômalas e o lidar com crianças que demandam atenção e cuidados

especiais, sem materiais e equipamentos adequados para prestar uma boa assistência, os entristecem

profundamente, desencadeando desespero e descontrole emocional.

Informam que não ter equipamentos que seriam extremamente importantes no tratamento das crianças

não disponíveis para uso, abandonados e/ou rotulados como defeituosos por falta de manutenção, são

considerados pelos entrevistados da área, como desalentador. Foi relatado por uma E que a situação

caótica da pediatria, no que concerne às deficiências das condições laborais e os malefícios que

advêm, tanto para os funcionários quanto para os pacientes já foi motivo de greve, visando denunciar o

descaso e a omissão inerentes à essas questões:
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"Trabalhar na pediatria é bastante estressante, principalmente porque você não sabe como agir diante
de determinadas situações ....e você acaba sofrendo junto, sabe? Aqui, na Pediatria esse é o motivo da
greve agora, a gente lida com infecção sem respirador, a gente não tem condições adequadas pra
atender uma urgência, então você tem que se desdobrar pra conseguir manter ...né? A criança viva, aí,
na maioria das vezes a gente até transfere, então você tem que ficar pedindo ambulância, tem que
pedir o resgate, sabe? Às vezes, nem vem...nem sempre atende na hora, já aconteceu da gente ficar
massageando uma criança durante quase cinco horas, pra tentar fazê-Ia respirar sem aparelho,
sem...sem...nada, então você mantém a criança viva por suas condições físicas, sem apoio, então isso
te desgasta muito. n

Enfermeiro - Entrevista 03

A Pediatria adota o sistema de alojamento conjunto, sendo permitido que as mães permaneçam com

os pacientes durante o período de internação, levando em consideração que o contato íntimo e

interativo entre mãe e filho proporciona uma recuperação mais rápida.

Os entrevistados demonstram que o trabalho com os familiares, apesar de considerá-lo de suma

importância, desencadeia conflitos e discussões, sendo bastante cansativo e desgastante. Eles

comentam que as mães, principalmente, demandam sua atenção constantemente, fazendo exigências

e críticas contundentes que nem sempre são possíveis de serem atendidas. Elas projetam nos

trabalhadores da enfermagem os seus sentimentos de angústia, temor e expectativas em relação a

recuperação/morte do filho, como demonstra o relato a seguir:

"Temos problemas com as mães que ficam junto com as crianças, né? Algumas delas não têm hábitos
e atitudes adequadas, são na sua maioria de nível bem baixo. São alcoólatras, não têm higiene, brigam
nas enfermarias ...sem contar que a doença desestabiliza emocionalmente as pessoas, né? Umas
mães ficam mais nervosas, outras mais agitadas. O que eu faço é tentar acompanhar cada uma delas,
sabe? Procuro conversar pra não deixar que aquilo assuma proporções maiores ...Já vi mãe aqui
tocando fogo na enfermaria (risos), maneira de dizer, é claro? Mas, elas conseguiam deixar toda a
equipe revoltada, da enfermeira aos auxiliares ...Temos procurado trabalhar esse problema com
reuniões semanais com as mães, fazendo um trabalho educativo, falando sobre higiene, insatisfações,
pedindo sugestões, aproveitando também pra dar apoio psicológico, isso tem dado bons resultados. n

Enfermeiro - Entrevista 03
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o Serviço de Clínicas de Homens engloba leitos para internação de pessoas portadoras de doenças

infecto-contagiosas, sendo expresso pelos trabalhadores como um local propiciador de grande

sofrimento físico e psíquico, por lidarem cotidianamente com pacientes críticos, que implica duas

possibilidades distintas, a de se ter resultado satisfatório e conseqüente melhora do quadro clínico e a

da morte do paciente, o que significa trabalho "perdido". O depoimento abaixo revela a frustração de

uma AE por não ter logrado êxito no que diz respeito ao pronto restabelecimento do paciente:

"O que insatisfaz mesmo a gente é ver o paciente assim, que cê tá cuidando, cuidando, cuidando, mas
que no final não levou a nada, esse lado eu ainda não aprendi muito bem a lidar com ele não...Aqui
tinha muito óbito dos HIV, que nesse andar fica os pacientes HIV positivos, então tinha muito óbito,
todos muito jovens. Já não tava agüentando mais olhar pra cadáver, de preparar corpo de paciente
HIV, tava me deprimindo muito, e agora, não sei se é esse coquetel, mas melhorou muito. Quando eu
vim pra cá, há cinco anos atrás, a gente tinha de dois a três óbitos por dia, agora nós passamos até
quatro meses sem nenhum óbito. "

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 13

De forma semelhante, o Serviço de Clínicas de Mulheres possui leitos para doenças infecto

contagiosas, tendo sido mencionado como uma área de trabalho penosa pela existência de casos

graves e difíceis de se lidar como, por exemplo, mulheres portadoras do vírus HIV, gerando uma

sensação de tristeza e lamento pelas situações que vivenciam.

Comentam os entrevistados que é bastante constrangedor e pesaroso presenciarem cenas de

sofrimento dos pacientes, precipuamente de pacientes aidéticos e de seus familiares, por inspirarem

sentimentos de compaixão e piedade que os leva a padecer junto com eles. No entanto, afirmam que

têm que dissimular suas dores, angústias e tristezas e transmitirem palavras de otimismo, de coragem,

conforto e fé. Alguns consideram que o profissional, para atuar com esses pacientes, deve ter

características especiais para poder suportar firmemente os aspectos tensiógenos e estressores



307

desse tipo de trabalho e não manifestar distúrbios psicoemocionais e psicofisiológicos diversos que

comprometam a sua saúde e permanência no setor.

Demonstram que se consolida um vínculo afetivo muito forte com os pacientes aidéticos em função do

contato permanente e prolongado com os mesmos, tornando-os mais frágeis emocionalmente pelas

situações difíceis a que são submetidos. Os depoimentos apresentados a seguir retratam momentos

de penosidade vivenciadas pelos trabalhadores ao lidarem com determinadas atitudes e

comportamentos dos pacientes aidéticos.

"Um paciente aidético que eu tive a oportunidade de atuar no tratamento dele me deixou
lembranças ...ele tinha na época a mesma idade que a minha e ele era um paciente homossexual,
então eram dois problemas que eu tinha que lidar, com a doença e com o homossexualismo, porque
ele não afirmava que adquiriu a doença por homossexualismo, ele falava que era por transfusão, por
uma cirurgia que ele fez há muito tempo, mas eu sabia que não, mas eu não iria questionar isso com
ele, e esse paciente se apegou muito a mim, eu conversava muito com ele, via o que ele precisava ...às
vezes, eu fazia medicação nele, quimioterapia nos finais de semana e a gente saía depois pra tomar
cerveja, ele já lava com AIDS numa fase avançada, já tava com mancha na pele, passava base pra
ninguém não notar e me perguntava se tava bom, se não estava aparecendo, brincava comigo dizendo
que ia casar comigo, ele começou a transferir ...ele me ligava desesperado morrendo de dor e eu já não
sabia que remédio dar pra ele, já não tinha mais...pouco tempo depois ele veio a falecer ...pô!!! isso aí
foi uma das coisas que me marcaram muito. n

Enfermeiro - Entrevista 01

"Teve um paciente, um rapazinho que passou aqui que me marcou muito...era muito novo, né?
Paciente de HIV, muito novo...e então na época eu tava grávida, eu me apeguei muito a ele,
conversava muito com ele e ele queria que eu colocasse o nome dele no meu filho, sabe? ..E depois
que eu saí de licença maternidade, voltei e fiquei sabendo que ele tinha falecido...aí...foi um troço
horríveL e tem mais pacientes também. A gente se apega muito a eles e eles principalmente, você se
apega muito a eles mesmo, porque o pessoal deixa muito eles de lado, cê entendeu? Pelo fato deles
ter o vírus HIV, o pessoal deixa muito eles de lado e não é assim. Teve um paciente outro dia que me
disse assim, mas ele não pode assistir televisão aqui, aí eu perguntei 'por quê?' o paciente falou que
ele ia passar AIDS pra ele e eu expliquei que não era bem assim, então eles deixam muito eles de
lado, eles isolam eles demais, então...como eu falo...a aproximação da gente é muito importante pra
eles...né...muito mesmo. n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 11
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o fato da equipe de enfermagem confrontar-se permanentemente com a realidade do sofrimento elou

da morte do outro, vivenciar as angústias e conflitos dos familiares e o preconceito das pessoas, leva a

um desgaste intenso, conforme depoimentos abaixo:

"O que me deixou mais estressada nos últimos tempos foram os aidéticos, sabe? São muitos anos de
trabalho, num seqüência de mortes que causou muito sofrimento, desgaste, né? ...Muitas histórias
tristes, nossa! Tivemos um paciente que ele não falava porque toda a família dele, todos os amigos o
abandonaram,· ele simplesmente não falava com ninguém, foi até morrer nessa situação. Nós tivemos
pacientes que não teve ninguém pra buscá-lo aqui, depois de morto ....Outro paciente que internou, a
família toda entrou em pânico, todo mundo apavorado, paciente de boa classe social e tudo, né? Eu
tenho uma pedra lá em casa de São Tiago, o paciente que me deu, ele era todo tatuado, não esqueço
dele, era todinho tatuado, o corpo todinho, os braços, o tórax ...Fica uma relação muito próxima, né? É
muito difícil, é muito sofrimento, coisa profunda mesmo ...que tira a gente do sério, né?"

Enfermeiro - Entrevista 09

"Olha, eu acho que a enfermagem não tá assim tão preparada para lidar com a morte, entendeu? O
paciente, ele, naquela fase terminal, ali, por mais experiência que você tenha pra aceitar, você sempre
assimila alguma coisa daquele momento ali...da morte. Você começa a analisar a sua vida, pessoas
que já se foram, né? Cê começa a lembrar ali e aí cê chega e ver o sofrimento de uma família, e nessa
hora, a gente começa a sentir um pouco pela família, mas infelizmente a gente tem que manter o
equilíbrio que...não pode ser frio, mas também não pode ser muito sensível, a gente tem que procurar
manter o equilíbrio, no geral a tendência é manter esse equilíbrio, s6 que dependendo do caso, a gente
fica mais sensível, às vezes, dependendo do caso. "

Técnico de Enfermagem - Entrevista 10

Todavia, os trabalhadores revelaram que é necessário aprender a lidar com as perdas, isto é, com a

morte dos pacientes. Evidenciaram a necessidade de aprender a entender a morte como um percurso

natural da vida, uma vez que a maioria dos pacientes ali internados acabam morrendo, devido ao fato

da AIDS ser ainda uma doença incurável.

Apregoam que o prazer no trabalho advém primordialmente do fato de poderem assistir diretamente o

paciente, prestando cuidados, acompanhando sua evolução clínica, da recuperação até a alta

hospitalar. Colocam que situações de urgência/emergência são bastante desafiadoras, proporcionando

realização plena, quando logram êxito ao lidarem com risco iminente de vida. O convívio com o

sofrimento e a dor do outro instaura conflitos e contradições inevitáveis pois, apesar do envolvimento
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emocional intenso e o desgaste a que se submetem, gostam do que fazem, sentindo-se

recompensados por poderem zelar pelo bem estar físico e espiritual dos pacientes, representando a

essência do seu trabalho.

Uma visão generalizada de todos os serviços de internação do HU-UFJF dada pelos trabalhadores de

enfermagem entrevistados demonstra, como principais dificuldades comumente vividas no cotidiano de

trabalho, a falta de cooperação espontânea, a não continuidade das ações implementadas, a

sobrecarga de trabalho para alguns elementos da equipe, a ausência de comunicação efetiva e o

ritmo intenso em função da gravidade dos pacientes e das exigências de pronto atendimento que

esses requerem, dentre outras.

Assim, todos os entraves e barreiras que se refletem na prática e organização do trabalho limitam o

prazer e a satisfação. Sentem-se frustrados e impotentes por não conseguirem transformar as

condições vigentes, preponderando no grupo de enfermagem o conservadorismo, tornando-se lenta a

incorporação de novas idéias e ações profissionais de vanguarda.

Vl1.2.11 Sentimentos de culpa, cobranças e críticas em relação ao trabalho

Verificamos nos depoimentos dos E que a impossibilidade de atuar em consonância com técnicas e

procedimentos específicos, ensejando um padrão assistencial satisfatório em qualidade e quantidade,

propicia um sentimento de frustração e fracasso muito forte, por não coincidir com os ideais éticos e

valores da profissão.

Culpam-se por não poderem cumprir com suas obrigações em função da falta de condições materiais

e humanas, falta de autonomia e poder decisório e negligência daqueles que têm o poder de decidir,
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apesar de reconhecerem que determinadas atitudes provêm do desconhecimento da realidade de

trabalho ou carência de recursos financeiros que impossibilitam a aquisição de suprimentos.

Os E vêm concentrando atenção no cliente dos serviços de saúde e suas necessidades

biopsicossociais, objetivando não lesar os direitos do homem-paciente respaldados pelo código de

defesa do consumidor (BRASIL, 1990). Embora o cidadão brasileiro não tenha o hábito de reivindicar

seus direitos, já se verificam inúmeras denúncias, nas quais profissionais de enfermagem são

responsabilizados pelos danos ocasionados aos pacientes por negligência, omissão e imperícia

(KOCH, 1991). Além disso, a Lei do Exercício Profissional (BRASIL, 1986) também atribui

responsabilidades amplas aos E, inclusive sobre os erros cometidos pelos profissionais a ele

subordinados.

Assim temos que os E, por medo dos riscos que um atendimento inadequado proporciona, incorporam

um alto nível de responsabilidade gerando um trabalho intenso e estressante, como mostra o relato

abaixo:

"Hoje eu sei, eu tenho certeza de que o que eu fiz durante a minha jornada de trabalho eu fiz o máximo
que eu pude fazer pra prestar um bom atendimento, eu tenho a minha consciência tranqüila, eu não
posso ser acusada de erros depois... Hoje eu consigo ter a visão de que eu não sou responsável 24
horas pelo hospital, entende? Eu achava que eu teria que dar conta de tudo e eu...eu ainda faço um
monte de coisa... mas eu descobri que eu tenho que trabalhar esse stress que eu sinto, porque ele tá
sendo até prejudicial pra minha saúde, porque hoje eu tenho dermatite de contato por stress ...tem
relação."

Enfermeiro - Entrevista 01

Salientam os entrevistados que para evitarem a culpa e a punição por não terem desenvolvido suas

incumbências corretamente, em virtude da falta de condições mínimas para o exercício profissional, se

vêem obrigados a improvisar, adaptar e a realizar determinadas condutas que não oferecem uma

resposta clínica adequada, situação essa causadora de mal-estar e indignação.
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Colocam ainda que outros profissionais, principalmente os médicos, fazem críticas contundentes

quando o trabalho não é desenvolvido conforme os parâmetros de qualidade desejados imputando o

insucesso à equipe de enfermagem, mantendo-se indiferentes e insensíveis à falta de suporte técnico-

operacional, trazendo essa situação, aborrecimento, revolta e insatisfação.

Os participantes da pesquisa citam que as condições de trabalho, o número exíguo de funcionários, a

carência de recursos tecnológicos, a falta de apoio logístico aliados a número elevado de pacientes

internados não são levados em consideração quando tecem críticas a respeito do trabalho

desenvolvido. Percebem que as críticas são feitas, tão somente em relação aos resultados do trabalho,

sem atentarem para as deficiências da infra-estrutura e de apoio que contribuem para desencadear

serviços/procedimentos de qualidade duvidosa ou ruim.

Comentam que, também, existem muitas cobranças e reclamações da própria equipe de enfermagem

que atua nos diversos turnos, devendo os E concentrarem esforços na resolução de pendências para

o turno que está assumindo. No entanto, procedimentos incorretos sempre ocorrem, até porque são

obrigados a improvisar para não deixarem lacunas no atendimento, sendo as atitudes julgadas como

displicência, omissão, erro e incompetência dos membros do plantão anterior, não sendo levados em

conta as dificuldades com que se defrontam para completar com sucesso suas atividades, situação

essa que também são por eles vivenciadas. A conseqüência é que esses comentários desabonadores/.

geram crises de relacionamento, ressentimentos e irritação.

Muitos trabalhadores afirmam que se sentem felizes e realizados quando após uma jornada de

trabalho cansativa e tensa, retornam aos seus lares com a sensação de terem cumprido com seus

deveres e obrigações, sem sentimentos de culpa por terem dado uma atenção precária e desumana.
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Diversos depoimentos deixaram transparecer essa sensação de prazer, pela atuação correta e efetiva,

durante a jornada de trabalho.

"Tem dias que você sai daqui com a sensação de que não fez nada, dá vontade de voltar e começar
todo o seu dia de novo, é aquele dia em que nada dá certo, mas tem dia que não, cê sai daqui
satisfeita, graças a Deus, que meu dia está cumprido e bem cumprido."

Enfermeiro - Entrevista 09

"Me sinto tranqüila porque eu faço direito, muito em paz, tranqüila, sem nenhum stress e quando eu
saio preocupada com o doente, chego em casa, eu ligo pra saber, entendeu? Eu tenho a minha
consciência tranqüila, porque eu faço meu serviço bem feitinho, então eu não tenho stress. Meu stress,
igual quando eu pego as coisas erradas, aí eu fico muito triste, né?"

Enfermeiro - Entrevista 28

"Quando eu chego aqui eu procuro fazer da melhor maneira possível, sempre procurando ver o lado do
doente ...saio cànsado mais satisfeito de ver que eu deixei tudo em ordem, direitinho, que os pacientes
também estavam todos tranqüilos, sem nenhum problema, aí eu fico bem tranqüilo mesmo, deito no
travesseiro, posso dormir sossegado"

Técnico de Enfermagem - Entrevista 12

Outros entrevistados, no entanto, revelam problemas de saúde pela insatisfação, frustração e

sensação de impotência que ocorre por chegarem ao fim da jornada de trabalho e não terem

conseguido oferecer um atendimento dentro dos padrões desejados, como mostra o depoimento de

umaAE:

"Cansada e insatisfeita (risos) porque eu queria assim, é igual como eu falo pra minhas colegas na
hora que a gente sai do trabalho, 'eu queria assim, sair daqui com a consciência tranqüila, que bom foi
um ótimo....né, cansada fisicamente mais porém, assim satisfeita, porque foi feito tudo de acordo, do
jeito que teria que ser feito' ...No início desse ano eu tive depressão por causa do trabalho, por causas
dessa insatisfação, dessa coisa que vai com a gente pra casa, não tem jeito ...se tivesse uma maneira
de você chegar ali no vestiário, na hora de cê tirar o uniforme e cê largar também a insatisfação, né? A
chateação. Mas não tem jeito cê vai pra casa, cê fica pensando, pois é!!!, podia ser assim, podia ser
diferente, podia ter isso pra mim fazer pro paciente X, podia ter aquilo pra mim fazer pro paciente Y,
entendeu? E isso acabou me levando a uma depressão que foi muito forte mesmo, porque o médico
falou, 'se você não querer você vai morrer, porque depressão mata e dá um jeito de reagir logo porque
se não' ...E eu fiquei 90 dias afastada, assim, sabe? Tomando remédios, até a hora que eu decidi, eu
falei, não vou tomar mais nada, vou levantar a cabeça, eu não posso ser assim, eu não vou consertar o
mundo, porque até Deus ...Jesus Cristo veio, não conseguiu, né? Então o que é que eu vou fazer?
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Eu vou dar o melhor de mim, vou fazer o possível, de acordo com a minha consciência, pra mim sair
daqui assim, com a consciência tranqüila de que eu cumpri com minhas obrigações de acordo com
aquilo que me foi dado, caso contrário, milagre é impossível."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 25

Os E comentam que os iniciantes entram na instituição com idéias inovadoras, tendo suas expectativas

frustradas pela impossibilidade de colocá-Ias em prática. Os veteranos atribuem esse comportamento

ao desejo de "aparecer" e "tomar o lugar" e não uma preocupação em desenvolver um trabalho melhor.

As represálias, os comentários maldosos e as retaliações fazem como que suas atitudes e

comportamento se modifiquem com o tempo, tornando-se apáticos, acomodados e cabisbaixos por

terem sido tolhidos e castrados nos seus desejos de mudança.

Assim, os trabalhadores entrevistados assinalam que as pressões e críticas que sofrem, as péssimas

condições de trabalho, as improvisações, as altas exigências de atenção e responsabilidade, entre

outras circunstâncias, são potencialmente ansiógenas e constrangedoras.

Vl1.2.12 Jornada de trabalho

Os depoimentos são unânimes quanto ao desgaste que representa trabalhar em uma organização

hospitalar que funciona 24 horas por dia, 365 dias do ano, em um trabalho contínuo que se depara com

sérios problemas de coordenação e operacionalização dos turnos e horários de trabalho.

São adotadas uma diversidade de escalas de serviço nas unidades de internação do HU-UFJF face ao

número reduzido de pessoal, que implica em limitações e adaptações para a cobertura em todos os

turnos de trabalho, inviabilizando assim uma possível uniformização da escala para todos setores e

para todos os funcionários.
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A grande maioria dos trabalhadores de enfermagem trabalha durante o horário diurno, sendo na

manhã de 06 às 12 horas, à tarde de 12 às 18 horas, no período vespertino de 18 às 24 horas e no

noturno de 24 às 06 horas. Foi implantado recentemente por pressões dos funcionários o regime de

plantão diurno ou noturno de 12/60 horas.

Os entrevistados do diurno confirmam em seus depoimentos que a jornada de seis horas diárias e os

plantões de 12x60 são considerados muito dinâmicos e prazerosos em função da grande

concentração de atividades de enfermagem nesse período, referentes à execução de procedimentos

especiais, banhos no leito, administração de medicação e alimentação, dentre outras. Referem que o

turno da tarde já apresenta um fluxo de trabalho menor, aparentemente mais monótono e ocioso,

dando a sensação de que o tempo não passa. O pessoal entra em pânico no que concerne à

possibilidade de vir trabalhar à noite, por julgarem ser um horário que leva a um desgaste excessivo.

Porém, muitos trabalhadores do turno da manhã, com início às seis horas, revelaram que são

obrigados a acordar antes das quatro da madrugada, em virtude da distância entre suas moradias e o

local de trabalho. Essa situação é considerada penosa, pois além do cansaço do trabalho, acrescenta-

se a necessidade de despertarem várias horas antes do início do turno, tendo em vista a espera e

tempo da condução ou mesmo o tempo a ser gasto com uma longa caminhada para chegarem ao HU-

UFJFJ. Outras trabalhadoras colocaram que também sacrificam horas do sono noturno para

realizarem seus afazeres domésticos, o que desencadeia esgotamento físico e fadiga patológica.

Aqueles que trabalham no período da manhã sentem que a jornada de trabalho é relativamente curta

quando confrontada com o volume de atividades que têm a cumprir, obrigando-os a permanecer, além

do horário, para concluir com êxito todo o trabalho ou, em sendo o caso, repassarem parte do que não

foi finalizado para o pessoal do turno subseqüente. Os fatores que impedem a não realização de suas
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atividades dizem respeito às solicitações inesperadas dos médicos, residentes, acadêmicos e

professores, situações de urgência e risco iminente de vida dos pacientes, além da falta de condições

de trabalho.

Referiram o fato do HU-UFJF ser um Hospital Escola, em que as demandas dos professores,

estagiários e residentes no período diurno, prejudicam sobremaneira o o desenvolvimento da suas

tarefas, gerando sobrecarga de trabalho, tensão e nervosismo, sendo mencionado por alguns que os

plantões noturnos aparentemente são mais calmos, mas não menos cansativos, considerando as

peculiaridades do horário. Sobre essa questão temos que:

"Eu escutei uma colega falar uma coisa muito engraçada, que quando sai do HU precisava de três
horas para a cabeça chegar no lugar. Até então, eu não tinha delimitado esse tempo pra mim, mas
cheguei a conclusão que é. Por ser um hospital de ensino nós temos ainda uma sobrecarga ligada a
isto, são várias profissionais e estudantes perguntando, questionando, pedindo ...e isso em
determinado horário de pico que é o da manhã, isso para o enfermeiro aumenta muito mais, quando a
gente sai daqui é uma sensação de cansaço mental, você não consegue voltar a sua cabeça pra
determinado assunto, como eu vou explicar ...é a concentração, uma coisa que eu noto assim, a gente
fica com dificuldade de concentração, atenção, apáticas, tanto é que eu perdi o número da minha
senha e eu levei três dias pra voltar a lembrar qual é o número da minha senha, tão ruim que eu fiquei
depois de uma semana de trabalho, mas por causa dessa sobrecarga. "

Enfermeiro - Entrevista 07

"Eu gosto de trabalhar a noite, é melhor, ainda mais hospital, hospital de dia é muito complicado, o
trânsito de pessoas é muito grande, ainda mais aqui que é um Hospital Escola, de dia aqui é uma
loucura, né? "M" profissionais de tudo quanto é área, procurando saber, saber, saber, e se você tá ali
como funcionário, é muito complicado, que você quer cumprir a sua jornada, fazer, né? As suas
obrigações, o horário certo, seguir a sua rotina, e o outro quer aprender, às vezes, isso dá um certo
atropelo. Por isso que eu gosto de trabalhar a noite, que mesmo que tenha um ou outro profissional, o
número é menor, e a noite eu acho que o paciente também não que ele fique mais tranqüilo, que
quem f~mde desorientar, sempre se desorienta de noite (risos) é sempre de noite que acontece, mas
o hospital em si é mais tranqüilo, eu acho um horário mais suave pra trabalhar ..."

Técnico de Enfermagem - Entrevista 36

A jornada de trabalho noturna é percebida por muitos trabalhadores como excessivamente fatigante,

prejudicando seu rendimento, saúde e bem estar, assim como sua vida familiar e social, situação essa

complicada pela associação à necessidade de realizarem o trabalho doméstico e, muitas vezes, terem
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outro emprego. Os depoimentos de uma AE e TE sobre o elevado esforço físico e psíquico que

envolve a jornada rotativa a que se submete, é bastante expressivo:

"Eu tenho dificuldade de concentração pra dormir, tenho deficiência de sono ...eu tenho sono, sinto
sono, eu deito na cama e não consigo relaxar. Eu já tive em vários neurologistas e eles passam
medicações fortes assim, pra eu dormir e não vale nada, fico sem dormir. Eu já tive até neurologistas
que me falou assim em me mandar pra medicina do trabalho, porque o que acontece comigo é o meu
relógio bio/ógico ...são muitos anos trabalhando a noite, né? Mas eu não esquento com isso eu tenho
três filhos, meu marido trabalha de dia, ele é técnico de enfermagem também, então de dia eu tô com
as crianças de noite é ele que tá, então não tem como mudar essa situação. Então, assim eles (os
médicos) atribuem uma doença, mas eu não vejo isso, eu vejo que é mais por minha culpa mesmo, eu
me esforço demais, eu quero dar o máximo de mim, quero ser a super mãe, a super profissional, então
eu digo que não é uma doença, justamente por isso, porque é uma coisa que eu mesma exijo de mim e
se eu não fizer bem feito eu me culpo, então não é uma doença, a gente vai levando, vou levando
bôbo ..."

Técnico de Enfermagem - Entrevista 04

O conteúdo do depoimento acima foi corroborado por outros depoimentos de trabalhadores que

mostraram estar impossibilitados de adoecer, imputando a si mesmos a culpa pelo esforço sobre-

humano a que se submetem em prol do trabalho e da família.

A maioria dos entrevistados apontou que o trabalho realizado a noite gera transtornos fisiológicos

relacionados com distúrbios do sono, agravados pelo fato de não conseguirem ter um repouso

adequado após o plantão pelos ruídos e luminosidade do ambiente doméstico, além de perturbações
'"

do apetite e problemas digestivos.

Aqueles que fazem plantão de 12x60, com uma noite de trabalho por duas noites livres, opinam que

esta modalidade é a ideal em contraposição a quem trabalha seis horas diariamente, por permitir um

descanso mais tranqüilo e reparador do desgaste físico e mental com que se defrontam, apesar de

arcarem com o ônus da visível redução do pessoal no período. Sobre as vantagens desse regime de

trabalho as falas dos trabalhadores deixam claro que:
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"Se for um plantão muito agitado a gente fica um pouco cansada, mas com esse horário de 12 x 60 só
. em cê saber que cê vai trabalhar aquelas 12 horas, mas você tem dois dias pra folgar isso te recupera

bem. Igualo pessoal que trabalha seis horas, todo dia tem que tá aqui, é muito mais desgastante do
que 12x60."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 06

"Bom, não dá pra negar que é cansativo, né? A gente trabalha mais ou menos 12 horas por dia, hoje
em dia é 12 horas, antes era 06 horas, é realmente cansativo. Você chega em casa um pouco
cansado, fisicamente, né? Você anda pra cá e pra lá, no final do dia você andou quilômetros com
certeza, mas normalmente você chega em casa e no outro dia cê tá recuperado e tá pronto pra daí a
dois dias tá aqui de novo e é por aí...realmente é cansativo, mas quandO você gosta, tudo isso é banal,
com certeza. "

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 22

"Quando eu trabalhava durante o dia saía mais cansada, agora eu tô fazendo 12x60 noturno, mas
tenho dois dias pra descansar, né? Essas 12 horas melhorou muito pra nós aqui, melhorou muito."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 33

Os entrevistados revelam que é bastante cansativa e fatigante a jornada de trabalho de seis horas

diárias no período da noite, apesar de estarem plenamente adaptados à esse ritmo, conforme

depoimentos a seguir:

"Olha, fisicamente nós temos desgaste, principalmente quem trabalha à noite, a gente se cansa muito. "
Enfermeiro - Entrevista 08

"Fisicamente eu me canso no sentido do horário em que eu trabalho, eu trabalho de meia noite às seis
horas, o meu relógio biológico durante esse tempo todo já é mais ou menos voltado pra isso, eu
consigo ficar numa boa a noite toda, né? Mas é cansativo com toda certeza. n

Enfermeiro - Entrevista 19

Os entrevistados retratam, ainda, que existe um excesso de trabalho em função do número reduzido

de funcionários no período da noite, se transformando em uma forma contínua de desgaste e

destruição de suas energias físicas e mentais, sendo entretanto, discriminados pelo corpo de

enfermagem que lhes atribuem a pecha de ociosos e desocupados.

Esse estigma ocorre pelo fato de que, apesar da existência de normas coibindo o repouso noturno, o

pessoal da noite se permite um descanso físico em plantões expressamente tranqüilos, tendo como
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retaguarda a vigília de um colega de trabalho, que responderá às solicitações dos pacientes e acionará

a equipe em caso de urgência.

Os depoimentos são unânimes quanto ao desgaste que representa trabalhar nos finais de semana e

feriados. Citam que representa um duplo sofrimento, sentido antes e durante a realização dos plantões.

Trabalhar nos sábados e domingos, principalmente para aqueles que têm família, significa abdicar as

atividades de lazer e o convívio com os filhos. Para outros os plantões de 12 horas consecutivas,

diurnas ou noturnas, são vistos como causadores de stress, comparecendo ao trabalho muitas vezes

por obrigação, sabendo que a sua falta poderá sobrecarregar os colegas e prejudicar o atendimento.

Os entrevistados colocam que o nível salarial é condição crucial para a possibilidade de garantia, não

apenas da necessária recuperação do cansaço, mas também de uma qualidade de vida capaz de

neutralizar os aspectos psicossociais negativos do trabalho noturno, dos plantões de fins de semana e

feriados e de atividades em horário fixo diurno, mas que também se apresentam especialmente

desgastantes. Um salário que não traduz as expectativas de realização de atividades lúdicas - lazer

ativo e significativo durante as folgas e férias - torna ainda maior o desinteresse, o cansaço e a falta de

motivação para o trabalho.

A grande maioria concorda, ainda, que os plantões de finais de semana e jornadas mais extensas

eram melhor aceitos no início da carreira. À medida em que vão se casando e constituindo família,

sentem que a tolerância a esse regime de trabalho se reduz pelas implicações que trazem.

Porém, existem aqueles que ao trabalharem nos finais de semana antevêem oportunidades de

resolução de problemas pessoais nos seus dias de folga que ocorrem em dias úteis. Outros colocam

que aos domingos os plantões costumam ser mais calmos, dando condições de prestarem melhores

cuidados, baterem papo com os colegas e pacientes, além de terem oportunidades de maior
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confraternização ao almoçarem juntos, o que na semana é sentido como impossível pela dinâmica da

vida hospitalar.

Demonstram que a falta de substitutos de folgas, férias e licenças conduz a uma sobrecarga de

trabalho e ritmo intenso que implica em esgotamento e angústia, prejudicado sobremaneira quando da

ocorrência de faltas ao plantão. O stress nessas situações se faz presente associado ao acúmulo de

atividades e excesso de pacientes sob a responsabilidade de cada um, bem como à falta de ação

eficaz em situações críticas pela dificuldade de concentração, cansaço e desatenção.

Vl1.2.13 O contato com a morte

Os entrevistados falam que a maior parte de suas vidas profissionais transcorre em contato direto com

o homem-paciente e suas necessidades. Desse contato, o mais doloroso, angustiante e difícil é com o

paciente terminal e o enfrentamento da morte, interferindo diretamente em seus sentimentos, emoções

e defesas.

Os depoimentos revelam que os trabalhadores de enfermagem, ao assistirem o morrer dos pacientes

ficam frustrados, exibindo uma sensação de tristeza e lamento pela perda daquele alguém com quem

se acostumaram a conviver. Esta percepção emerge nos seguintes comentários:

"Ah! Quando morre um, acaba com o meu dia, aquilo me desequilibra toda, até eu chegar outra vez
aonde eu estava....praticamente vai....principalmente quando acontece no princípio do plantão, quando
um paciente que a gente, né? Tem muito tempo que a gente tá lidando com ele, então o resto do
plantão, assim é horrível, não só pra mim, mas pra todas as pessoas que eu já trabalhei, todas as
colegas de serviço, a gente assim...é horrível.n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 04

"Quando há óbito, quando o paciente vem a óbito, às vezes, o paciente sofre muito e vem a óbito,
aquilo...(suspiro) maltrata muito a gente. Eu não sei se é por causa da minha idade, sessenta e três
anos, eu sou um pouquinho sensível, eu já passei um tanto aqui, porque a gente conversa com os
pacientes, eu fico assim amiga deles, entende? Fico assim com aquelas confidências, fico
conversando, depois quando o paciente vai para a cirurgia, não sai daquela cirurgia, é traumatizante,
viu? Semana passada mesmo, quase desmaiei perto de uma paciente, tava no pós-operatório,
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sangrando muito, né? Coágulos, sofrendo ali, ele ainda segurava na minha mão, mal do jeito que tava,
ainda falava meu nome, aquilo ....eu fiquei ali atendendo ela, ela segurava na minha mão, eu quero
sair...falei pra chefe de enfermagem 'Oh! Acho que não tenho mais idade pra isso não, não tô
agüentando'. Com aquela ali, tinha hora que o meu joelho chegava a vergar, eu não vou desmaiar, que
eu nunca desmaiei, porque eu vou desmaiar agora, né? Foi duro, não só pra mim, mas também pra
minha colega que estava comigo, ela também sentiu um pouquinho. "

Técnico de Enfermagem - Entrevista 30

"Tento não deixar me levar, né? Porque, às vezes, a gente tem uma ligação muito forle com o paciente,
você quer a recuperação daquele paciente e o paciente falece, é difícil, mas a gente tem assim ...que
ser firme, ser segura nesse ponto, você se segura o máximo possível. n

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 06

"Olha eu vou te ser sincera, na hora eu sou uma pessoa assim, muito segura, faço tranqüilamente
como se não tivesse me atingindo, entendeu? Principalmente paciente que já tá aqui há mais tempo,
que cê já conhece ele bem, a família, a mulher, os filhos, né? Mas depois, quando eu saio daqui, aí eu
choro, choro, choro, até desabafar, não é fácil não."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 25

A decepção e desilusão sofridas pelos entrevistados estão relacionadas com o fato de que são

preparados para salvar vidas. A preservação e o prolongamento da vida é o objetivo da equipe de

saúde, por conseguinte, sentem-se impotentes quando não obtêm êxito em suas tentativas. Por outro

lado, a convivência diária, às vezes, por tempo prolongado com os pacientes, gera um certo

envolvimento, proporcionando uma sensação de vazio, de perda quando estes morrem, como

demonstra a fala dessa TE:

"Teve uma criança que morreu tem um ano e pouco e ela era praticamente filha da gente aqui, né?
Então quando a gente pensou assim, que ela fosse melhorar, que ela teve aquela melhora, aí ela
morreu, foi um choque porque ela não tinha aquele quadro assim pra morrer, dá uma fraqueza assim,
no serviço, no trabalho, nas coisas que a gente fez, dá uma sensação de vazio, de perda mesmo,
numa coisa que parece sua, né? Já, né?"

Técnico de Enfermagem - Entrevista 05

Os entrevistados colocam ainda que a intensidade do sofrimento pela morte dos pacientes é

diferenciada levando-se em conta fatores como a idade, o diagnóstico e o prognóstico dos mesmos.

Esta conotação foi registrada nos discursos que se seguem:
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"Uma criança internou-se aqui, tava com leucemia, então ela tava na fase terminal, não tinha mais
nenhum tratamento e aí eu fiquei muito sentido com a morte dessa criança, eu tenho assim uma certa
dificuldade de lidar com pediatria, eu gosto muito de criança, mas pra lidar com a criança doente eu
tenho uma certa pena, essa criança quando teve que preparar o corpo dela, eu que tive que preparar.
Nessa eu fiquei muito sentido, né? Mas era uma coisa que a gente tava esperando ...n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 10

"Olha a gente assiste muito o doente, passa tudo o que quer passar pra ele, procura dar conforto, né?
Porque na fase final a gente tem que dar um conforto, aspirar, mudar de posição, cê vê o que cê pode
ajudar o doente e é o que a gente faz. A gente fica muito triste porque morrer todo mundo vai morrer
um dia e tem que ser de alguma coisa, quando é uma paciente nova, choca mais a gente, quando já
está bastante idosa ou então quando está com determinada patologia e a pessoa fica sofrendo toda
vida a gente até encara com mais naturalidade, mas tem paciente que, às vezes, até emociona a
gente, você conversa com o paciente, agora, aqui, você vai embora, o leito tá vago, cê pensa que o
paciente foi embora, de repente teve mal súbito e morre, né? ..essas coisas deprimem muito a
gente ...mesmo!!!"

Técnico de Enfermagem - Entrevista 16

"Quando você cuida de um paciente debilitado e a gente tenta, tenta, tenta, inclusive eles falam pra
gente não se apegar ao paciente e a gente se apega ...e aqui tem dado muito caso de leucemia em
paciente jovem, sabe? Com idades entre 15, 17 e 19 anos, aí a gente pensa ...paciente, às vezes, da
nefro também que aparece com uma faixa mais jovem, aí a gente quer a melhora, quer que melhore, o
paciente tem esperança, você tem que alimentar a esperança dele no tratamento, quando você vê
termina em nada, vai a óbito, então dá uma tristeza, uma vontade de mudar, de sair, de fazer outra
coisa, sabe?"

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 13

"Quando é criança ...na pediatria eu não consigo entrar lá, nó!!! Quando me pedem pra ir lá, eu vou
aborrecida, mas tem outros que a gente nem sente, não dá nem pra sentir, você vê aquilo a toda hora,
né?"

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 33

o freqüente assistir ao morrer dos pacientes fazem com que os trabalhadores de enfermagem

empreguem mecanismos de defesa visando racionalizar, esquematizar ou dominar sentimentos e

comportamentos conforme a classificação da perda. Como estes momentos são vivenciados diversas

vezes, o desgaste é muito intenso, por isso é necessário instituir alguma estratégia para diminuir o

impacto. Decorrente deste mecanismo de defesa, alguns profissionais verbalizaram que de acordo

com as condições do paciente e os laços de amizade que se formam, sentem de maneira diferente,

isto é, podem controlar seus sentimentos.
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A morte dos pacientes é percebida pelos entrevistados como um momento difícil, gerando impotência e

distúrbios somáticos, como pode ser observado nos relatos abaixo:

"Eu tenho muita dificuldade de lidar com criança assim, numa fase terminal, crianças com neoplasia,
leucemia, qualquer tipo de doença, eu sinto muita dificuldade, porque você tá com ela todo dia,
conversa e tal, quando ela chega nessa fase é uma situação muito difícil porque de repente, você não
consegue nem dar, assim ...o que é que a gente vai fazer? O que é que eu vou fazer com ela? A gente
fica assim, até nervosa ...o que é que eu posso fazer por ela? A gente fica assim impotente com aquela
situação, eu sinto assim. n

Enfermeiro - Entrevista 26

"Tem alguns casos que você se sente realmente impotente, né? Principalmente quandO você não
obtém êxito, não é? Pacientes jovens, não que o velho não mereça viver, mas ..."

Enfermeiro - Entrevista 34

"Aí é onde entra a gastrite, né? Que a gente finge pra não passar pra eles, onde depois o estômago
não resiste, sabe? Aí, quando me ataca a gastrite, inclusive minha irmã já sabe quando tem um caso
assim mais grave ...óbito....e eu chego na minha casa e falo: ai! Que dor de estômago, mal estar, cada
dia pior. Teve morte? Tem criança grave? Minha irmã já sabe. n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 05

Os trabalhadores de saúde são preparados para manter e recuperar a vida e quando percebem que

não conseguem preservá-Ia, sentem-se desiludidos e deprimidos, requerendO em alguns casos apoio

psicológico, por não suportarem a perda de pacientes queridos, conforme relato de uma E:

"Eu já tive problemas, fiquei muito chorosa, triste, depressão mesmo, daí precisei recorrer a um
psicológo da Universidade, porque eu não enfrentava bem essas questões de morte, cada vez que um
paciente ia a óbito, pacientes que eu tinha mais apego, mais tempo de convivência com eles, era muito
díficil, muito complicado na minha cabeça. n

Enfermeiro - Entrevista 15

Se por um lado a morte dos pacientes é percebida como um momento desgastante e penoso, por outro

demonstram que faz parte do cotidiano de trabalho, sendo encarada com naturalidade e sem muito

envolvimento. Os discursos apresentados evidenciam este pensamento:
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"Em relação ao risco iminente de morte eu me sinto capacitado a enfrentar. São dezessete anos dentro
de um hospital, vendo essas situações a gente, a gente se acostuma, a gente aprende, a gente adquire
experiência, né?

Enfermeiro - Entrevista 08

"Essa é a rotina, é a realidade nossa de trabalho, né? Você lida com a morte a todo momento, com a
dor das pessoas, embora você se emocione como ser humano, mas você já trabalha isso ...eu já
trabalho bem isso, eu trabalho bem essa parte, né? Já tá bem..isso dentro de mim já está bem
trabalhado, eu não me abalo muito com essas coisas não."

Enfermeiro - Entrevista 18

"A partir do momento que a gente tem a consciência tranqüila de que fez a parte da gente, acho que a
gente tem que encarar, né? A morte como parte da vida e, enfim, dar essa racionalidade ou pelo
menos tentar. É claro, é lógico que tem uns que marcam mais do que outros, né?"

Enfermeiro - Entrevista 19

"A gente que tá nessa profissão então a gente tem que encarar, mas é desagradável, né? A gente vê
uma pessoa ali naquele sofrimento, se a gente pudesse a gente daria a vida pra pessoa, entendeu? A
gente, às vezes, brinca, chega até a caçoar, cê vai ficar bom, cê vai sair dessa, mas tá vendo que não
vai ter jeito, entendeu?"

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 23

"Pois é como eu te falei, antes eu sofria mais, hoje não. Hoje eu ainda sofro, mas não com tanta
intensidade, a gente vai ficando mais calejada, mas a gente sente. A primeira vez que eu coloquei um
paciente no necrotério, que eu pus ele dentro da geladeira e quando eU...eu saí de lá e eu olhei o céu,
era tarde, era horário de verão, o sol uma maravilha, aquilo vennelho no céu, eu comecei a chorar com
pena daquele paciente que estava dentro da geladeira, que eu tava vendo aquela paisagem e ele não
tava vendo. Hoje eu sinto, mas não é a mesma coisa, porque eu já fiquei mais calejada, entendeu?"

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 24

Os depoimentos revelam que a morte dos pacientes é percebida de maneira diferente entre os

funcionários mais antigos e os mais jovens. Fica claro que com o passar do tempo acabam por criar

um mecanismo que os auxilia neste enfrentamento, tornando-se aparentemente insensíveis, frios e

indiferentes, exatamente com o intuito de camuflar as incertezas, inseguranças e medos que envolvem

o contato com o outro.
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Alguns entrevistados disseram viver sentimentos de angústia, dúvida e raiva por acreditarem que

falharam na prestação dos cuidados, seja por não terem sido utilizados todas as alternativas para

recuperar a vida dos pacientes, seja por negligência de outros membros da equipe de saúde ou ainda

por falta de condições materiais, como mostram as falas que se seguem:

"Quando eu trabalhava no CTI teve o caso de uma criança, foi um caso muito marcante, ela
morreu ...acho até que foi um pouco de negligência, infelizmente médica, a gente ficou um pouco
revoltado, mas não tinha como provar, a gente percebia, né? Que era...e ao longo desses anos todos
que eu tô aqui tem algumas histórias, se for contar todas..."

Enfermeiro - Entrevista 34

"Quando um paciente morre porque ocorreu uma negligência, que a gente sabe disso ...que existe ...né?
Isso choca muito a gente. "

Técnico de Enfermagem - Entrevista 16

"Em relação ao sofrimento do paciente, como profissional eu te diria assim, se eu tiver em condições
de fazer e não só eu, mas toda a equipe, né? Tiver condições, tá fazendo tudo que tem condições de
fazer, não tá faltando nada, mesmo assim que ele não saia, por exemplo, isso não me afeta, entendeu?
Emocionalmente, nossa eu tô muito triste porque ele não saiu ...se eu fiz tudo e se todo mundo fez tudo
que tinha que fazer e tinha tudo que se podia fazer, tudo bem, perdas em todo lugar há, né? Agora,
quando se perde um paciente por falta de alguma coisa, traz muita revolta, porque o paciente pode ser
desconhecido, mas poderia ser você ou alguém da sua família. n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 36

o convívio contínuo com o morrer dos pacientes faz com que os profissionais reflitam sobre a finitude

humana, como observamos no depoimento a seguir:

"Olha, no hospital, às vezes, a gente fica dançado, principalmente quem trabalha em CTI, fica muito
dançado, a sua cabeça fica...assim ...essa questão da morte ...você fica pensando, cê fica com muito
medo, sabe? Muito assustado com isso. Às vezes, você pára assim, num grupo de amigos, cê fica...de
tanto lidar com isso, morte, morte, morte, cê fica assim, até onde, né? Até onde eu vou? Qual vai ser o
meu fim? Cê entendeu? Satura, satura muito lidar com isso. n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 35
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Assim, os entrevistados ao vivenciarem o morrer dos outros ficam pensativos, refletindo sobre a

própria natureza finita de suas existências, imprimindo-lhes sentimentos de medo, angústia e

impotência frente ao desconhecido.

Alguns entrevistados mencionaram aceitar melhor a perda dos pacientes por buscarem amparo e

conforto em crenças religiosas. Entretanto, sentimentos de ambivalência afloram quando percebem a

morte do paciente como um descanso, relacionando-a à vontade suprema, que chegou o seu momento

mas, ao mesmo tempo, surgem impressões de falência profissional e de fracasso, já que se sentem

compromissados com a vida e é em sua preservação que se sentem gratificados.

Segundo os E é também muito aflitivo e penoso lidar com o luto e o sofrimento da família. Declararam

que o fato de serem obrigados a comunicar a morte dos pacientes aos seus entes queridos é muito

doloroso, principalmente em virtude dos laços afetivos que se estabeleceram com um contato mais

prolongado e da expectativa em relação à dor emocional e às reações que poderão ser liberadas.

Ponderam que mesmo podendo incumbir outros profissionais de darem a notícia do óbito, optam pelo

seu enfrentamento, reunindo forças e coragem para fazer a comunicação. Alegam que, apesar das

tensões geradas, entendem essa atribuição como inerente ao seu trabalho, embora se sintam aliviados

quando o médico toma para si essa responsabilidade.

Colocam que é bastante deprimente realizar os cuidados com o corpo, após o óbito, sendo que vestir

as crianças mortas é considerado como uma das piores atividades que existe em se tratando da

pediatria.

Em síntese, temos que o hospital não é apenas o lugar onde as pessoas se tratam e curam; é,

também, onde morrem e onde, paradoxalmente a palavra morte é negada. No HU-UFJF um número

relevante de entrevistados mostrou que seus pacientes não morrem: 'eles expiram', 'sucumbem',
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'falecem', 'vão a óbito' ou 'têm uma parada', mostrando as dificuldades no convívio e enfrentamento

dessa situação.

Vl1.2.14 O ritmo de trabalho e a otimização do tempo

Os entrevistados consideraram entre insuficiente e corrido o tempo disponível para o desempenho das

atividades. Os fatores atribuídos para a ocorrência desta situação se referem à falta de pessoal, às

férias, às folgas e às abstenções ao serviço que os impossibilitam de terem pausas para refeições ou

intervalo para descanso. Esses momentos são percebidos como necessários para adquirirem forças e

se refazerem para dar continuidade ao trabalho.

Muitos se queixaram de stress, nervosismo e doenças em função da exigüidade de tempo para

realizarem suas atribuições, sofrendo pressões e cobranças das chefias para que o trabalho esteja

concluído e dos pacientes que se sentem prejudicados por não terem prontamente atendidas suas

solicitações. O ritmo de trabalho e a conseqüente sobrecarga das diversas unidades de internação

levam os trabalhadores de enfermagem a contraírem enfermidades, cometerem erros em função da

perda de concentração e lentidão dos reflexos e ao stress, conforme depoimentos abaixo:

"Causou trauma, né? Na época eu trabalhava aqui como técnico de enfennagem e eu fiz um
procedimento errado ...um médico pediu pra eu fazer uma injeção num nenen, sem me dar a prescrição
e eu acabei fazendo na criança errada, noutra criança. Então eu tive que ir pra delegacia e tive que
ficar, fiquei praticamente a noite inteira na delegacia, pra prestar depoimento e depois foi aberto um
processo contra mim, fui a julgamento e o próprio promotor, durante a sessão, pediu a minha
absolvição, porque ele viu que eu tava correta, não tinha feito aquilo por querer, então isso me marcou
muito sabe? Marca até hoje, eu me sinto assim meio traumatizada, às vezes, eu faço um medicamento
e de repente eu vou conferir de novo pra ver se não fiz na criança errada, então causou uma certa
insegurança, mas eu trabalho bastante pra me livrar disso, mas é difícil...então são os riscos que você
corre no dia a dia que cê tá sempre, correndo, correndo, né?"

Enfermeiro - Entrevista 03

"Eu tive cálculo renal...eu tenho uma propensão a ter cálculo renal, eu coloco isso em função do
trabalho, pelo fato de não poder ir ao banheiro com freqüência. Você fica muito tempo sem urinar e isso
vai fazendo com que vá fonnando resíduos ali, até fonnar o cálculo, e isso realmente ...foi isso que
realmente me fez com que eu tivesse isso também, e outra coisa é a gastrite, quer dizer, pelo próprio
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stress do trabalho, você tem gastrite, você, às vezes, eu, por exemplo, eu já trabalhei doze horas
seguidas sem conseguir parar pro horário de almoço, então quando vou almoçar, eu almoço e janto e
já é bem tarde, com isso meu estômago fica muito prejudicado, às vezes, você come coisas que não,
né? Não vai te alimentar bem, exatamente porque você está correndo, que às vezes, é você sozinha
trabalhando e normalmente o profissional de enfermagem é muito pouco, então você se desgasta,
você faz o trabalho de dois, três, isso estressa muito também, né?"

Técnico de Enfermagem - Entrevista 20

"Igual agora eu tô preparando medicação, um monte de medicação, o telefone toca umas dez vezes,
toda hora eu tenho que parar a medicação pra atender o telefone, quando eu volto eu fico: onde é que
eu tava? Que medicação é essa? Isso cansa, cê tem que tá ligada ali, e o telefone: ah! Eu gostaria de
saber notícia de fulano, quero saber notícia de sicrano, aí você tem que ir lá, para a medicação, ir lá na
enfermaria, ·saber do paciente, tomar a falar no telefone, pra poder voltar, isso cansa muito, né? Cê
fica, cê não sabe o que cê faz, se cê olha uma coisa ou olha outra coisa, isso cansa bastante, isso é o
que me cansa mais, ao meu modo de ver. n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 31

"Nós somos três auxiliares de manhã pra 25 a 30 pacientes, quer dizer como é que você pode dedicar
atenção a cada um do jeito que é necessário. A gente sabe que seria o ideal quando você,
né? ...permanecer mais perto do paciente, conversar, saber da vida dele, dar um apoio, mas nem
tempo pra isso cê não tem, a gente faz um pouquinho disso aqui na hora que cê tá dando banho de
leito no paciente, cê vai levar ele no banheiro, conversa, dá o seu apoio moral e tal, mas é só nessa
horinha, às vezes, você não tem tempo de voltar perto do paciente depois hora nenhuma, porque o
trabalho é tanto, é tanta coisa que cê tem que dar conta, é tanta coisa que eu tenho que deixar feita,
que não dá tempo ... É pouco tempo, pra muito trabalho e pra pouco funcionário ...então isso te estressa
muito, entendeu?"

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 25

Os E têm que atender a duas ou mais unidades de internação, muitas vezes, em andares diferentes,

coordenando a assistência e prestando cuidado direto em situações que envolvem um maior risco para

os pacientes, sofrendo pressões para que ajam rápida e eficazmente às solicitações múltiplas e

inesperadas de médicos, corpo de enfermagem e também dos pacientes. Apontam como propiciadores

de desq~$te mental tanto a responsabilidade de reter muitas informações sobre procedimentos,

diagnósticos, prognósticos, condutas terapêuticas, quanto a necessidade de execução de várias

atividades ao mesmo tempo, incorporando um controle quase absoluto sobre o trabalho para minimizar

erros e/ou omissões.
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Conforme BORSOI (1992), os profissionais enfermeiros, por medo das conseqüências de um erro para

si e para o paciente, internalizam excessivamente o controle sobre o trabalho. Este mecanismo pode

levá-los ao desenvolvimento de uma espécie de "prontidão paranóide", isto é, internalização de

sentimentos persecutórios na ausência de um perseguidor concreto. Este mecanismo é adotado

inconscientemente pelos E como forma de proteção frente a impossibilidade de previsão dos efeitos de

um erro para si e para o doente. Por ser muito difícil o controle absoluto sobre o trabalho, os E

convivem com ameaças de erros diuturnamente.

Assim, para evitarem a perda do controle, a culpa e a punição, tornam-se vigilantes de si mesmos,

fiscalizadores atentos de seus atos e ações, e experimentam inconscientemente o temor pelas

conseqüências de uma atitude distraída e desatenta.

Os E evidenciam em seus relatos que a intensificação do ritmo de trabalho durante a jornada, isto é, o

consumo máximo da força de trabalho, gera uma sobrecarga psíquica intensa. Essa situação se

agrava sobremaneira no período noturno, onde, conforme o depoimento de uma E, às vezes, é

obrigada a dar cobertura ao hospital como um todo quando da falta de um colega, o que conduz a um

processo de desgaste, apreensão e preocupação, por não poder oferecer atenção adequada aos

pacientes:

"Tem dias que eu fico sozinha no hospital inteiro. Se nós temos, digamos cento e tantos pacientes
internados, como é que eu vou poder dar uma assistência adequada? como é que eu vou ver o
paciente de uma forma holística? A gente acaba sendo imediatista, acaba vendo quem tá precisando
mais, quem tá mais grave, acaba dando assistência somente àqueles e os outros acabamos passando
por cima, vou dizer assim, entre aspas, né? Então isso te cansa muito, te desgasta, te sobrecarrega e
não tem jeito ...entendeu?"

Enfermeiro - entrevista 19
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Referem que se lhes fossem colocados à disposição pela Administração recursos materiais e humanos

em quantidade e qualidade, teriam condições de alcançar melhores resultados na prestação da

assistência, conforme depoimento abaixo:

"Eu acho, às vezes, que eu deveria fazer mais. Eu tô aqui no hospital, cubro vários setores, tenho uma
visão bastante significativa da estrutura e você imagina uma porção de coisa que têm que ser feitas e
eu não tô conseguindo fazer. É a falta de condições materiais e de recursos humanos pra que você
possa conduzir o trabalho, já que salvar vidas muitas das vezes está relacionado ao que você vai
prestar de assistência. n

Enfermeiro - Entrevista 01

Verificamos assim, que o ritmo de trabalho é considerado bastante árduo pela falta de organização das

unidades de internação, não conferindo segurança para assistirem aos pacientes instáveis, isto é, que

estão correndo risco de vida. A sensação de que poderiam fazer algo mais está intrinsecamente

relacionada ao fato de não terem controle sobre as intervenções e cuidados prestados, sendo

necessário empreender grandes esforços para assistir os pacientes e não comprometer o exercício

profissional.

Quando as unidades de internação apresentam um fluxo de trabalho menor, procuram assumir

atribuições que são da alçada de outros setores elou profissionais, detectando as necessidades e

corrigindo as deficiências em termos de equipamentos, materiais e suprimentos. Buscam adotar uma

conduta de atenção e vigilância permanentes por entenderem que não há tempo a perder, pois a

qualquer momento podem surgir situações inesperadas, que demandam ações imediatas. Atribuem a

si a responsabilidade de ter um ambiente de trabalho organizado, por considerarem desalentador

quando não podem prestar uma assistência de qualidade pela falta de condições das unidades de

internação.



330

Em suma, segundo os entrevistados, uma das coisas mais frustrantes no trabalho é a incerteza da

possibilidade de realizar tudo o que deveriam, no tempo que dispõem. O fato de terem que realizar

muitas atividades, ao mesmo tempo e com ritmo apressado, passando de uma atividade a outra sem

tê-Ia concluído, constitui motivo de sofrimento.

Vl1.2.15 EnvoMmento e afeto

A contradição trabalhar para cuidar/tratar/curar versus trabalhar para sobreviver afeta de forma

profunda a identidade do trabalhador de enfermagem e a relação afeto-trabalho, conforme

depoimentos colhidos junto aos entrevistados. Ressaltam que o apaziguamento dessa contradição por

meio do discurso ideológico ilustrado nos slogans, "a enfermagem é um sacerdócio", "a enfermagem é

uma profissão que exige sacrifício, devoção, generosidade" não surtem mais efeito, em função do nível

de consciência que adquiriram face à deterioração das condições de trabalho e de vida, que imprime a

busca de uma revalorização da profissão.

As contradições que o trabalho de cuidar impõe na percepção dos entrevistados envolve por um lado,

a expressão de afeto e dedicação de que se precisa dispor na relação com o paciente, ao lidar com a

sua dor, sua dependência e sua intimidade; por outro lado, esse cuidado é mediado por três fatores

complicantes e imbricados: o salário, fonte de sobrevivência; o fantasma da perda do paciente, seja

por alta-cura, seja por alta-óbito; e a obrigação de se postar frente ao paciente sempre como

profiS~!~!1alnão lhes sendo permitido expressar suas angústias, tristezas, preferências ou recusas

J'por este ou aquele paciente. Estes aspectos foram abordados da seguinte maneira pelos

entrevistados:
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. A questão salarial

o ato de alimentar, banhar, proteger, administrar medicamentos, enfim, o dar o cuidado aos doentes

passou a ser trocado por salários e mediado por técnicas específicas. Em seus depoimentos, como

mencionados anteriormente, os trabalhadores colocam que a remuneração incompatível com suas

responsabilidades e atribuições, planos de benefícios pouco atraentes e falta de oportunidades de

ascensão profissional que viabilizem possibilidades de progresso, são razões para o

descontentamento com a profissão .

. O fantasma da perda do paciente

Os pacientes se instalam no hospital por tempo determinado, ora mais, ora menos tempo, mas o fato é

que sempre recebem algum tipo de alta. Alguns pacientes sempre retornam, outros nunca. A

contradição que vivenciam os trabalhadores refere-se ao fato de quererem estabelecer vínculos

afetivos e a impossibilidade de fazê-lo tendo em vista o fantasma da perda.

No entanto, percebemos que o envolvimento é quase inevitável, até porque entre os códigos

internalizados pela enfermagem estão a generosidade, o afeto e a dedicação ao paciente que sofre e

pode morrer, como retratam os depoimentos a seguir:

"Tem plantões que a gente sai deprimida, chorosa, já tive problemas que eu precisei até procurar
apoio, ajuda de um psicó/ogo ...de ir a óbito pacientes, ficar deprimida, ficar mal mesmo, de não vir
trabalhar depois, pacientes que eu tinha mais apego, mais tempo de convivência. "

Enfermeiro - Entrevista 15

"Assim, já era pra tá acostumado, né? Porque a gente lida muito com isso ...com morte ... mas a gente
sempre sente. Tem paciente que a gente lida mais, convive mais, pega amizade, então eu vou te falar,
é nessas horas que a gente vira um farrapo humano porque a gente finge que não liga, que é fria e que
não fá ligando, mas por dentro a gente sente muito. n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 31
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"É brabo, quando você pega o prontuário, cê conhece bem o paciente, quando você vai ver, abriu,
fechou...oh! um câncer, tem um negócio ...a gente se sente chateado. /I

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 21

"Todos os pacientes me marcam muito, né? ..Oh! Que pena que ele faleceu ...oh! que pena que ele foi
embora pra casa ...ah! aquele era mais rebelde, difícil, né? Aquele era mais bonzinho ...Então todos eles
marcam um pouco a gente, né? Ainda mais que a gente é muito sensível, eu sou muito emotiva, então
me marca muito as coisas. /I

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 24

"Tem dia que toca bem fundo na gente, né? Às vezes, tem pacientes que passam, acontece alguma
coisa, mas você não sente tanto não, sabe? Mas tem certos pacientes que sei lá, né? A gente se
apega mais ... /I

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 33

Ponderam ainda que o colocar-se no lugar do paciente, na sua situação e nos problemas que estão

vivenciando, constitui motivo de sofrimento. Este, em sua fragilidade e dependência, solicita atenção e

carinho, sendo feito todo o possível para minorar sua dor, procurando representar um porto seguro

afetivo na ausência da família e dos amigos, conforme depoimentos abaixo:

"A gente sofre junto com o paciente, porque em primeiro lugar eu me coloco ali como se fosse o meu
filho que tivesse ali, de forma que eu tenho assim o maior cuidado, a gente tá ali a toda hora, a todo
momento, pra não deixar acontecer o pior, porque a gente sabe que um minuto é precioso. /I

Técnico de Enfermagem - Entrevista 04

"É...a gente precisa ter jogo de cintura, né? Porque você tá trabalhando com pessoas, são pessoas
que expõem pra você, a dor, o sofrimento e junta com os problemas da família, aquelas coisa toda, e
no final vira um pacote que você é a pessoa mais próxima, você tem que tentar resolver essa situação
e procurar não se estressar com o paciente, tem momento que você tem vontade de subir a serra, mas
cê tem que parar e pensar que ali, pra ele, você é um Deus cara, pros pacientes, não comparando
Deus ao homem, mas assim ...é uma imagem forte, que você tá ali perante os problemas dele, nem
esposa, nem filhos tá ali. Você tem que segurar essa onda e de repentemente a gente sente muito com
as dores do paciente, você acaba sentindo junto com ele no momento de pulsionar uma veia, por
exemplo, você sente junto com ele, mas você tem que impor a sua posição, a profissão, aquele
negócio todo e fazer o trabalho, procurar mostrar pra ele que é essencial isso tudo. Isso realmente é
pesado, pega pesado pra gente, a gente sofre muito, mas não tem jeito, você tem que passar por tudo
isso."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 22
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_A postura estritamente profissional frente à dor e sofrimento do outro

Os entrevistados comentam que enfrentam problemas de toda ordem no seu cotidiano, dentro e fora

do trabalho, não podendo explicitar seus dissabores diários aos pacientes, ao contrário, devendo

sempre manterem-se serenos, alegres e bem dispostos, considerando o modelo de abnegação e

devotamento introjetado pela enfermagem. A postura estritamente profissional que os trabalhadores de

enfermagem têm que assumir e suas implicações está explicitada nos seguintes depoimentos:

"Graças a Deus eu tenho o dom de não misturar, embora eu tenha muitos problemas particulares, não
deixo que eles interfiram no meu trabalho, então quando eu chego aqui eu procuro fazer tudo direito,
sempre vendo o lado do paciente e não o meu lado, porque se não..."

Técnico de Enfermagem - Entrevista 12

"Emocionalmente eu me sinto muito desgastada ...Cê vê, cê tá o tempo todo ali lidando com sofrimento,
né? As alegrias são muito poucas, veja você, às vezes temos que dar um sorriso pro paciente, uma
palavra de carinho, de incentivo, tipo 'você vai melhorar, daqui a pouco você vai embora', de repente
ele tá com uma doença incurável, você sabe que não tem condições dele sair bem, né? Então cê fica
desgastada, sabe? Por outro lado, quandO você entra no hospital e cê tem um problema pessoal,
quando você tá aqui dentro você tem que ser uma outra pessoa, você tem que se segurar, tem que
deixar seus problemas emocionais retidos pra você não passar essa imagem de...insegurança pro
paciente, de tristeza, tem que estar sempre sorrindo, sempre mostrando que você está bem, sem você
estar, então, no fundo, no fundo, eu acho que é uma forma de ser assim um pouco artista, né? Porque
você muitas vezes chega pro paciente e dá aquele sonoro bom dia, um sorriso e ele fala: 'nossa é tão
bom você chegar aqui, cê me dá esse bom dia', mas na realidade só eu sei como é que eu tô por
dentro, no fundo eu tô péssima, né?"

Técnico de Enfermagem - Entrevista 20

Os discursos acima evidenciam que os trabalhadores de enfermagem ao estarem expostos a

situações potencialmente desgastantes, envolvendo doenças e morte, desenvolvem mecanismos

psicológicos de defesa, como a negação, o distanciamento afetivo, a projeção, dentre outros, que lhes

permitem proteger a integridade física e a saúde psicossocial. Se por um lado isso permite suportar as

condições adversas, os perigos e as experiências penosas, por outro, impacta tanto no seu psiquismo

individual quanto na qualidade do trabalho que desenvolvem.
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Fica evidente o paradoxo de que ao estabelecerem com os pacientes uma relação de afeto, os

entrevistados correm o risco de apresentar esgotamento físico e emocional, bem como ao

desenvolverem um caráter de negação e distanciamento afetivo ante o contato com o sofrimento do

doente sacrificam as possibilidades de sublimação e de vivência significativa dos conteúdos do

trabalho, levando-os igualmente a um processo de desgaste e desmotivação.

Colocam que a melhor forma de resolver o conflito talvez fosse tratar o paciente como um número de

leito, um corpo portador de distúrbios patológicos ou um complexo de músculos e orgãos, mas na

realidade o compromisso profissional os impede de assumir essa postura de indiferença e frieza. Na

realidade tentam ver o paciente como uma figura completa e inteira, convergindo todas as ações e

condutas terapêuticas para o atendimento de suas necessidades biopsicossociais e recuperação de

sua saúde.

Em resumo, temos que o cuidado de enfermagem é mediado por salário, isto significando que não se

paga somente pela capacidade técnica dos trabalhadores, mas também pelo carinho e amor que

devem expressar nas suas relações com os pacientes.

No entanto, o salário miserável percebido pelos trabalhadores de enfermagem, suas aspirações e

desejos por melhores condições de vida e trabalho e a realidade concreta de atuação que demanda

uma visão holística do paciente e seus problemas não sendo levados em consideração pela Instituição

HU-UFJF, parece ser um terreno bastante fértil para o desenvolvimento do sofrimento psíquico, do

stress, da angústia e da dor.
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VlI.2.16 O espaço de palavra

Os entrevistados relatam que o bloqueio às comunicações entre os diversos setores e níveis

hierárquicos foi muitas vezes citados com pesar. Percebem que a falta de reuniões periódicas é um

fator causal importante para a tensão, considerando-as fundamentais para a administração dos

conflitos nas interfaces profissionais, objetivando uma integração satisfatória no grupo de convívio. A

esse respeito uma E coloca que:

"Um fator de insatisfação aqui é a falta de comunicação, de relacionamento interprofissional. M! Eu
acho nosso lado de relacionamento muito aquém, falta interação, reuniões pra discutir os
problemas .....nós que trabalhamos com o ser humano, voltado pra dor e sofrimento, enfim, entre nós,
por exemplo, deveria haver mais união, mais troca de experiências, isso nós não temos, muito pelo
contrário, entendeu? Cada um por si...essa é uma frustração, tá?"

Enfermeiro - Entrevista 19

Retratam que as reuniões se constituiriam em um espaço aberto para discussões sobre a realidade de

trabalho do HU-UFJF, troca de experiências e vivências, detecção de problemas, avaliação das ações

implementadas e seus resultados, bem como a possível busca de soluções que viabilizassem um

melhor andamento do serviço. Percebem-nas como uma possibilidade de exporem suas desavenças,

mágoas e ressentimentos, atenuando os problemas de relações humanas que emergem pela falta de

um espaço de palavra, uma discussão coletiva da vida prática do hospital.

Os entrevistados lamentam que não sejam promovidas reuniões periódicas, principalmente entre a

equipe e a Direção de Enfermagem, favorecendo a existência de um clima de neutralidade, pouco

envolvimento e contato, além da falta de união, conforme depoimentos abaixo:

U A chefia é muito distante, não tem presença, não tem como avaliar, porque não se faz presente. "
Enfermeiro - Entrevista 03
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"Eu tenho um bom relacionamento com a chefia, só que a gente não tem muito, assim, contato direto,
sabe? Com a chefia não, a gente, às vezes, tem certos problemas que nós mesmas é que temos que
resolver, né? Não tem aquela comunicação aberta, entendeu?"

Enfermeiro - Entrevista 26

"O ponto fraco que eu acho aqui é a falta de união na enfermagem. A enfermagem é muito desunida,
sempre uma pessoa tá querendo derrubar a outra, atrapalhar a outra, até mesmo da parte da
enfermeira, igual, às vezes, acontece alguma coisa que não agrada, elas vão e colocam bilhetinho no
livro ...ah! muita falta de união eu acho, se tivesse mais união, mais diálogo, eu acho que a gente
trabalhava melhor ...é desagrádavel."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 06

Por outro lado, quando acontecem reuniões, essas são motivadas por crises e problemas burocráticos,

preponderando as reclamações, as críticas, o desrespeito aos sentimentos e atitudes do outro e uma

certa dose de autoritarismo, conforme relatos dos trabalhadores entrevistados.

São de opinião que as reuniões não deveriam ser convocadas somente em caráter excepcional,

quando da existência de assuntos sérios a serem tratados, onde impera as divergências e as brigas,

mas também como uma ação rotineira que possibilite maior solidariedade, transparência, visibilidade

dos problemas e entendimento, com repercussões positivas na realização do trabalho.

Percebem que o espaço de palavra não é somente lugar para as arbitragens, ele é também o lugar

onde se desenrola o processo de reconhecimento e de filiação, podendo desabafar, expor idéias,

elogiar, verbalizar os acertos e os erros, enfim de buscar a convergência de objetivos, interesses e

aspirações como um grupo de trabalho verdadeiramente coeso e legítimo. A falta de reuniões

periódicrS faz com que a equipe se sinta angustiada e ressentida pela impossibilidade de exporem

suas perplexidades e opiniões.

Os E relatam que, apesar de requererem a realização de reuniões periódicas com a Direção de

Enfermagem, as mesmas têm sido raras, somente acontecendo quando emergem problemas graves e,
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mesmo assim, só são convocados os E que coordenam os trabalhos administrativos dos serviços de

internação.

Nessas reuniões convocadas pela Direção de Enfermagem surge o questionamento da falsa

participação. Os entrevistados colocam que apesar de ser possível expressarem suas opiniões e

sugestões, visando a proposição de mudanças, salientam que as decisões já vêm prontas e acabadas

dos escalões superiores, se submetendo às ordens que foram estabelecidas. Na visão de um E temos

que:

"A minha relação com a Direção de Enfermagem é boa, em geral eu não sou de questionar muito, a
gente vai aceitando o que tem que cumprir ....as determinações que vêm de cima."

Enfermeiro - Entrevista 14

O pessoal que trabalha no período noturno relata que a participação nas reuniões é bastante cansativo

e sacrificante, visto que são realizadas, em geral, durante os horários da manhã, coincidindo com a

saída de plantão ou com suas folgas, inviabilizando, em muitas circunstâncias, o seu comparecimento.

VlI.2.17 Função administrativa x assistencial: o dilema do enfermeiro

A prática de enfermagem no HU-UFJF organiza-se segundo modelos que conservam os fundamentos

do taylorismo/fordismo, fayolismo e da burocracia. Essa forma de organização e divisão do trabalho de

enfermagem construiu-se, historicamente, em conformidade com as influências dessas teorias

administrativas.

Os vestígios do fayolismo na organização e divisão do trabalho de enfermagem do HU-UFJF estão

presentes na estrutura rigidamente hierarquizada, onde aparece a figura do subordinado ao elemento

supervisor; ênfase nos aspectos quantitativos das atividades; nos propósitos de trabalho que resultam
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em atividades rotineiras e na relação de subordinação entre o E e os demais trabalhadores, sob a

égide da autoridade e da disciplina.

Por outro lado, há grande influência da teoria burocrática na prática de enfermagem e mais

propriamente das suas disfunções, que se expressam na organização e divisão desse trabalho, pelo

apego às regras, normas, regulamentos, transformando meios em fins, restringindo dessa forma, o

espaço para a comunicação, o processo criativo e a participação na tomada de decisão.

o HU-UFJF é uma organização burocrática apresentando uma estrutura administrativa pautada em

normas e rotinas preestabelecidas, emergindo assim um formalismo e ritualismo excessivos no

trabalho. Na prática, esse modelo de administração pressiona os E à serem submissos às normas,

disciplinados e comedidos, produzindo tensões, desmotivação, resistência e conflitos.

A influência do taylorismo/fordismo complementada pelo fayolismo e pela burocracia se concretiza na

divisão do trabalho de enfermagem do HU-UFJF, estabelecendo de forma hierarquizada as atividades

do E, TE e AE, separando concepção e execução, enfatizando o parcelamento das tarefas e o controle

do trabalho através da supervisão. Ao E competem as atividades mais intelectuais, colocando-se no

topo da pirâmide, como detentor do saber e do poder dentro da enfermagem, enquanto o pessoal de

menor qualificação se mantém na base da pirâmide, responsável pelo grande volume de trabalho da

enfermagem, ou seja o trabalho assistencial propriamente dito ou assistência direta ao cliente, que

corresponde ao trabalho manual.

A lei 7498/86 (BRASIL, 1986) que regulamenta o exercício da enfermagem segue o modelo taylorista

da administração, ratificando e cristalizando as posições, os saberes e os papéis diferenciados, de

mando e obediência; de concepção e de execução, de supervisão e de subordinação no interior dos

serviços de saúde. Dessa forma a referida lei atende aos interesses dominantes da sociedade e de
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grupos de enfermeiros com um caráter nitidamente autoritário, perpetuando a relação de

dominação/subordinação incompatível com o trabalho de enfermagem. Se observada rigorosamente a

"força da lei", abandona-se qualquer esperança de democracia interna e resolução dos conflitos

existentes.

A partir das entrevistas realizadas com os E, TE e AE, confirmaram-se as posições, os saberes e os

papéis historicamente condicionados, podendo a descrição das competências de cada categoria no

HU-UFJF ser resumida da seguinte maneira: as funções dos E são basicamente de natureza

administrativa (planejamento, organização, direção e controle) com pouca atuação a nível assistencial,

exercendo um papel relevante somente em casos graves que exijam procedimentos complexos. Ao TE

é garantido o exercício de funções auxiliares desde que não coincidam com aquelas privativas dos

enfermeiros, portanto uma determinação por exclusão. Os AE prestam assistência de enfermagem não

de forma integral, mas fragmentada, através de procedimentos rotinizados, repetitivos e elementares.

Nesse contexto, temos que a divisão e o parcelamento das atividades afasta os E do objeto principal

de trabalho, isto é, do paciente. Esta forma de organização de trabalho expropria também o saber dos

E, uma vez que a assistência de enfermagem é desenvolvida principalmente pelos outros elementos

da equipe de enfermagem, cabendo-lhes a organização da assistência e a educação continuada de

todos os atores envolvidos no processo cuidar.

Os depoimentos dos E mostram como os papéis profissionais desempenhados, referentes ao controle

do trabalho através da supervisão e a orientação do pessoal de menor qualificação que realiza a

assistência propriamente dita, constituem-se fatores geradores de desgaste.
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"Quem fica mais tempo, quem tá sempre presente, quem é mais cobrado normalmente é o enfermeiro,
nós assumimos problemas que não são inerentes a nós, respondemos a questões, a condutas que
envolvem outros profissionais, então isso desgasta a gente e o próprio funcionário também desgasta
muito você, porque o auxiliar, o técnico, eles têm muitos vícios, então a gente tem que ficar mais em
cima, mais ali, monitorando, ensinando, isso cansa, viu? As vezes, o funcionário tá aqui há anos e não
sabe como trabalhar direito, isso desgasta você. Assim, o que eu vejo é que o enfermeiro ainda tá
muito voltado pra nível de supeNisão, ele deixou de lado a assistência ao paciente. Nós não
deveríamos ficar só naquela coisa eu sou chefe de enfermagem, eu sou supeNisora de enfermagem,
eu sou de fato é enfermeira, né? Eu sou formada pra dar assistência direta ao paciente, entendeu? E
como não dá tempo de fazer isso, eu me desestimo, eu me frustro muito, porque sou obrigada a
somente direcionar o trabalho e oferecer as condições para os outros realizá-lo, é claro que é nossa
função também, mas eu acho que fazer um curativo no paciente, dar assistência emocional, cuidar
dele, pesquisar junto a ele o que está acontecendo, conversar com o médico sobre sua evolução e
problemas que ele não tá evidenciando no paciente é muito gratificante. "

Enfermeiro - Entrevista 15

"Eu gosto muito da minha profissão, mas a minha experiência é simplesmente em supeNisão, apesar
de que eu gostaria de ser mais enfermeira. Agora eu vou dizer pra você o que é que eu chamo de ser
mais enfermeira - enfermeira mais de assistência e menos burocrática - entendeu? Eu gostaria de ser
mais enfermeira. O horário de trabalho é muito ...eu trabalho no noturno e...tem pouco seNiço de apoio,
em termos de assistente social, em termos de psicólogo, em termos de...até os próprios médicos, é um
número reduzido à noite ...é, é, e eu sou praticamente sozinha ou tem dia que é eu e mais um outro
enfermeiro, sabe? Então a gente acaba fazendo de tudo um pouco e acaba deixando de ser
enfermeiro em si, enfermeiro que eu quero dizer, enfermeiro de cabeceira, de assistência direta ao
paciente, e isso eu não faço, tem dias que eu brinco com as minhas colegas: eu tenho saudade de ser
enfermeira. "

Enfermeiro - Entrevista 19

Essa forma de organização e divisão de trabalho na enfermagem seguramente favorece o desgaste

psíquico destes profissionais, além de contribuir para a diminuição elou perda do prazer da profissão.

Para muitos entrevistados a satisfação do trabalho reside, em grande parte, no processo cuidar, ou

seja, na assistência direta ao paciente que inclui um plano de atenção integral, embasado no

planejamento, prestação e avaliação do atendimento desde o momento em que o paciente é admitido à

unidade de enfermagem até que ele tenha alta.

Em relação aos E a intensidade do contato direto depende das condições de cada paciente, devendo

ser maior quanto mais crítico seu quadro clínico ou menos freqüente quanto mais delegações puderem
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ser realizadas aos TE e AE. Convém sublinhar que alguns entrevistados demonstram preocupação e

interesse em realizar tarefas que poderiam ser designadas aos TE e AE pelo fato de considerarem

crucial o acompanhamento e avaliação das condições do paciente e gozar do prazer que o contato

direto propicia. Justificam tal predileção por acharem que as atividades eminentemente administrativas

são monótonas, entediantes e desprazerosas.

Não obstante essas colocações, cumpre mencionar que foram muito freqüentes reclamações

provenientes dos TE e AE pelo fato dos E não realizarem atividades assistenciais a pacientes graves

e/ou cuidados de maior complexidade técnica. A imagem do E, evocada em algumas entrevistas, é de

"ocioso", "burocrata", dedicando a maior parte do tempo às atividades ditas administrativas.

Entretanto, salientamos que os E entrevistados, desempenhando funções administrativas, manifestam

sentimentos de raiva e irritação ao lidarem com tramitação de papéis, anotações, preenchimento de

fichas e levantamento de dados. Por outro lado, referem que as atividades burocráticas referentes ao

manuseio dos prontuários e a sistematização das informações que compreende, o histórico de

enfermagem, a evolução de enfermagem, a listagem dos problemas de enfermagem e prescrição de

enfermagem, são a base para a realização do planejamento da assistência de enfermagem a ser

prestada a cada um dos pacientes, tendo-se pleno conhecimento sobre o seu estado geral, conferindo-

lhes segurança na identificação de suas necessidades e desenvolvimento das ações necessárias.

De um modo geral, os E se vêem diante de um grande dilema, seguir acreditando que o paciente é o

seu objeto principal de trabalho legitimando o "processo cuidar" ou assumir o "processo administrar",

orientado para a organização do ambiente hospitalar e gerenciamento de sua equipe de auxiliares. O

depoimento de uma E polemizando sobre a dicotomia criada em torno da função administrativa versus

assistencial, diz que:
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"Temos na nossa profissão uma questão importante, que é 0...0 poder ...até que ponto você pode
realmente ser enfermeiro ...até que ponto você pode ser o enfermeiro que vai trazer uma assistência
pro paciente, porque a linha de discussão é o enfermeiro assistencial e o enfermeiro burocrático, então
essa visão do enfermeiro no hospital, até pros leigos é a que' ah! O enfermeiro é aquele que cuida do
papel, o enfermeiro é o chefe, o enfermeiro tá sempre ...ele não assiste.'
Eu preferiria assistir mais o paciente. Na maioria das vezes eu fico em dúvida pelo seguinte: porque
muitas vezes pra você assistir, você precisa ter um gerente que saiba, que queira gerenciar, pra mim
poder assistir eu tenho que ter alguém que me saiba gerenciar, porque se não gerenciar com
competência eu vou querer fazer o serviço dele e o meu, aí eu me perco. •

Enfermeiro - Entrevista 01

Apesar de perceberem o conflito burocrático-profissional inerente à sua posição na organização, onde

a atividade de gerenciamento é vista como um desvio de função, os E entrevistados entendem que

essas duas orientações assistir x administrar não se constituem pólos opostos do trabalho de

enfermagem, sendo integrantes de um mesmo processo de trabalho. A função administrativa deve

estar orientada para o serviço e para o paciente, havendo uma associação dos enfoques da

administração da unidade com os da administração da assistência, centrada no cuidado aos pacientes.

Em última análise, os E estão orientados para ações que implementem a assistência de enfermagem

de acordo com as necessidades dos clientes, proporcionando os meios materiais e instrumentos em

qualidade e quantidade para viabilizar a atuação de sua equipe de trabalho.

Evidenciamos que no HU-UFJF existe uma sobrecarga de trabalho ligado aos problemas

administrativos e à sobreposição de funções administrativas e assistenciais que é geradora de stress

para o profissional E, enfrentando, assim, o conflito entre o assistir, valorizado na formação, e o

administrar, cobrado pela Instituição.

Vl1.2.18 As expectativas dos trabalhadores de enfermagem

As expectativas-realizações dos trabalhadores de enfermagem se referem às possíveis alternativas

para desfrutarem de situações mais prazerosas no trabalho enquanto as expectativas-frustrações se
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voltam para aspirações e sonhos que idealizaram e as decepções que sofreram com a opção

profissional.

Os E entrevistados que, optaram pela profissão desde cedo, relataram que se sentem plenamente

gratificados e realizados, apesar da insatisfação com a questão salarial, procurando sempre que

possível a aquisição de novos conhecimentos através da realização de programas de capacitação a

nível de especialização e/ou mestrado, bem como participação em cursos, seminários e congressos,

como demonstra o depoimento abaixo:

"Eu acabei me envolvendo muito com a profissão, eu procuro ser uma boa profissional, eu tento ser, eu
não consigo fazer as coisas pela metade...eu quero crescer, quero fazer mestrado, quero melhorar
profissionalmente. O pessoal aqui, eu acho, tem uma mentalidade bem acima do que a gente tem nos
hospitais particulares, o pessoal, a maioria estuda, a maioria tá procurando outros caminhos, tá sempre
crescendo, eu acho isso muito interessante. n

Enfermeiro - Entrevista 15

Acreditam também que a enfermagem está passando por transformações que se traduzem na busca

de uma consciência crítica da realidade e no resgate da ética através de uma maior responsabilidade,

postura profissional e compromisso social.

Apresentam expectativas de uma maior valorização profissional para o futuro, sobretudo

compensações mais dignas em termos de renda monetária, mas também de prestígio e status, sendo

significativas as opiniões de alguns entrevistados:

"Hoje a gente percebe que muitos médicos começaram a valorizar o profissional enfermeiro, mas por
outro lado porque o profissional enfermeiro começou a valorizar a profissão que tem. Porque a
submissão ainda acontece, mas tá melhorando, estamos conquistando maior espaço. n

Enfermeiro - Entrevista 01

"A enfermagem já mudou bastante do tempo que eu fiz a faculdade ...as exigências são muito maiores.
Existe hoje uma movimentação, um interesse, uma vontade da própria classe em definir o seu papel e
mostrar pra sociedade e demais membros do hospital o que é que a gente faz, qual é o nosso
trabalho."

Enfermeiro - Entrevista 07
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"A nossa imagem tá mudando, tá começando a mudar agora, é uma sombrinha ainda, mas tá
começando a aparecer. n

Enfermeiro - Entrevista 08

Os entrevistados também asseveram que a Fundação de Apoio ao HU-UFJF (FHU), recentemente

criada, poderá contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento à comunidade, através de

suporte técnico e financeiro a programas de assistência médico-hospitalar, ensino e pesquisa em

geral, além de fomento a formação de recursos humanos e aquisição de suprimentos e equipamentos.

Contam também com o empenho da FHU para a viabilização da construção de um novo hospital

universitário, em função do crescimento constante da demanda da Região pelos serviços do HU-UFJF

e o grande número de alunos das unidades acadêmicas da área de saúde que desenvolvem suas

atividades práticas na instituição, pressionando a estrutura existente que está limitada quanto à

capacidade física, disponibilidade de pessoal e de tecnologia

No que se refere às expectativas-frustrações, especificamente dos E, encontramos que muitos deles

tinham aspirações profissionais bem diversas da enfermagem, indo desde medicina, psicologia,

farmácia, veterinária, zootecnia até educação física, turismo, dança, comunicação, dentre outras.

Revelaram um certo arrependimento por não terem perseguido seus objetivos quando mais jovens e

que não escolheriam essa profissão novamente por considerarem as condições de trabalho penosas e

desgastantes, além da falta de reconhecimento e remuneração compatível. Alguns se consideram

abertos à mudanças, apesar da insegurança, medo e riscos que novos desafios imprimem. Vejamos

os depoimentos abaixo:

"Eu tenho questionado muito se é realmente isso que eu quero. Eu tô pensando em fazer um concurso
para a Polícia Federal, mudar radicalmente de área, uma coisa totalmente diferente. Mas por quê? O
que me pesa, o que me incomoda, o que tem me angustiado é essa parte financeira ...Aí, eu não sei se
daqui a algum tempo, quando eu estiver em um outro meio, fazendo outras coisas e você me pergunte:
X e agora como estão as coisas? Talvez eu até venha a me arrepender, mas...a vontade de fazer, a
insatisfação de estar como estou, pelo potencial que eu tenho, que eu sei que eu tenho, da fanna de
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pensar. ..eu sei que eu tenho capacidade pra muito mais. Só que também tem uma outra questão, eu
tenho medo e a única maneira de vencer o medo é fazendo. Então a ação vence o medo, não tem
outro jeito, eu vou ter que fazer. n

Enfermeiro - Entrevista 01

"Com sinceridade, eu acho que não escolheria a enfermagem como profissão não. Eu tô cansado
dessa profissão, a gente lida com vida, a gente passa por bons e maus momentos, né? Eu acho que
eu não escolheria, talvez seja por ser desgastante, o emocional da gente, a gente tem que tentar levar
isso muito bem equilibrado, esse emocional, eu acho que por isso que eu não escolheria. n

Enfermeiro - Entrevista 08

"Eu falo assim pros meus sobrinhos, né? Eu falo, assim, enfermagem não gente, pelo amor de Deus
(risos), tira isso da vida de vocês eu não escolheria de novo, sinceramente é um sofrimento que eu
não queria passar de novo, sabe sei lá. n

Enfermeiro - Entrevista 09

"Se eu escolheria de novo? ..Pelo que eu entendo ser o enfermeiro, aquele que cuida, eu escolheria,
agora no atual sistema que a gente vive, eu acho que eu pensaria muito, o enfermeiro nem sempre
pode trabalhar da forma que ele acredita que deve ser, do que é melhor, porque a instituição não se
preocupa muito com o desenvolver do nosso trabalho. Eles acham que o imporlante é o número, a
produção, e é muito difícil trabalhar com qualidade, na forma que eu entendo, pensando dessa
maneira, dentro desse sistema ...quando se pensa que colocando um funcionário ou dois em
determinado setor pra X pacientes, tem que dar o mesmo resultado que você numa fábrica de seringa,
quando você coloca um funcionário pra X máquinas e dá a mesma produção ...entendeu? Porque esse
é o pensamento do administrador, então nessa realidade eu não escolheria, não...n

Enfermeiro - Entrevista 34

No que diz respeito aos TE e AE, observamos que apesar de muitos estarem satisfeitos com a

profissão escolhida, não pretendem continuar no exercício da profissão até a aposentadoria. Dentre os

TE entrevistados encontramos um graduado em enfermagem, provavelmente aguardando a realização

de um concurso público para ascensão na carreira e três graduandos de enfermagem que esperam a

conclusão do curso para buscarem oportunidades no mercado de trabalho. Muitos AE e TE estão

concentrando esforços para lograrem êxito no vestibular, dando preferência a área de saúde, optando

pelos cursos de enfermagem, psicologia, serviço social e farmácia.

Através dos depoimentos, vimos que os desejos de crescimento profissional advêm não somente das

possibilidades de virem a ter compensações financeiras melhores, mas também pela oportunidade de
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retrucarem e se rebelarem frente a situações humilhantes decorrentes do tratamento dispensado pelos

E e outros profissionais com quem interagem no cotidiano de trabalho, o que não acontece pela baixa

auto-estima, insegurança e medo de retaliações, represálias e punições.

Alguns TE e AE comentaram que desde muito cedo foram obrigados a pensar só na sobrevivência,

sem tempo de construir sonhos e ideais, estando satisfeitos por terem conseguido através de seus

próprios méritos e esforços uma profissão que lhes garantisse o sustento. O trabalho é a dimensão que

ocupa praticamente tudo na vida destes trabalhadores. É por assim dizer, a substância e, ao mesmo

tempo, a própria possibilidade de vida, como mostram os seguintes depoimentos:

"Eu venho de uma família pobre, então a gente teve que começar a lutar muito cedo, então eu peguei
por acaso uma revista que oferecia um curso de enfermagem por correspondência, eu escrevi e recebi
todas as apostilas em casa e ali mesmo eu comecei a estudar, dali todo mundo que precisava ....a
minha mãe sempre mexeu com a igreja, né? Então todo velho que precisava de alguém que cuidasse,
a minha mãe ia já logo me indicando, então desde os quatorze anos que eu aplicava injeção, fazia
curativo em velho, dormia, fazia comidinha, aquelas coisas todas e quando eu completei dezoito anos
fui trabalhar como atendente no hospital da minha cidade, aí continuei lutando, né? E cheguei até
aqui...técnica de enfermagem formada. n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 04

"Igual eu te falei a minha vida é o trabalho, eu já trabalho desde menininha, a gente teve uma vida
muito difícil dentro de casa, fui doméstica, né? Já trabalhei muito, o trabalho é a minha vida. n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 32

Verificamos também que a obtenção da casa própria é o principal projeto de praticamente todos, já

tendo siQo concretizada por vários deles, geralmente através da construção paciente feita durante as
l'

folgas ~ férias, junto com a família ou em mutirão com os amigos. Montar um negócio por conta própria,

uma venda, uma mercearia, um barzinho também foram aspirações freqüentes. O desejo de

independência financeira apareceu, aqui, conjugado a uma aspiração por maior liberdade, "não ter

chefe" e "não dar plantões".
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Quase todos manifestaram o desejo que os filhos tivessem destino e profissões melhores do que os

seus próprios. Muitos faziam grande sacrifícios para prover uma boa educação aos filhos, almejando

vê-los desenvolvendo estudos de nível técnico e até quem sabe estudos de nível universitário.

Vl1.2.19 As cargas de trabalho

No decorrer da trajetória profissional no HU-UFJF, os trabalhadores de enfermagem estão expostos a

agentes ambientais e organizacionais, contemplando um conjunto de cargas que sujeitam seus corpos

e mentes a um processo de desgaste físico e mental, implicando em profundas repercussões na saúde

geral, de forma ora clara e impactante, ora sutil e mascarada.

Essas cargas a que estão submetidos os trabalhadores de enfermagem do HU-UFJF são

caracterizadas pela sua diversidade, estando presentes os diferentes tipos de cargas como físicas,

biológicas, químicas, mecânicas, fisiológicas e psíquicas.

É interessante assinalar que, essa diversidade de cargas apresenta-se em todos os serviços de

internação do HU-UFJF e somente diferencia-se pela variação da intensidade de exposição dos

trabalhadores, decorrentes das peculiaridades e especificidades dos processos de trabalho das

diversas áreas e dos modos distintos e singulares de trabalhar dos E, TE e AE.

• Cargas Físicas

As cargas físicas presentes no ambiente de trabalho que podem influir na caracterização da

insalubridade, resgatadas pelos trabalhadores de enfermagem, foram relacionadas a umidade,

temperatura ambiente, ventilação, ruído, condições de iluminação e de eletricidade.
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No que diz respeito à umidade, as situações mais citadas como geradora dessa carga foram a

exposição à chuva ao se deslocarem para outros pavilhões do hospital, pisos molhados pela água da

chuva que desce por algumas tubulações e goteiras, entupimentos de ralos, dentre outros. Assim, os

entrevistados colocam que ao trabalharem nessas condições estão mais susceptíveis a contraírem

gripes e resfriados.

Referindo-se às mudanças de temperatura, os entrevistados comentam que ao se movimentarem de

um para outro ambiente com temperaturas muito diferentes e a utilização específica de determinados

instrumentos de trabalho que emitem frio ou calor, torna-os predispostos a infecções respiratórias e

problemas articulares e musculares.

As cargas geradas pelas mudanças bruscas de temperatura ocorrem em concomitância com a

ventilação insuficiente em algumas unidades. Isso se dá pela inexistência de janelas nas salas das

unidades que são de uso exclusivo dos trabalhadores de enfermagem. Também a localização e o tipo

de construção do HU-UFJF ocasionam um forte calor com pouca ventilação no verão e frio intenso no

inverno.

o calor combinado à umidade excessiva provoca mal estar, hipotensão, irritabilidade e fadiga, assim

como o frio e as mudanças de temperatura são geradores de gripes, resfriados, pneumonias e outras

doenças respiratórias.

Os ruídos mais citados foram aqueles referentes aos sons próprios dos instrumentos de trabalho

utilizados no processo assistencial, dos equipamentos de limpeza, a concentração de muitos

funcionários, professores e alunos nas áreas assistenciais, os pacientes que apresentam alterações no

seu estado de saúde, o trânsito de pessoas pelos corredores e as reformas das instalações.
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Os efeitos dos ruídos na saúde dos trabalhadores se manifestam pela presença de cefaléia, fadiga,

irritabilidade, ansiedade, agressividade, incapacidade de concentração, aumento da tensão muscular,

insônia, dentre outros, provocando um intenso desgaste e sofrimento.

No que diz respeito à iluminação, o tipo de construção do HU-UFJF não favorece o aproveitamento da

iluminação natural em partes da área física. Existem locais que não possuem janelas, requerendo

iluminação totalmente artificial. A distribuição das lâmpadas nas unidades foi considerada inadequada

pelos trabalhadores, sendo excessiva em algumas unidades e deficiente em outras.

A iluminação ambiental inadequada determina expressões de desgaste como a ocorrência de

acidentes de trabalho e cansaço visual geralmente acompanhado de cefaléia e fadiga.

Os trabalhadores de enfermagem se dizem vítimas de choques ao manipularem equipamentos

elétricos que não apresentam uma manutenção adequada e uso de tomadas e de fiação de caixa de

força mal protegida.

Colocam ainda que a exposição à eletricidade implica em riscos de explosão e incêndios no ambiente

laboral, causando sentimentos de medo e tensão ao manusearem determinados equipamentos, por se

sentirem totalmente despreparados para enfrentar esse tipo de situação.

• Cargas Biológicas

Os trabalhadores de enfermagem estão expostos às cargas biológicas por estarém em contato direto

com pacientes portadores de doenças infecciosas e infecto-contagiosas, muitas vezes em situação

crítica, durante o processo de assistência, onde existe a possibilidade de transmissão de agentes

patogênicos, seja por via aérea ou através de seus fluidos e secreções.
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Os entrevistados relataram que por lidarem cotidianamente com os corpos dos indivíduos doentes, já

foram acometidos por tuberculose, pneumonia, afecções respiratórias, escabiose, candidíases,

viroses, conjuntivite, gripes e resfriados, reações alérgicas tópicas, dentre outras. Os discursos a

seguir, comprovam o desgaste que sofrem:

"Pneumonia, sinusite, várias vezes. Pneumonia inespecífica, né? Então assim, eu acredito que tenha
sido aqui dentro mesmo e sinusite eu já perdi as contas quantas crises eu já tive, não sei se é de
contato direto com os pacientes, né?

Enfermeiro - Entrevista 15

"Quando eu entrei aqui eu tive infecção hospitalar, eu estava já há alguns anos trabalhando na área de
saúde pública e não estava mais muito acostumada com a flora hospitalar, e tão logo eu entrei eu tive
sinusite, laringite, todas as ites, comprometendo as vias aéreas superiores e o médico falou mesmo
que foi infecção hospitalar. "

Enfermeiro - Entrevista 34

"O que a gente pega, às vezes, é uma coceirinha aqui, uma coceirinha ali, uma escabiosezinha,
porque a gente lida direto com o doente, então cê passa um remedinho e melhora, agora sinusite isso
aí todo mundo tem aqui no hospital, a gente é mais propensa porque lida com determinadas doenças,
né? Então cê respira dali, respira daqui, então ...n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 16

"Já tive tuberculose uma tuberculose que eu peguei no lugar Y, a gente manuseava saco que rolava
por tudo que era rodoviária e aquilo manuseando, sem querer, cê, aquela mania de quando cê tá
contando carta, papel, cê vai e molha os dedos e aLtive. E aqui também se repetiu, contato com
paciente, sabe como é que é? Organismo debilitado, alguma coisa, peguei de novo."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 21

"Olha, ultimamente eu gripo muito, estou gripando muito, inclusive a minha chefe falou: cê tá gripando
constantemente, mas eu tenho uma boa alimentação, entendeu? Não sei porque eu tô pegando tanta
gripe ...uma coisa que também eu pego muito do paciente é escabiose, coceira, ah! Isso me atrai
mesmo, eu pego demais. É a única coisa, e eu gripo muito, tô gripando muito."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 23

Os entrevistados revelaram que os riscos biológicos geram muito stress, tensão, nervosismo e medo

pelas possibilidades da ocorrência de acidentes que possam levar à contaminação durante a execução

dos procedimentos de enfermagem, o que permite a concomitância dessas cargas às psíquicas.
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A exposição exacerbada aos agentes biológicos patogênicos advém, principalmente, segundo

depoimentos, da falta de material para proteção individual, uso incorreto dos materiais e equipamentos,

desconhecimento de técnicas específicas de enfermagem para cada atividade assistencial e, por fim,

não observação das técnicas de assepsia com rigor e cuidado para combater a infecção hospitalar.

De acordo com os discursos dos trabalhadores, a insuficiência e até mesmo a falta de meios de

proteção adequados para prestarem atendimento aos pacientes internados, principalmente aidéticos,

conduz, muitas vezes, à necessidade de adaptações e improvisações rudimentares, como expediente,

na tentativa de se resguardarem dos riscos eminentes de contágio.

Declaram que têm medo ao prestarem cuidados a pacientes portadores do vírus da AIDS, na falta de

equipamentos e artefatos de proteção. Entretanto, a necessidade de executar as tarefas, mesmo em

situações de risco, contrapõe-se à emergência de manifestações desse medo, obrigando-os a

redobrarem atenção e concentração ao realizarem procedimentos invasivos e/ou lidarem com sangue

e fluidos corporais. Fazem uso de luvas, máscaras, aventais especiais e uniformes, como medidas de

proteção individual, quando disponíveis, o que nem sempre acontece.

Os entrevistados comentam que, apesar de empreenderem esforços para observar com rigor todas as

medidas de precaução, sabem que estão susceptíveis a sofrerem acidentes. As causas de acidentes

mais referidas foram as condições inadequadas de trabalho, uso incorreto das técnicas/procedimentos,

displicência e falta de meios de proteção. Aliadas a estas, mencionaram a inexistência de treinamento

específico e de conhecimento mais profundo para garantir uma conduta correta ao lidarem com

situações que envolvem possibilidades de agravos à sua saúde.
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Observando as colocações de uma TE a respeito da falta de treinamento específico para lidar com

aidéticos, os acidentes com material pérfuro-cortante, o fantasma da contaminação com o vírus HIV e

a desinformação dos trabalhadores de enfermagem, visualizamos o desespero e a angústia com que

se deparam e falta de comprometimento dos orgãos superiores e da própria enfermagem ao não

colocarem em relevo a segurança, a proteção e a saúde daqueles que lidam com a saúde dos outros.

De acordo com suas palavras temos que:

"Já vi acontecer acidentes com material pérfuro-coriante, mas as pessoas não têm orientação, a
própria pessoa que sofre o acidente fica perdida, não sabe a quem recorrer e nem aonde ir. Se o
profissional de enfennagem não tiver uma boa estrutura, qualquer sintoma que ele apresente ele já
associa a detenninada doença, então, às vezes, é uma coisa à toa, que nada tem haver com aquilo,
mas que por ele trabalhar na área, já pensa eu tô sentindo isso e isso...então já aconteceu da pessoa
achar assim, ah! Eu tô com AIDS, quer dizer. ..e ficar desesperada por não ter uma orientação. Eu
mesma presenciei isso, inclusive eu conversei com a pessoa orientei, 'olha aqui existe uma comissão
de infecção hospitalar, vai lá ver, como é que é, se você vai ter que fazer os exames, não é assim que
as coisas acontecem'. Essa orientação não caberia a mim fazer mas à essa comissão, essa comissão
deveria orientar, aleriar, treinar e tirar as dúvidas de todo o pessoal e não faz isso. Eu quando fui
trabalhar no terceiro andar com pacientes aidéticos eu percebi essa dificuldade, nós fomos jogados lá
e pronto, assim, sem nenhum treinamento ...então o pessoal se apavora, a pessoa que não tem uma
estrutura, qualquer feridinha que ela tenha, ela já se apavora, já acha que tá com uma doença muito
grave, então deveria ter essa orientação e não tem, acho que tudo aqui o que falta realmente é
orientação, é comunicação, as pessoas se preocupam com coisas supérfluas e deixam de ver as
coisas mais imporiantes. O que tem que haver aqui mesmo é educação para a prevenção e como não
tem, isso me deixa chateada, a gente procura se prevenir como pode e com o que tem, entende?"

Técnico de Enfermagem - Entrevista 20

Apesar da apreensão com os riscos a que se submetem ao trabalhar com pacientes aidéticos,

percebem as atividades desenvolvidas junto aos outros pacientes como mais arriscadas porque, além

de serem realizadas sem proteção individual, não há certeza quanto ao fato de apresentarem ou não o

vírus HIV.

Os trabalhadores de enfermagem, em geral, rejeitam ou negligenciam o uso de equipamentos de

proteção individual (EPls), sendo adotados somente em casos diagnosticados de doenças infecto-

Gontagiosas ou quando existem fortes evidências e/ou suspeitas.
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A questão da recusa à utilização de recursos de proteção individual é proveniente de uma visão

fatalista e de mecanismos de negação dos riscos laborais, atenuando assim as manifestações de

desgaste.

Segundo depoimentos, a negação do risco facilita a auto-repressão do medo em cada um, sendo

assumida como a única forma de convivência com as situações potencialmente ameaçadoras do

trabalho, existindo duas saídas: apagar da sua mente sua existência ou abandonar a enfermagem.

Fragmentos dos discursos deixam transparecer como os trabalhadores enfrentam a ansiedade e o

medo gerados pelos riscos de acidente e de adoecimento, assim, temos que: 'acidente, isso aí não

existe', 'se a gente for pensar nisso, a gente fica é louco', 'todo o tempo a gente vive situações de risco,

não dá pra pensar, senão a gente não vai atender ninguém', 'medo de doença a gente sempre tem,

mas vai fazer o que?', 'se for pra viver com medo é melhor mudar de profissão, né?'

Para muitos entrevistados, já que o acidente é uma fatalidade designada por Deus ou pelo destino de

cada um, porque tentar evitá-lo com EPls, que causam um certo incômodo e desconforto? As

expressões dos trabalhadores demonstram que 'ninguém morre antes da sua hora', 'se tiver de

acontecer um acidente é porque tava traçado pelo destino', levando à convicção de que os

equipamentos de proteção são dispensáveis e supérfluos.

o medo de acidentes foi atestado por numerosas estratégias de proteção, intimamente articuladas às

crenças e práticas do universo cultural desses trabalhadores, através do apelo a poderes

sobrenaturais, como o uso de amuletos, orações protetoras em pequenos pedaços de papel, preces

aos santos de suas predileções, promessas, dentre outras.
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Os entrevistados percebem que as condições necessárias e indispensáveis para a minimização dos

riscos profissionais e conseqüente segurança do trabalhador, são muitas vezes negligenciadas em

nome da economia, do descaso e da impropriedade da Administração do HU-UFJF, cabendo a eles

próprios a iniciativa de perseguirem tais condições. Salientam que o material de proteção individual,

quase sempre, não se encontra disponível em quantidade e qualidade, sendo envidados esforços e

realizadas reivindicações constantes para um suprimento mais regular, bem como aquisição de

produtos confiáveis e de maior durabilidade.

• Cargas Químicas

As cargas químicas a que estão expostos os trabalhadores de enfermagem do HU-UFJF referem-se

àquelas substâncias amplamente utilizadas como instrumentos de trabalho, visando a diferentes e

múltiplas finalidades como medicamentosa, anti-séptica, desinfetante, esterilizante, dentre outras.

Esses agentes químicos cada vez mais potentes e portanto mais tóxicos, têm sido causa, segundo os

entrevistados, de queimaduras, intoxicações, dores de cabeça, irritabilidade, alergias de contato ou.

respiratórias, náuseas, rinite, fadiga e uma série de outros agravos à saúde. O depoimento abaixo

assinala as reações sentidas por uma E ao manipular determinadas drogas:

"Eu tenho alergia até a medicamentos, alguns medicamentos eu tô proibida de manipular, sabe? Os
odores me causam enjôos, eu sinto uma coisa bem diferente, isso ocorre pelo contato, já de longos
anos, com essas substâncias, então me dá isso, um mal estar muito grande ...n

Enfermeiro - Entrevista 02

A freqüente lavagem das mãos com detergentes e degermantes associado ao uso de luvas foram

citados como responsáveis pelo aparecimento de eczemas e dermatites.
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Os trabalhadores de enfermagem assinalam que a exposição aos antibióticos, anti-sépticos,

anestésicos, quimioterápicos e antibióticos, gera muita tensão pelos riscos de acidentes e

comprometimento à saúde, exigindo, por conseguinte, muita atenção, concentração e conhecimento ao

lidarem com essas substâncias.

Denunciam que os riscos químicos a que se submetem provêm da falta de material para proteção

individual, locais inadequados para o preparo de soluções, fórmulas e substâncias confeccionadas

inadequadamente, manipulação incorreta das soluções e desinformação sobre o risco acarretados

pelo contato com determinados tipos de substâncias.

Assim, referem que o medo de adoecer e de sofrer intoxicações poderiam ser minimizados a partir de

diretrizes voltadas para uma proteção confiável embasada em treinamentos e orientações específicos

visando a correta manipulação e preparo das drogas e substâncias, bem como educação para o uso

de EPls, através da adoção de atitudes preventivas contra os riscos químicos.

• Cargas Mecânicas

As cargas mecânicas a que estão expostos os trabalhadores de enfermagem evidenciam-se na

manipulação de materiais cortantes e pontiagudos e no risco de quedas, torções e contusões.

Segundo os depoimentos, a manipulação freqüente de tesouras, pinças, agulhas, giletes, lâminas de

bisturi, vidrarias em geral, pode ser causa de acidentes, provocando cortes e ferimentos graves.

Especificamente as agulhas representam riscos maiores, não só pela freqüência com que são usadas,

como pela simultaneidade de exposição com as cargas biológicas, por produzirem perfurações que
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levam a inoculação de sangue dos pacientes sempre potencialmente perigosas pelas possibilidades

de contágio com uma gama variada de microrganismos, dentre eles o da AIDS e o da hepatite.

o risco de quedas, torções, contusões, fraturas, distensões e escoriações provém dos pisos

escorregadios, lisos ou encerados, uso freqüente das escadas e rampas, bem como manipulação

incorreta e/ou inadequada de macas, equipamentos e instrumentos.

As cargas mecânicas relatadas pelos trabalhadores provêm basicamente das deficiências, falhas e

falta de manutenção das instalações, acrescidas do ritmo intenso e acelerado de trabalho que aumenta

os riscos de acidentes.

• Cargas Fisiológicas

As cargas fisiológicas a que estão expostos os trabalhadores de enfermagem são geradas pelo fato de

permanecerem muitas horas em pé, suportarem pesos excessivos, manterem posturas inadequadas e

incômodas na realização das atividades e manuseio dos pacientes, trabalharem à noite e em rodízio

de turnos, produzindo uma série de distúrbios físicos e mentais.

Os entrevistados colocam que o trabalho em pé e as longas caminhadas durante a jornada são

responsáveis pelo aparecimento da fadiga. As deficiências da estrutura física do HU-UFJF, a

inadequação dos fluxos e rotinas, a escassez de pessoal e o ritmo de trabalho que impedem pausas

mais fr~qüentes para descanso, foram apontados como preponderantes para a ocorrência de

situações de sofrimento. O desgaste dos trabalhadores proveniente da postura em pé na execução de

suas atividades emerge nas seguintes falas:



357

"É lógico que a gente se cansa muito aqui, primeiro pela parte física do hospital que nos dificulta, nós
temos aqui um hospital que é mais horizontal do que vertical, né? Então dificulta muito, a gente acaba
andando muito, você anda muito sem perceber, é rampa, é escada ...essa coisa de hospital mesmo,
mas se nós tivéssemos um hospital vertical onde tivesse elevador que te facilitasse o acesso seria
melhor, né. n

Enfermeiro - Entrevista 19

"Cansaço físico, né? Dor nas pemas ...você anda muito pra adquirir o material pra dar assistência e
prestar cuidados aos pacientes, entendeu? Tudo aqui é muito longe, às vezes, você responde por dois
setores, um nem sempre é perto do outro, daí....então isso desgasta muito a pessoa, certo? Deixa a
gente muito estressada. n

Enfermeiro - Entrevista 26

"Tem dia que a gente se sente bastante estressado, neNOSO,o tempo é corrido, a gente anda muito,
porque cê sabe, né? Tem muito pouco funcionário e você tem que dá conta do seNiço, aí você cansa
muito, não dá pra se sentar, descansar um pouquinho, é um ritmo brabo, mesmo. n

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 21

Os depoimentos evidenciam que o levantamento de peso em excesso provém do transporte,

movimentação e cuidados de enfermagem prestados à pacientes obesos, idosos, acidentados,

anestesiados, que estão impossibilitados de cooperar; de equipamentos como macas, cadeiras de

rodas defeituosas, monitores; de materiais permanentes, como mesas, cadeiras, camas, dentre outros.

Assim, referem que os esforços físicos decorrentes da manipulação de peso excessivo ou realizada de

forma incorreta determinam efeitos sobre as articulações e musculatura, levando ao aparecimento de

lombalgias, varizes, problemas dorsais, agressões à coluna, tensões musculares, lesões e dores nas

costas, dentre outras. A alta incidência de problemas de saúde que acometem os trabalhadores de

enfermagem inerentes a levantamento de peso estão exemplificadas nas falas dos trabalhadores,

apresentadas a seguir:

"Olha, fisicamente eu me sinto muito cansada, porque são paciente que, às vezes, pesam três a quatro
vezes mais que você, igual hoje, eu vou fazer 12 horas de seNiço, 6 às 18 horas, só no raio X eu já
levei três pacientes de cadeira de roda, uma era miudinha, mas as outras pesavam três vezes mais do
que eu, a colega ajudou e tudo, né? Mas isso cansa, cansa e você chega no final do dia...todo mundo
aqui já tem praticamente a coluna estourada, tá todo mundo andando torto mesmo, né? E é por aí...n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 16
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"Eu sinto muita dor nas costas, decorrente do esforço que a gente faz, né? Nós temos que levar
pacientes naquelas cadeiras de roda que estão umas porcarias, a gente manda pra manutenção, ficam
boas uns dias, depois ficam tão ruins que o melhor seria levar os pacientes no colo do que forçar
aquelas rodas a trabalharem, sabe? A gente vai levando ...Aqui tem uns lugares meio difíceis, assim,
você tem que buscar um paciente no ambulatório, você não tem um lugar direito pra você passar com
a maca, você tem que subir naquele negócio horroroso, aquilo não é nem uma rampa, nem
nada ...chega aqui em baixo, no primeiro andar, cê tem que passar naquele meio ali que cê abaixa, vem
e sobe, então acaba sentindo, assim, muita dor nas costas ...eu nem vou mais ao médico, quando eu tô
com dor, eu tomo voltaren por conta própria e pronto, então tem bastante dificuldade nesse sentido?"

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 13

UÉ comum o pessoal da área de saúde, da área específica de auxiliar de enfermagem, na qual você
tem que dar banho no paciente, virar o paciente pra lá e pra cá e, às vezes, a mão de obra é escassa,
não tem funcionário pra te ajudar, normalmente é comum dar problema de coluna, umas dorzinhas nas
costas, de repente até uma tensãozinha muscular, de uma forma geral aquela dorzinha lombar é
comum, bem comum. n

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 22

"Eu tenho um sério problema de coluna, o peso que cê pega, né? O dia todo, vai pra lá, vem pra cá...o
hospital também é muito mal estruturado, nos banheiros das clínicas tinha até escadinha, nunca vi
banheiro de hospital com escada, pra levar o paciente era um sacrifício ...depois de a gente pedir, pedir,
colocaram uma rampinha, mesmo assim cê pega peso, porque nem sempre tem alguém pra te ajudar
e pra dar um banho no paciente cê vai pegando peso, né? Então, por isso eu tenho muita dor nas
costas, sabe?"

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 33

Comentam ainda que o cuidado, movimentação e transporte de pacientes muito pesados é causa de

apreensão e tensão pelo fato de não poderem deixá-los cair, mencionando ainda outro inconveniente

referente ao fato das ações terem que ser realizadas, muitas vezes, numa emergência, podendo serem

causa de acidentes que envolvam tanto os pacientes quanto a si próprios.

Consideram que se submetem a um desgaste exacerbado pelo fato das atividades que requerem força

física serem realizadas precipuamente por trabalhadores do sexo feminino e, algumas vezes, mulheres

grávidas, em decorrência do pequeno número de homens para executá-Ias no HU-UFJF. O

depoimento de uma TE evidencia a necessidade da presença do elemento masculino e sua força

braçal no trabalho de enfermagem:
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"Fisicamente é muito cansativo, são poucos homens trabalhando na enfermagem, então normalmente
você pega muito peso, né? Corre o tempo todo, você não pára, muitas vezes cê não tem tempo nem
pra ir ao banheiro, pra cê ir tem que ir correndo, fica muito tempo em pé, então é muito cansativo tudo
isso. n

Técnico de Enfermagem - Entrevista 20

Essa situação torna-se mais grave pelo fato dos trabalhadores de enfermagem não adotarem uma

postura corporal correta quando realizando atividades que exigem força física, tanto pela falta de

orientação das conseqüências de tal procedimento, quanto pelo desconhecimento elou dificuldade de

aplicar as técnicas de levantamento, manuseio e transporte de cargas devido a carência de recursos

humanos, sobrecarregando, dessa forma, a coluna vertebral, provocando danos.

Os entrevistados apontam, por último, que o trabalho em turnos e noturno gera distúrbios

psicossomáticos intensos, por se sentirem mais cansados, com menor nível de atenção e

concentração e conseqüentemente mais susceptível a agressões.

Dentre os principais problemas que os trabalhadores referem estão aqueles relacionados com

distúrbios do sono, distúrbios digestivos e tensão nervosa. As jornadas rotativas alteram o sono e a

alimentação, causando gastrite, úlcera, fadiga, além de desorganizarem a vida familiar e social. No

entanto, o conjunto dos entrevistados revelam que estão plenamente adaptados ao horário, apesar das

dificuldades enfrentadas.

Essa carga é também de ocorrência simultânea à carga psíquica, uma vez que o trabalho em turnos e

noturno, levam a situações de perturbações nervosas que consistem em angústia, irritabilidade,

depressão, cefaléias, dentre outras, contribuindo para a ocorrência de acidentes no trabalho.

Assim, temos que a exposição às cargas fisiológicas advém da ação direta no objeto de trabalho - o

corpo do paciente doente - e pelas formas de organização e divisão do trabalho. Trabalhar em ritmo
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acelerado, "apertado", como o denomina a maioria em virtude da falta de funcionários e ausência de

pausas, trabalho em pé com acúmulo muito intenso de responsabilidade, falta de rodízios nas clínicas

e nos turnos, inexistência de área física adequada para atender as necessidades de alimentação,

repouso e outras necessidades fisiológicas dos trabalhadores, intensificam a penosidade no trabalho e

as marcas de desgaste físico e mental.

• Cargas Psíquicas

As cargas psíquicas a que estão submetidos os trabalhadores de enfermagem no HU-UFJF são

decorrentes das formas de organização e divisão do trabalho. Estas, têm sua gênese no taylorismo,

fayolismo e na burocracia que, embasados no parcelamento e dicotomização das atividades,

conduzem a desarticulação entre a concepção/execução, supervisão/controle,

qualificação/desqualificação e alienação do trabalhadores de enfermagem, que os exclui do processo

de participação consciente no trabalho, provocando uma fadiga de origem psíquica, cujos efeitos

recaem sobra a saúde psicofísica.

Conforme a discussão apresentada nos itens anteriores, temos que a intensidade e ritmo excessivo de

trabalho, a supervisão acirrada, as pressões das chefias, o trabalho em turnos e noturno, os baixos

salários, as duplas jornadas, a falta de comunicação, as péssimas condições de trabalho, a carência

de recursos humanos e de materiais, a falta de criatividade e autonomia, as altas exigências de

atenção, concentração e prontidão, entre outras circunstâncias caracterizadamente ansiógenas e

constrangedoras, são geradoras de cargas psíquicas, traduzidas em desgaste e sofrimento para os

trabalhadores de enfermagem do HU-UFJF.
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Além disso, a leitura dos depoimentos enfatiza que o contato direto, íntimo e constante com o paciente

doente que necessita de cuidados, sente dor, sofre e morre, mobiliza sentimentos contraditórios de

piedade, compaixão, amor, raiva e culpa, potencializando as cargas psíquicas através da depressão,

medo, tristeza, hipertensão, falta de ânimo, esgotamento físico e mental, gastrites, úlceras, fadiga,

sensação de solidão e vazio, "burnouf ou síndrome da exaustão, doenças mentais, dentre outros

agravos.

A cargas psíquicas raramente geram processos de desgaste e sofrimento isolados, atuando em

simultaneidade com as cargas biológicas, físicas, mecânicas e químicas a que estão expostos os

trabalhadores de enfermagem (SILVA, 1996).

Verificamos nos depoimentos que existem afastamentos, transferências para outros setores,

deslocamento para atividades burocráticas, licenças e até aposentadorias em função do

desencadeamento de episódios psicossomáticos ou psiquiátricos agudos ligados a situações laborais,

como demonstrados a seguir:

"O desgaste na profissão é realmente muito grande ...sabe por quê?...você pergunta a um profissional
da área qual é o retomo que ele teve? Qual é o retomo que ele tem? Aqui tem profissionais que
possuem mestrado, doutorado, estão no último nível e continuam ...ínsatisfeitos, aposentam com
doenças graves, stress ...aliás eu vou colocar esse parêntese aqui, eu não entendia porque havia
tantos profissionais aqui, afastados por problemas a nível de saúde mental, eu não entendia isso, mas
hoje eu posso te dizer, eu posso analisar isso, o fato é que nós chegamos aqui e não conseguimos
mudar nada, porque você tenta fazer mudanças, mudar certas coisas e você não consegue ...as
condições de trabalho, entendeu? os recursos humanos e materiais que não tem para que você possa
salvar vidas...isso é angustiante pro profissional, a cobrança interior é muito maior do que você possa
imaginar e eles não trabalham bem isso. Nós temos afastamentos de enfermeiros por problemas de
saúde mental que eu não imaginava que pudesse acontecer, de você encontrar esse enfermeiro na
rua e não reconhecê-lo, ele mudou, ele tá mudado, ele está angustiado, você não sabe analisar o
porque, nem o que aconteceu, mas ele não quer voltar pra cá, isso é muito sério, como eu também não
consigo me ver mais quinze anos aqui falando a mesma coisa...é difíci/...não seí...eu tô sendo sincera,
não sei se era pra dizer isso ...agora tenho que chorar, porque se não..."(e se emocionou)

Enfermeiro - Entrevista 01
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"Eu pedi licença aqui do HU-UFJF, justamente porque eu não me sentia bem, eu estava assim, nos
últimos dias de vida, tava ficando lélé, tava super deprimida (risos) ...estava assim, desestimulada, sem
disposição, desmotivada, o trabalho tava se tomando aquela rotina intragável, eu já tava mecanizada
aqui dentro ...dei um tempo, voltei ...tô trabalhando melhor e me sinto bem, agora."

Enfermeiro - Entrevista 09

"Temos muitos problemas de doenças e afastamentos no HU, três funcionárias minhas já foram
obrigadas a deixar a enfermagem e passaram a fazer serviços burocráticos, de secretária, por causa
do próprio stress da profissão, é muito desgaste, sabe?"

Enfermeiro - Entrevista 26

"Já tive depressão, infelizmente, passei dez anos tratando ...tinha uma chefe aqui que me pisava,
pegava no meu pé, todos os santos dias que eu trabalhava, era um saco!!! Aí eu me afastei, eu saí de
licença, voltava quando eu achava que tava bem, aí começava tudo de novo ...eu saía, aí a última vez
que eu saí de licença falei...só volto quanto eu estiver bem e aquela peste tiver saído, aí, eu voltei, tô
tranqüila graças a Deus...Eu não sei direito o que me causou depressão, sabe? Isso eu não consigo
lembrar, acho que desliguei, pra não sofrer, que, às vezes, eu poderia descobrir alguma coisa que eu
não ia gostar, né? Mas realmente eu não sei o que é que é, e eu não faço esforço nenhum pra lembrar,
só sei que eu melhorei, depois de dez anos praticamente tratando, eu melhorei, tá ótimo? Então, eu
não quero nem descobrir a causa ...chega, chega, foi muito stress aqui do hospital, é isso ...n

Enfermeiro - Entrevista 28

"Depressão volta e meia a gente tem, né? Eu acho que é em função dos hormônios também acho que
tem muito a ver, mulher tem muito disso ....Eu trabalhei muitos anos em CTI direto e é um local de muito
sofrimento humano, está muito explícito, né? Quando eu saí, eu nunca achei que precisava sair, como
os funcionários que trabalham em CTI, principalmente aqui, acham que não têm que mudar, mas na
minha opinião o rodízio é muito importante. Até então, eu achava que não precisava sair, tava bem,
tava bem, e quando houve oportunidade de sair, depois que eu vi que bem que me fez ter saído, quer
dizer, estava me fazendo mal ficar muito tempo lá dentro. Eu acho que existe alguns setores do
hospital que se a gente pudesse fazer um rodízio, ou de repente, todos eles, alguns mais, né? Se
fizesse um rodízio eu acho que seria importante, sim"

Enfermeiro - Entrevista 34

"Eu sou auxiliar de enfermagem, mas agora eu tô fazendo de secretária da clínica ...o motivo de terem
me colocado como secretária é que eu tenho problema seríssimo de fundo emocional, sabe? Diabetes,
depressão e problema de coluna também. Ser secretária tá me auxiliando no meu estado de saúde,
que desde que eu vim pra cá, não senti mais nada, não sei se é psicológico, não senti mais nenhum
problem~ que eu vinha sentindo, entendeu? Tenho mais facilidade de trabalhar, eu trabalho mais no
meu canto, não tem ninguém te cobrando nada, eu faço aquilo que dá, aquilo que posso, então é bom."

Auxiliar de Enfermagem - Entrevista 23

o desgaste geral do conjunto corpo-mente foi freqüentemente evocado através de expressões como

"explodindo geral", "esgotamento total", "a minha saúde tá prejudicada, "me sinto desgastado tanto

física quanto emocionalmente", "cheguei a exaustão, parece que toda a minha energia foi sugada". No
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caso do desgaste psíquico, as expressões mais usadas foram "problemas nos nervos", "me sinto

esgotada, chorosa, deprimida", "sistema nervoso abalado", "deprimida, muito deprimida",

"emocionalmente desgastado". Ao falarem de cansaço, os entrevistados mencionaram percepções

referidas ao corpo e à mente, associando o desgaste, também, a condições ambientais, conflitos

enfrentados com as chefias e demandas do serviço, sendo comuns colocações como "eu me sinto

arregaçado mesmo", "arrasado, não tenho nem vontade de voltar", "tem dias que eu saio daqui

arrebentado, né?" "eu chego em casa quebrada, nossa senhoraíll'.

Os trabalhadores concordam que estão expostos a muitos sofrimentos e que estes os fazem adoecer.

Referem que durante a trajetória profissional no HU-UFJF têm vivenciado muitas dificuldades, além de

lidarem com situações angustiantes e traumáticas que envolvem os pacientes e seus familiares,

sentindo-se, muitas vezes, despreparados para tal empreendimento, trazendo-lhes sérias

conseqüências físicas e psíquicas.

Reivindicam apoio e tratamento psicológico para combater o sofrimento físico e mental a que estão

expostos em função das condições laborais e da própria natureza do trabalho de enfermagem. Dos

depoimentos dos entrevistados aflora a necessidade de buscarem assessoria de profissionais

especificamente treinados para lidar com a área emocional, objetivando um entendimento de suas

vidas, do seu eu e principalmente da sua posição profissional, com conseqüentes repercussões

vantajosas na área física, minimizando o desgaste. Reportam, sobre essa questão, que:

"Pra enfrentar melhor as situações que a gente vive aqui, precisaríamos de terapia, um trabalho de
orientação, um acompanhamento com psicólogo, ginástica, entende? Eu acho que teria que ter isso
pro profissional ter mais qualidade de vida, discutir seus problemas e seus conflitos para se relacionar
melhor com os companheiros de trabalho e com os pacientes, nisso o HU fica muito a dever."

Enfermeiro - Entrevista 26
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"A gente que trabalha com aidético, nossa senhora!!!, é um desgaste terrível ...eu acho o seguinte, né?
A gente que cuida desse tipo de paciente, deveria sempre haver um acompanhamento, assim,
psicológico junto com os funcionários, sabe? No sentido de conversar com a gente e tudo...tirar cinco a
dez minutos com cada um em cada dia, pra pessoa, assim, expor alguma coisa, falar o que tá
sentindo, né? Porque a gente aqui vê muito sofrimento ...Cada paciente que interna é muito difícil ele
voltar pra casa, isso desgasta ...a gente precisa de mais apoio, entende?"

Técnico de Enfermagem - Entrevista 12

"Cê entra em depressão porque são muitas coisas que acontecem aqui que te desgasta, né? É a falta
de reconhecimento, salários baixos, falta de condições de trabalho, doentes terminais, AIDS, morte,
enfim...eu já trabalhei em outras instituições que o profissional era mais valorizado, esse lado do
acompanhamento psicológico do funcionário, oficinas de grupo, o trabalho com os funcionários era
mais ...sabe? isso aqui não tem. A política de Recursos Humanos aqui do HU não existe, pelo menos
eu não conheço, ninguém oferece nada nesse sentido, entendeu? Eu já questionei isso, eu não sei, eu
acho que o hospital é uma parte esquecida da Universidade, né? Ninguém oferece nada nesse sentido
pra você."

Técnico de Enfermagem - Entrevista 35

Quando os sentimentos de raiva, medo, insegurança, tristeza, culpa se acumulam no ser

humano/trabalhador, e este fica sem saída, não encontra uma válvula de escape adequada. Muitas

vezes, este acúmulo de sentimentos, esta sobrecarga, volta-se para o próprio trabalhador. Recai sobre

ele toda esta tensão, toda esta agressividade, toda esta mágoa. Dependendo da maneira como cada

um reage e lida com esta situação, é que temos o aparecimento e desenvolvimento de cada patologia.

Os discursos revelam que a sensação de nada poderem fazer ou fazerem muito pouco para sustar a

progressão do desgaste sofrido no ambiente de trabalho, é considerada ameaçadora e apavorante,

gerando fadiga mental, stress, tendências depressivas, perda de entusiasmo e de otimismo,

desinteresse, insônia, palpitação e tremores, estado de melancolia, neuroses e muitas outras

patologias que atingem o psiquismo.

Em suma, o apoio da clínica psicológica é de suma importância, na concepção dos entrevistados, para

que se possa estudar, esmiuçar e investigar o funcionamento emocional, psicológico e psiquiátrico dos
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trabalhadores de saúde, pois quando se funciona bem a nível de saúde mental, funciona-se melhor

dentro da profissão.

VlI.2.20 O HU·UFJF e a missão de formação de recursos humanos

Para os entrevistados o HU-UFJF é um local que atende as necessidades de aprendizagem

fomentando a capacitação de recursos humanos para a saúde, destacando-se medicina, enfermagem,

serviço social, fisioterapia, farmácia, psicologia, dentre outros. Assim, pontuam que devido a essa

peculiaridade convivem no seu dia a dia com um contingente de profissionais em formação,

principalmente médicos residentes, que não possuem maturidade e conhecimentos adequados para

atuarem com correção, sendo percebidos como "inseguros", "inexperientes", "presunçosos". Os TE e

AE colocam que a adoção de determinadas condutas e posturas que consideram inúteis, erradas e/ou

causadoras de sofrimento para o paciente, fruto da inexperiência, negligência e descaso, fazem

emergir a revolta, tensão e nervosismo.

Um aspecto que merece destaque é a presença de acadêmicos de enfermagem que pressiona os E,

mas também os TE e AE a incorporarem novos conhecimentos - acompanhando, evoluindo,

atualizando-se. Revelam que o relacionamento é muito positivo e prazeroso pela oportunidade de

aprendizado e correção dos vícios adquiridos ao desenvolverem ações eminentemente práticas, sem

observação da teoria ou novos procedimentos/técnicas mais atuais. Constitui motivo de satisfação

acompanhar a evolução do aluno até a sua completa formação profissional, bem como o

relacionamento de amizade e trocas de experiências que se formam no decorrer dessa trajetória,

conforme retratado no depoimento abaixo:

"Um ponto forle do HU-UFJF é o fato de ser uma instituição voltada para as práticas do ensino,
técnicas e procedimentos corretos. Aqui nós temos o apoio da faculdade de enfermagem e de
medicina, dos professores, os alunos junto com a gente...isso até estimula a gente, porque você não
deixa...você procura estudar mais, você tá sempre querendo, né? Tá dentro do mais correto possível,
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das técnicas modernas que estão surgindo, eles acabam repassando isso pra gente - os professores e
os alunos - porque eles estão na faculdade e assim que vão surgindo coisas novas repassam
diretamente pra gente ...e também eles ajudam muito a gente e até ao próprio funcionário, o técnico e o
auxiliar de enfermagem, porque o aluno fica muito junto e acaba cobrando até algumas determinadas
condutas ...Por que isso tá sendo feito dessa maneira se é assim que tem que ser feito? Por que está
faltando esse material? Então através dessas cobranças acabamos por ter uma equipe de trabalho
melhor, multiprofissional mais completa, né?"

Enfermeiro - Entrevista 15

No entanto os E percebem que a displicência e o desinteresse de alguns estagiários desencadeiam

sentimentos de irritação, nervosismo e apreensão. Observam que devem redobrar a atenção quando

os incumbem de determinados procedimentos/ações de enfermagem, verificando se os mesmos foram

realizados de acordo com as prescrições e orientações fornecidas. Nesse contexto, referem que

delegar o plano de cuidados aos estudantes se torna motivo de preocupação e esforço inusitado, por

consumir uma maior parcela de tempo do que aquela que seria necessária se eles próprios o tivessem

executado.

De acordo com suas concepções a Direção Geral do HU-UFJF, em consonância com as funções

principais do hospital, que envolvem a manutenção da saúde, a prevenção da doença, as atividades

de saúde pública, a educação profissional e a pesquisa deveria priorizar o humano para o alcance dos

resultados desejados.

Explicitam que o HU-UFJF sendo um hospital de ensino, teoricamente um centro de excelência na

Regiã~ da Zona da Mata, deveria procurar valorizar áreas e profissionais estratégicos, cotejando a

implementação de políticas de capacitação, reciclagem e treinamento que visem o privilégio e a

qualificação de sua força de trabalho.
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Constitui causa de aborrecimento e desagrado o fato da Instituição não proporcionar um processo

educacional e de aprendizagem coerente e abrangente, impedindo o desenvolvimento profissional e

organizacional, com implicações diretas sobre o desempenho de todas as áreas, conforme mostra o

depoimento abaixo:

"Um ponto fraco que causa muita insatisfação aqui seria o preparo de toda a equipe, né? Desde o
administrativolburocracia, quem atende no balcão, no ambulatório até a quem assiste na enfermaria,
sabe? Uma reciclagem, uma coisa nova pra todo mundo...que é fraco, deficiente, problemático,
prejudica o trabalho de todas as áreas, não é mesmo? ..aqui é um hospital de ensino e as coisas aqui
chegam com muito atraso, quando chegam!!!, entendeu? Então é assim...complicado, por exemplo,
nós lidamos com alunos que têm um conhecimento, uma bagagem, eles têm ensinamentos que nós
não tivemos, as coisas vêm mudando muito, não é mesmo? Então quer dizer, você fica sabendo por
ele dessas coisas, muitas vezes de forma amigável, muitas vezes não, muitas vezes de forma até
grosseira, entendeu? Então a gente fica assim meio desligado, as coisas chegam com muito atraso,
então eu acho que isso interfere, é um ponto fraco aqui, por ser um hospital de ensino tinha que ser
dado mais atenção a aprendizagem, ao treinamento ...essas coisas. n

Enfermeiro - Entrevista 27

A prática do HU mostra que pessoal sem habilitação e formação adequados é aproveitado para tarefas

que exigem conhecimento e domínio, comprometendo os resultados finais, em que destacamos nível

elevado de acidentes, desperdício de material, erros e/ou omissões no cuidado aos pacientes,

manuseio inadequado de equipamentos, insatisfação no trabalho, descontentamento e altas taxas de

absenteísmo.

Referem que a Administração do HU-UFJF deveria se conscientizar de que a qualidade dos serviços

prestados à comunidade é diretamente proporcional à qualidade, ao crescimento profissional e à

motivação de seus recursos humanos, voltados para o desempenho criativo e possibilidades de auto-

realização no trabalho, transformadores da realidade de atuação.
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CONCLUSÃO

As idéias expostas nesse estudo tiveram por objeto evidenciar o processo de desgaste/prazer no

trabalho e por objetivo geral a identificação dos fatores que, na percepção dos trabalhadores da área

de enfermagem, têm implicações nos sentimentos de prazer e desgaste no trabalho. Procurávamos,

desde o início, a articulação desses fatores com o trabalho em si, sua organização e condições no

ambiente hospitalar para o desenvolvimento das atividades laborais no âmbito do HU-UFJF.

Para tanto, adotou-se referencial teórico sobre relações de trabalho, destacando algumas variáveis

que compõem a categoria microssocial - organização do trabalho e condições de trabalho - aliadas às

contribuições da Escola Dejouriana, que enfoca a temática do prazer e do sofrimento relacionada ao

trabalho. Assim, resgatando os aspectos mais relevantes da literatura buscamos, a partir de uma

realidade empírica - o trabalho de enfermagem no HU-UFJF- retratar o processo de desgaste/prazer

das diversas categorias de enfermagem analisadas - enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares

de enfermagem.
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A pesquisa se propôs a, tomando por base o discurso dos trabalhadores de enfermagem sobre suas

ações, seu trabalho, seu viver diário e sobre a enfermagem enquanto profissão, analisar o cotidiano

hospitalar sob a ótica do vivido, do como ele realmente é, como ele se dá, contemplando os fatores

que estão na gênese do desgaste e do prazer.

Vale relembrar que as categorias de análise definidas no estudo possibilitaram uma reflexão sobre os

desafios, problemas e conflitos que surgem da relação trabalhador/trabalho/instituição. Tais categorias

foram, assim, especificadas: i) motivação e trabalho; ii) valorização da profissão perante a sociedade;

iii) reconhecimento do trabalho pela instituição, pacientes e familiares; iv) remuneração e benefícios; v)

ambiente físico do HU-UFJF: suas características e deficiências; vi) os recursos humanos e materiais:

a essência do cuidado; vii) relacionamento com a equipe de trabalho; viii) o cumprimento das normas;

ix) as ações da Direção Geral e as demandas da enfermagem; x) características das áreas de atuação

da equipe de enfermagem; xi) sentimentos de culpa, cobranças e críticas em relação ao trabalho; xii)

jornada de trabalho; xiii) o contato com a morte; xiv) o ritmo de trabalho e a otimização do tempo; xv)

envolvimento e afeto; xvi) o espaço de palavra; xvii) função administrativa x assistencial: o dilema do

enfermeiro; xviii) as expectativas dos trabalhadores de enfermagem; xix) as cargas de trabalho; e xx) o

HU-UFJF e a missão de formação de recursos humanos.

Ao longo de todo o processo de análise dos depoimentos obtidos, considerando as premissas teóricas

sobre relações de trabalho e sua interface com o prazer e o sofrimento combinadas às categorias

supracitadas, foram emergindo aspectos referentes às realizações, frustrações, satisfações, medos,

alegrias, tristezas, contradições, sobrecargas físicas e psíquicas, dentre outros, que revelam a

essência do trabalho de enfermagem, no contexto do HU-UFJF.



370

Isto posto, destacamos a seguir, os aspectos mais relevantes que retratam a realidade laboral dos

trabalhadores de enfermagem do HU-UFJF.

Inicialmente, no que diz respeito aos motivos que levaram os entrevistados à escolha da profissão, a

grande maioria apresentou argumentos referentes à importância social da enfermagem, ao caráter

humanitário e à admiração que tinham pelo papel realizado pelo "cuidador", como alguém capaz de ser

solidário, de compreender e ajudar o próximo. Essas assertivas corroboram as idéias dos diversos

autores consultados, referentes ao fato do discurso da enfermagem ainda hoje estar impregnado pelos

preceitos religiosos e de conotações de cunho doméstico que envolvem tarefas de assistir, limpar,

alimentar, educar, presentes na história da mulher.

A auto imagem das trabalhadoras de enfermagem, em especial, ainda é depreciativa; elas se sentem

desvalorizadas perante os outros grupos profissionais, primordialmente médicos e residentes, e até

mesmo discriminadas na sociedade. Valores como abnegação, altruísmo, devotamento, são

resgatados para reforçar a ideologia de dominação e subserviência dentro da equipe de saúde e a

responsabilidade da enfermagem para consolar e socorrer. No entanto, sinalizam em seus discursos

que mudanças de mentalidade começam a ocorrer, constatando que o trabalho do enfermeiro e da

enfermagem já estão sendo mais reconhecidos não só pela comunidade, mas pelos membros mais

novos que integram a equipe multiprofissional, onde destacamos o médico.

Em um contexto mais amplo, os entrevistados consideram o trabalho que desenvolvem no HU-UFJF

não apenas fonte de sofrimento, violência física e psicológica, mas também uma forma de prazer, de

felicidade, que dá significado e motivação à vida. Nesse sentido recupera-se a equação sofrimento

patogênico/sofrimento criativo de DEJOURS (1994a) demonstrando que o trabalho não é sempre
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patogênico, ele tem ao contrário, um poder estruturante, em face tanto da saúde mental como da

saúde física.

Através da análise das descrições de vivências e percepções dos trabalhadores de enfermagem,

observamos que a transformação do sofrimento em iniciativa e em mobilização criativa está

intrinsecamente relacionada à busca de desafios, à concretização do trabalho de maneira correta e

eficiente e à sensação de se sentirem gratificados.

Desta forma, podemos afirmar que a atividade de enfermagem em si, apesar do sofrimento que

contém, possibilita experimentar um prazer verdadeiro e concreto, enquanto que a essência do

sofrimento narrado pelos entrevistados reside na organização do trabalho e, primordialmente, nas

condições de trabalho.

Nesse caso, o sofrimento adquire um sentido - o prazer no trabalho é um produto derivado do

sofrimento. Tal conclusão fundamenta-se, segundo DEJOURS (1992b), na observação de que, se por

um lado os trabalhadores empenham-se em lutar contra o sofrimento, por outro não buscam situações

de trabalho isentas de sofrimento chegando até a detestá-Ias. Enfrentam sem hesitação, as

adversidades das situações de trabalho. Constatamos assim que a realidade de trabalho no HU-UFJF

é um terreno propício para jogar e re-jogar com o sofrimento, apesar das situações críticas e das

dificuldades que vivenciam. Todavia, quando atendem à demanda de assistência o mais próximo da

normalidade e com um nível de qualidade aceitável se sentem satisfeitos e recompensados

possibilitando a sensação de se sentirem úteis e de estarem cumprindo o dever assumido com os mais

fracos e dependentes.
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Por outro lado, alguns entrevistados relataram queixas de desconforto mental ou psicossomático em

função das frustrações, medo, cobranças, aborrecimento e sentimento de impotência, frente à

inexistência de condições organizacionais para prestar um atendimento considerado ético e

responsável aos pacientes, despontando como um dos grandes impeditivos ao prazer no trabalho.

Outras questões constatadas nos resultados da pesquisa, e que já haviam sido estudadas por

MENZIES (s.d.) e PITIA (1990), demonstram que o sofrimento psíquico dos trabalhadores de

enfermagem decorre da própria natureza e das formas de organização desse trabalho. O lidar

cotidiano com doenças, dores, o fantasma da perda e morte durante as 24 horas do dia, interfere

diretamente em seus sentimentos, emoções e defesas. Ao estarem expostos a situações

potencialmente desgastantes, desenvolvem mecanismos psicológicos de defesa, como distanciamento

afetivo, negação dos sentimentos, despersonalização, projeção, racionalização, dentre outros, que

lhes permitem proteger a integridade física e a saúde psicossocial.

Ainda, de acordo com os depoimentos dos sujeitos deste estudo, verificamos que a maioria dos

trabalhadores evidenciaram que o assistir e estar próximo do paciente é motivo de grande satisfação.

À medida que prestam cuidados diretos aos pacientes, têm domínio do que acontece a sua volta e

vêem o produto final do seu trabalho, vivenciam a aproximação da demanda psíquica da demanda

social e institucional, tendo com isso diminuída a sua insatisfação e desajuste profissional. Desse

modo prover cuidados embasado em um plano de assistência integral, ou seja, que contempla os

aspectos biológicos e psicológicos dos pacientes, constitui fator de proteção psíquica dos

trabalhadores de enfermagem, primordialmente dos técnicos e auxiliares de enfermagem, por

desempenharem atividades assistenciais diretas.



373

Mesmo vivenciando situações dolorosas, angustiantes e difíceis que envolvem pacientes terminais e o

enfrentamento da morte e tendo de dominar seus sentimentos de compaixão, medo e impotência,

surgem estímulos eficientes para desencadear um deslocamento da energia libidinal para fins social e

narcisisticamente valorizados, portanto impedindo seu direcionamento para uma via sintomática.

Desse modo, a sublimação compensatória é um processo psíquico através do qual as pulsões

encontram uma saída dessexualizada no campo social. Portanto, trabalho e sublimação aparecem

como operadores fundamentais da saúde mental (DEJOURS, 1992b,1994a).

Confirmando as colocações de DEJOURS (1992b, 1994a), constatamos que o trabalho, muitas vezes,

oferece às pessoas a oportunidade de perseguirem seus questionamentos interiores e seguirem

traçando as suas próprias histórias. Chamamos atenção para um fenômeno, por ele denominado de

ressonância simbólica, ou seja, quando sujeitos têm a oportunidade de trabalhar com algo que

satisfaça os seus desejos, contribuindo para a organização da sua personalidade, ajudando-o a

realizar-se. Esclarece que algumas condições são necessárias para que ocorra a ressonância

simbólica, quais sejam: a escolha da profissão adequada, a escolha de um trabalho que permita a

elaboração, a criatividade e por fim a sublimação. Dessa forma ela ocorre quando há uma

compatibilização entre as representações simbólicas do sujeito, seus investimentos pulsionais e a

realidade de trabalho.

No que diz respeito especificamente aos enfermeiros, temos que a divisão e o parcelamento das

atividades, aliados ao número insuficiente de profissionais, os afasta do objeto principal de trabalho,

isto é, o paciente. Esta forma de organização de trabalho expropria também o seu saber, além de

contribuir para a diminuição e/ou perda do prazer na profissão, uma vez que delegam a assistência

aos pacientes para outros elementos da equipe de enfermagem, cabendo-lhes a organização da
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assistência e a responsabilidade de capacitar continuamente todos os atores envolvidos no processo

cuidar.

Os enfermeiros no HU-UFJF assumem primordialmente as atividades tidas como intelectuais,

centrando suas atividades no gerenciamento, com pouca atuação a nível assistencial, exercendo um

papel relevante somente em casos graves que exijam procedimentos complexos, confirmando o que

TREVISAN (1987), MENDES (1988) e CASTELLANOS (1989) evidenciaram em seus estudos. Assim,

temos que o "processo cuidar" é realizado por trabalhadores parcelados, alienados, polarizando

técnicos e auxiliares de enfermagem, através de procedimentos rotinizados, repetitivos e elementares,

enquanto o "processo administrar" polariza o enfermeiro e o seu saber, como instrumental ideológico

de poder e, em algumas atividades burocráticas, o técnico de enfermagem.

A posição dos técnicos e auxiliares de enfermagem na equipe de saúde confirma a subordinação

técnica e social ao trabalho médico e ao dos profissionais mais qualificados da enfermagem. Esses

últimos são percebidos como provedores de soluções, apoio técnico e orientação da equipe.

Os depoimentos demonstraram que os papéis profissionais desempenhados pelos enfermeiros,

referentes à manutenção da unidade, supervisão, controle e orientação do pessoal de menor

qualificação, são considerados monótonos, entediantes e desprazerosos. Na realidade, muitos

entrevistados enfatizaram que a satisfação reside, em grande parte no "processo cuidar", despontando

como um operador fundamental para a construção do próprio trabalho e, portanto, possibilitando a

conquista da identidade, continuidade e história.

Assim, temos que alguns enfermeiros se vêem diante de um dilema: ou seguir acreditando que assistir

o paciente, valorizado na formação, é o seu objeto principal de trabalho legitimando o "processo cuidar"

ou assumir o "processo administrar", cobrado pela instituição. Observamos que apesar de perceberem
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o conflito burocrático-profissional inerente à sua posição na organização, os enfermeiros entendem

que essas duas orientações, assistir x administrar, não constituem pólos opostos do trabalho de

enfermagem, elas se complementam, o que é corroborado por MENDES (1988) e SILVA et aI. (1993).

Em última análise, os enfermeiros estão orientados para ações que implementem a assistência de

enfermagem de acordo com as necessidades dos clientes, proporcionando os meios materiais e

instrumentos para viabilizar a atuação de sua equipe de trabalho.

De acordo com DEJOURS (1994b) o trabalho torna-se perigoso para o aparelho psíquico quando ele

se contrapõe à liberdade, ao controle, à atividade de pensamento espontâneo e vontade pessoal do

trabalhador, tornando-se fator de sofrimento e doença. Inversamente, um trabalho livremente escolhido

ou livremente organizado é equilibrante e propiciador de bem estar e realização.

Assim, ter um trabalho equilibrante, que possibilite a descarga da energia pulsional, não coloca

questões que enfoquem somente os aspectos ligados ao ambiente físico ou químico do trabalho que

têm por alvo principal o corpo dos trabalhadores, mas, principalmente, a organização do próprio

trabalho. Os discursos apresentados pelos entrevistados estão sintonizados com as premissas de

DEJOURS, DESSORS & DESRIAUX (1993) quando pontuam que a organização do trabalho é, de

certo modo, a vontade do outro que define o trabalho a ser executado, o modo operatório, o ritmo a

seguir, bem como sua repartição entre os trabalhadores que são obrigados a atender aos anseios e

diretrizes da direção, em detrimento da livre organização do trabalho.

No que diz respeito ao HU-UFJF, ficou evidenciado através dos relatos o fato da instituição apresentar

traços salientes do modelo funcionalista/burocrático de gestão que, acrescido de determinadas

práticas taylorianas fazem emergir problemas de saúde e segurança implicados na gênese do

sofrimento no trabalho. Há uma ênfase muito forte na autoridade racional-legal,
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especialização/estanquização, uma rígida hierarquia vertical e sistemática divisão do trabalho, bem

como apego às normas, regulamentos e regras que conduzem a um comportamento rotinizado e

padronizado, fazendo com que os trabalhadores resistam a qualquer tipo de mudança. Essas

características são corroboradas por autores como TEIXEIRA (1983), KURCGANT (1991),

CARAPINHEIRO (1993), BARBOSA & LIMA (1996), dentre outros. Tais aspectos da organização do

trabalho dificultam seu rearranjo pelo trabalhador, impossibilitados que estão para adaptá-los a seus

desejos, às necessidades do seu corpo e às variações do seu estado de espírito, gerando bloqueio da

relação conflitual do aparelho psíquico com a tarefa, não oferecendo saída apropriada à energia

pulsional. Esta, ao não encontrar descarga no exercício do trabalho, acumula-se dando origem a

depressão, fadiga crônica, esgotamento profissional, stress, delineando de acordo com as concepções

de DEJOURS (1992), o começo do domínio do sofrimento e da luta contra o sofrimento.

Identifica-se, portanto, a existência de bloqueio na relação homem-organização do trabalho na área de

enfermagem, em função da prática de trabalho, descrita pelos entrevistados, ser caracterizada por um

alto grau de rigidez, inflexibilidade, ausência de liberdade e criatividade.

No que diz respeito às condições de trabalho no HU-UFJF os depoimentos apresentados vão ao

encontro das assertivas de ESTRYN-BEHAR (1980), FRANCO (1981), SCHIMIDT (1984), CORTEZ

(1987), VIEIRA (1993), SOUZA & VIANNA (1993), BULHOES (1994), MARZIALE (1995), LOPES

(1996), dentre outros, quando afirmam que os trabalhadores de enfermagem, sem escolha, se

submetem às relações, organizações, condições e ambientes de trabalho geradores de insalubridade

e penosidade, colocando-os diante de riscos ocupacionais diversos favorecendo o aparecimento de

acidentes, sofrimento e doenças.
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Os entrevistados demonstraram que o processo de desgaste no ambiente laboral são gerados pela

exposição do trabalhador a uma diversidade, intensidade e simultaneidade de cargas biológicas,

físicas, químicas, mecânicas, fisiológicas e psíquicas que ocorrem pelo contato direto com os

pacientes críticos, com os meios e instrumentos e com a própria organização do trabalho, conforme o

estudo desenvolvido por SILVA (1996), acrescido daqueles relacionados a uma forma peculiar de

exploração da força de trabalho: remuneração inadequada, sobrecarga de atividades face à carência

de pessoal, observação rígida às normas burocráticas, longa duração da jornada de trabalho,

desequilíbrio entre a vida profissional e pessoal, emprego duplo e ausência de uma política de

recursos humanos que contemple suas aspirações e reivindicações. Portanto, os riscos vivenciados

caracterizam as condições insatisfatórias de trabalho, interferindo não somente na qualidade do

trabalho mas também na sua qualidade de vida.

Encontramos, a partir dos discursos dos trabalhadores de enfermagem, sujeitos da pesquisa, uma

profissão repleta de contradições. Uma profissão importante, mas ainda incapaz de gerar sua

importância social; um fazer eficiente, mas desacompanhado de um saber coerente; um fazer

necessário mas desvalorizado e fragmentado; um saber importante, mas um fazer pequeno; um saber

e um fazer marcados tanto pelo prazer quanto pelo desgaste/sofrimento. As dificuldades de superação

das contradições também estão presentes nos discursos, assim como as sugestões de solução.

Assim, observamos que através das estratégias de sobrevivência diária o grupo de enfermagem

procura transformar o trabalho penoso em fonte não só de sofrimento, mas também de prazer, tendo

por base a relativização do fortemente instituído, tornando-o vivível. A busca da compreensão dos

interesses, poderes, atitudes, sentimentos e sonhos que a instituição abriga e o confronto entre o

idealizado, o aprendido e o possível, o real, o vivido, proporcionaram as condições necessárias para

que entendêssemos a forma de organização e condições de trabalho do HU-UFJF de forma real,
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concreta, absoluta, e sua implicações no desgaste e sofrimento dos atores. No entanto, o trabalho em

si, apesar do sofrimento que contém, oferece também a possibilidade de inserção do encantamento e

do lúdico em suas diversas formas, tornando-o mais saudável.

o HU-UFJF apesar de apresentar uma estrutura rigidamente normalizada e burocratizada baseada em

instrumentos e artifícios de controle clássicos, na hierarquia de mando e na racionalização, onde

"administrar" e "liderar" são sinônimos de resolução de conflitos, monotonia, repetição, aprisionamento

do corpo e da alma que atinge o talento, a criatividade e o pensamento, está procurando criar um

ambiente mais propício à ruptura dessa ordem racionalizadora, à instauração do subjetivo, do "jeito

doméstico" e participativo de fazer as coisas.

No atual cenário em que as organizações hospitalares se encontram, questões relativas à

competitividade, à tecnologia e à flexibilidade estão na ordem do dia. É preciso destacar que a

modernidade e a produtividade, no campo do trabalho, não são resultado apenas da adoção de novas

tecnologias ou da concepção de políticas de qualificação, formação, investimentos em recursos

humanos e melhoria das condições de trabalho, mas também e com um grau significativo de

relevância das formas como a organização elabora e pratica as relações de trabalho e como os

trabalhadores a vivenciam.

o HU-UFJF começando a questionar suas políticas e práticas organizacionais manifesta interesse em

inserir novas tecnologias gerenciais que contemplem um espaço de palavra para que seus membros

possam se exprimir, um sistema cultural fundado num novo paradigma que substitua a rigidez, a

ocultação das divergências e as resistências às mudanças e restaure a iniciativa e a criatividade,

desenho de uma nova estrutura e obtenção de uma imagem favorável do hospital enquanto
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comunidade, espaço de consenso, de negociação, de compromisso e de constituição de identidades

individuais e profissionais.

Apesar dos trabalhadores expressarem referências afetivas e valorativas sobre o HU-UFJF,

observamos que o prazer no trabalho ainda se constitui em uma possibilidade futura, como expectativa

de prazer, imperando os incidentes críticos da vida organizacional, os sacrifícios, as tensões, as

injustiças e os sofrimentos que só poderão ser superados quando as relações acontecerem em uma

base de parceria, de aprendizagem e criação conjunta, resgatando o sentido moral do trabalho, a

competência, a dignidade, as aspirações e independência profissionais, bem como o ser humano

subjetivo e complexo que dinamiza o mundo organizacional.

Cumpre mencionar que o conjunto de informações e resultados apresentado no decorrer da pesquisa

não corresponde, necessariamente, à visão de todos os entrevistados. A pesquisa congrega o

testemunho de vivências e percepções de trinta e seis trabalhadores de enfermagem que exerciam

suas atividades em diferentes unidades de internação e em turnos distintos. Cada entrevistado

contribuiu com suas opiniões, valores e concepções para a compreensão do trabalho de enfermagem

em toda sua complexidade e riqueza, não obstante, suas colocações não se aplicarem a todos os

atores da organização. Acreditamos que os resultados obtidos através da análise dos depoimentos

constitua uma representação relevante das percepções dos trabalhadores da enfermagem do hospital

estudado, o HU-UFJF, no que diz respeito aos fatores que têm implicações na gênese do

desgaste/prazer no trabalho que executam.



380

Por fim, chegamos à conclusão de que a trajetória da enfermagem de anjo de branco a profissional

tem sido marcada por conflitos, preconceitos, desgaste, sofrimento e luta por espaço laboral.

Abandonando a posição de um saber periférico e vulnerável, assistimos atualmente o esforço dos

trabalhadores de enfermagem para a construção de uma nova imagem que contempla estratégias de

revalorização do estatuto profissional, controle da formação, das carreiras e dos conteúdos do trabalho

para que se tornem agentes privilegiados e ativos na melhoria das condições de saúde da comunidade

e propulsoras, em conjunto com os outros membros integrantes da equipe de saúde, da modernização

e avanço da gestão nas organizações hospitalares.
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ANEXOS

Anexo 1 - Organograma do HU-UFJF

Anexo 2 - Organograma da Direção de Enfermagem

Anexo 3 - Roteiro para caracterização dos sujeitos da pesquisa

Anexo 4- Roteiro de entrevista
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ROTEIRO PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA

01. Nome do entrevistado:

02. Sexo: a) Masculino b) Feminino

03. Idade:

04. Função:

a) Enfermeiro
b) Técnico de Enfermagem
c) Auxiliar de Enfermagem

05. Setor de atuação:

a) Clínica de Homens
b) Clínica de Mulheres
c) UTI
d) Cirurgia de Homens
e) Cirurgia de Mulheres
~ Pediatria

06. Estado Civil:

a) Solteiro
b) Casado
c) Separado
d) Viúvo
e) Divorciado

07. Número de Dependentes:

a) Nenhum
b) Um
c) Dois
d) Três
e) Quatro
~ Cinco
g) > Cinco
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08. Grau de Escolaridade:

a} 1° grau
b} 2° grau
c} Graduando
d}Superior
e} Especialização
f} Mestrado
g} Doutorado

09. Tempo de Serviço na Área:

10. Tempo de Serviço no HU-UFJF:

11. Faixa Salarial:

a} 1-3 salários mínimos
b} 3-5 salários mínimos
c} 5-7 salários mínimos
d) 7-9 salários mínimos
e} 9-11 salários mínimos
f} 11-13 salários mínimos
g} acima 13 salários mínimos

12. Número de Vínculos Empregatícios:

a) Um
b} Dois
C} Três

13. Turno de Trabalho:

a} Manhã
b} Tarde
c} Vespertino
d} Noite
e} Plantão Diurno (12x60)
f} Plantão Noturno (12x60)
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ROTEIRO DE ENTREVISTA

01) Que profissão o sr.{a) sonhava ter?

02) Que motivos levaram-no{a) a escolher enfermagem?

03) Como o sr.{a) percebe a imagem do(a) enfermeiro{a) perante a sociedade?

04) Quais os fatores de prazer/satisfação na prática de enfermagem?

05) Quais os fatores de sofrimento/insatisfação na prática de enfermagem?

06) Como o sr.{a) se sente em relação ao trabalho que desenvolve física e emocionalmente?

07) O sr.{a) já teve algum tipo de doença que pudesse ter sido atribuída ao trabalho?

08) O sr.{a) já sofreu algum tipo de acidente no trabalho? Qual?

09) No contexto de trabalho, como é que o sr.{a) percebe as relações interpessoais (entre a equipe de
enfermagem com os outros profissionais, da equipe de enfermagem com a chefia e da equipe
multidisciplinar com os pacientes e familiares)?

10) Como é para o sr.{a) lidar com situações extremas de risco iminente de vida, morte, sofrimento
físico e psíquico do paciente?

11) Teve algum paciente ou acontecimento significativo que marcou sua vida profissional? (Pedir para
relatar, indagar se relaciona este acontecimento com situação de sofrimento/desgaste para si ou
prazer).

12) O que significou esta experiência para o sr.{a)?

13) Considerando tudo isso que o sr.{a) relatou sobre o trabalho de enfermagem e da sua vivência
hoje, o sr.(a) escolheria esta profissão e esta área de trabalho? Por quê?
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