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Resumo: Este trabalho tem por objetivo estudar a organização e a avaliação dos 
enfermeiros e seus auxiliares no setor de Nefrologia de um Hospital Universitário, através de 
diferentes critérios. A primeira parte da pesquisa se caracteriza pela identificação do 
processo e das condições de trabalho no local escolhido. Com esse entendimento foi possível 
relacionar critérios teóricos, como flexibilidade, autonomia, cooperação e motivação, com a 
produtividade dos profissionais e do setor. Para tanto, foram utilizadas além das entrevistas 
e verbalizações com os profissionais, um questionário fechado elaborado de maneira a 
traçar, além dos perfis dos trabalhadores, respostas úteis e concretas dos critérios estudados. 
Por fim, será apresentado um modelo de interligação dos critérios estudados pelo qual 
tentaremos explicar as particularidades do trabalho dos profissionais em estudo. 
Palavras-chave: Organização do Trabalho; Hospital Universitário; Enfermagem. 

 
 

1. Introdução 

A crescente preocupação das empresas em focar prioritariamente a qualidade de seus 
produtos e serviços é conseqüência de um mercado cada vez mais competitivo que visa 
majoritariamente o lucro. Com isso, as iniciativas de reconcepção da organização e dos 
processos de trabalho tomam importância cada vez maior dentro das instituições modernas. 
Entretanto, as teorias, técnicas e estratégias gerenciais atuais são baseadas em conceitos 
antigos como o Taylorismo, visando a eficiência e, muitas vezes não atentando às 
necessidades físicas e psicológicas dos profissionais, dificultando a ocupação prazerosa e a 
auto-realização.  

É isso o que vemos nas organizações de saúde no Brasil. Apesar de o objetivo final de 
instituições públicas dessa área não ser o lucro, a tentativa de atender a grande demanda 
aliada à falta de planejamento acabam impedindo um pleno desenvolvimento pessoal e 
profissional dos trabalhadores.  

Desta forma, o objetivo específico desta pesquisa é avaliar de maneira quantitativa e 
objetiva a organização do trabalho dos profissionais de enfermagem do setor de Hemodiálise 
de um hospital universitário de grande porte. Tudo que está escrito neste documento releva 
fatos que ocorrem no cotidiano do Hospital, ou que simplesmente ocorreram em qualquer 
uma das visitas feitas pelo grupo ao local de trabalho a ser estudado em busca de informações 
e conhecimentos para confecção deste. 
 

2. Processo de Trabalho e de Valorização 

A Hemodiálise é a filtragem artificial do sangue, em que é retirado do sangue excesso 
de substâncias como uréia, potássio, sódio e água, sendo destinada a pacientes com problemas 
nos rins. Ela é feita com a ajuda de um dialisador (capilar ou filtro) que é formado por um 
conjunto de pequenos tubos chamados "linhas". Assim, parte do sangue é retirada do corpo, 
passa pela linha de um lado, é filtrada, e retorna ao paciente pela linha do lado oposto. 
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Por ser um processo delicado e que exige muita atenção, é realizado sempre em 
hospitais ou clínicas especializadas, por profissionais devidamente capacitados, cuja 
supervisão fica a cargo de um médico nefrologista e um enfermeiro. O tratamento é de caráter 
intermitente, sua freqüência requerida é de três sessões por semana, cada uma com duração de 
aproximadamente quatro horas. Pode haver variações neste tempo de acordo com o peso e a 
idade do paciente. 

O serviço de hemodiálise inicia-se com o a chegada do doente no centro de diálise. O 
enfermeiro encaminha o paciente para o dialisador, limpa e troca seu curativo enquanto 
explica ao paciente sobre o procedimento que será realizado, sempre instruindo-o sobre como 
cooperar para a melhoria da assistência. Terminada a parte de instalação do paciente na 
máquina, dá-se início ao processo de monitoração. Os profissionais do centro de diálise 
devem estar sempre atentos aos sintomas dos doentes e aos sinais da máquina. A cada hora é 
preciso checar a pressão, a perda de sangue e ainda a temperatura, no caso de estado febril. Se 
o paciente apresentar sinais de hiper ou hipotensão, a checagem é feita a cada 15 minutos. A 
máquina avisa quando as bolsas de soluções estão no final para que os auxiliares ou técnicos 
possam substituí-las. No final das 4 horas de hemodiálise, a máquina emite um sinal sonoro. 
Para desinstalar o paciente, o técnico diminui o fluxo da bomba e pinça o ramo arterial para 
interromper a circulação fora do corpo. Em seguida é realizada a retirada dos canais. A 
preparação da máquina para o próximo paciente demora cerca de trinta minutos. O técnico 
remove os resíduos da máquina com soro que ao final é testado. Se o teste acusar a presença 
de resquícios de esterilizante, o procedimento é repetido, até que tal substância seja totalmente 
removida da aparelhagem. 
 

3. Condições de Trabalho 

Neste tópico são levantadas as atuais condições de trabalho no setor estudado, entre 
elas: condições objetivas e subjetivas, mais-valia e atuais métodos de avaliação, baseadas no 
modelo de MARX(1867). 

Paciente

Máquinas
Acessórios

Hemodiálise
Enfermeiro

Auxiliar
Técnico

Objeto de Trabalho

Resíduos

Produto

Instrumentos

Força de Trabalho Processo de Trabalho
Paciente
Tratado

Morte
Material Não-
Reutilizável

 
FIGURA 1 - Condições Objetivas do Trabalho 
Fonte: os autores (2006) 

 

As condições subjetivas são mais bem definidas da seguinte maneira: Potência e Ato: 
a cada paciente que chega, o responsável pelo seu tratamento ganha experiência e sofre 
influência do seu trabalho, melhorando, assim, sua performance; Concepção e projeto: ao 
receber o paciente, o responsável do setor de enfermagem mentaliza a forma como irá 
proceder, o que varia de acordo com a complexidade de cada caso. 
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A mais-valia absoluta é caracterizada pelo aumento da carga de trabalho que ocorre, 
principalmente, nas trocas de turno, quando há atraso dos responsáveis pelo plantão seguinte, 
mas os pacientes não podem ficar sem atendimento, e também pela abertura, ainda que extra-
oficial, de um quarto turno de atendimento para atender a crescente demanda. A mais-valia 
relativa fica evidenciada na intensificação da jornada de trabalho, o que ocorre 
constantemente devido às chegadas inesperadas de pacientes, ou do alto grau de 
complexidade de determinados pacientes, exigindo maiores cuidados. Recentemente o 
número de pacientes cresce no setor devido principalmente às dificuldades burocráticas de 
transferência de pacientes para Hospitais públicos mais próximos de suas residências. 

Existe uma avaliação para controle da Divisão de Enfermagem, com o objetivo de 
conhecer o desempenho geral de seus funcionários. A avaliação ocorre a cada seis meses e o 
chefe do setor deve preencher todas as perguntas seguindo as instruções nas próprias folhas, 
sem que qualquer pergunta deixe de ser respondida. Como se pôde observar, o documento é 
um formulário com uma listagem de vários atributos, para cada qual o chefe da seção 
preenche com uma nota variando de zero (0) a quatro (4) no caso de servidores já efetivados 
no setor; de outra forma, o formulário dos servidores em período probatório (de três anos) 
deve ser preenchido sem a atribuição de notas, porém com textos e justificativas pertinentes a 
cada pergunta (é também um formulário muito mais extenso). Alguns dos atributos avaliados 
são disciplina, dedicação ao trabalho, assiduidade, responsabilidade, produtividade e relações 
interpessoais. Não há uma explicitação de como devem ser dadas as notas. O grupo, a 
princípio, acredita que estas são assinaladas de forma subjetiva, o que pode distorcer as 
avaliações de cada critério. A chefia da seção informou que antes de algum funcionário ser 
avaliado negativamente, este é remanejado para outro setor, ou seja, dada a dinâmica e a 
importância do setor de hemodiálise no HU, os servidores que não estão adaptados ao local de 
trabalho, segundo a própria chefia, são direcionados a outras áreas antes mesmo de terem de 
passar pela Avaliação de Desempenho. Os funcionários cooperativados não sofrem esta 
avaliação. 
 

4. Grupo de Trabalhadores 

Para traçar este perfil, fizemos um questionário com algumas perguntas a respeito da 
vida dos profissionais estudados. Dos entrevistados, 68,75% é servidor, ou seja, terceirizado, 
87,50% é do sexo feminino e nenhum mora nas chamadas zonas nobres do Rio de Janeiro 
(Zona Sul e Barra da Tijuca), com destaque para Duque de Caxias e Jacarepaguá (18,75%). 
Quanto ao meio de transporte utilizado para ir ao trabalho, apenas 6,25% vão de carro, indo o 
restante de ônibus ou van. No que diz respeito ao cargo, 68,75% são técnicos, 18,75% 
auxiliares e 12,50% enfermeiros. Observamos que a grande maioria não sabe qual seu nível 
de capacitação (87,50%). Daqueles que sabem seu nível de capacitação (que inclusive 
influencia no salário) 6,25% eram de nível um e a mesma porcentagem para nível três. Por 
fim, levantamos a participação na renda familiar e obtivemos que 25% detêm entre 0 e 30% 
da renda da família, que 25% respondem por 30% a 60% da renda e 43,75% de 60% a 100%, 
ou seja, são os provedores da casa. 

Os funcionários do setor são divididos, como mencionado anteriormente, em equipes. 
Cada uma delas faz um plantão de 12 por 60 horas. Isto significa que existem dois turnos de 
12 horas por dia com uma equipe de manhã e outra à noite. As equipes de segunda-feira 
voltam a trabalhar na quinta-feira, as de terça-feira voltam na sexta-feira e as de quarta-feira, 
no sábado. Domingo não seria rotina, a princípio, porém, foi mencionado que diversas vezes, 
devido à demanda, trabalhar aos domingos fez-se necessário. Os funcionários provenientes de 
firmas cooperativas têm uma carga de trabalho maior. A escala é dos auxiliares de serviço 
diário é de 12 por 36 horas e eles fazem ainda 5 complementações totalizando 15 plantões por 
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mês. Alguns técnicos e auxiliares de enfermagem também são contratados através de 
cooperativas. Eles trabalham das 7 às 13 horas ou das 7 às 16 horas com folga semanal. 
 

5. Embasamento Teórico dos Critérios Avaliados 

a) Flexibilidade: se o fordismo foi bem representado pela rigidez no processo de trabalho, 
marcando desde a concepção de um produto, a sua produção, o seu consumo e as relações de 
trabalho, a flexibilidade foi instaurada justamente para romper com esse tipo de relação. Este 
conceito deve ser considerado em suas múltiplas dimensões, as quais englobam autonomia, 
participação e democracia dialógica, relacionada ao domínio de conhecimentos profissionais 
diversos. Neste sentido, maior flexibilidade também pode resultar de melhorias na 
produtividade coletiva e individual. 
b) Cooperação: um dos modelos sugeridos é o qual onde existe integração de diferentes 
setores, que abrange desde a encomenda até a prestação de serviços, trazendo como 
conseqüência a cooperação entre os diversos departamentos de uma empresa ou indústria. Isso 
pressupõe que um membro de um setor esteja livre para interagir, cooperar e comunicar-se 
com os colegas que executam as funções anteriores e posteriores à sua, participando do 
processo produtivo como um todo. Um trabalho realizado cooperativamente assegura que o 
trabalhador tenha uma visão melhor do que este está produzindo, evitando assim que este 
apenas repita tarefas mecanizadas. 
c) Autonomia: após os conceitos clássicos desenvolvidos por Taylor e Ford relativos à 
otimização de recursos e baseados estritamente nas técnicas de tempos e movimentos, surge 
uma nova linha de pensamento que se baseia no seguinte preceito: o que importa não é a 
produtividade de cada trabalhador separadamente, mas do grupo, ou da linha de montagem, 
como um todo. Não adianta produzir muito do componente A de um produto se, para montá-
lo, eu preciso da mesma quantidade de B, que pela sua natureza pode consumir mais tempo 
para ser produzido. A partir desta questão básica desenvolveram-se idéias iniciais de trabalho 
em grupo, primeiro com a Escola de Relações Humanas, levantando a bandeira da 
importância da motivação no trabalho, que passou a ser vista como cumprimento das 
necessidades humanas não se restringindo ao enriquecimento individual, e depois com a 
Escola Sociotécnica, de onde surgiram os Grupos Semi-Autônomos. A autonomia também 
pode ser avaliada através da tomada de decisões, sem a necessidade de permissão ou 
autorização. 
d) Motivação: fator ignorado ou desconhecido nos princípios da Escola Clássica, a 
motivação começou a ganhar espaço com o desenvolvimento das idéias da Escola de Relações 
Humanas. Mesmo neste movimento, o assunto foi abordado de maneiras diferentes. Para 
Maslow (1943), o homem é mais motivado se busca algo que não possui, partindo de suas 
necessidades mais básicas até as superiores. Para Argyris (1957), o ser humano deveria ser 
considerado como um indivíduo, com uma vasta gama de necessidades e todas estas 
influentes em seu trabalho. Ambos concordavam que as conhecidas estruturas organizacionais 
piramidais e burocráticas não valorizavam o lado psicológico dos trabalhadores, que estas 
eram disseminadoras de desconfiança, conflitos e rigidez, transformando a organização em 
um local não propício para o desenvolvimento pessoal. A constatação da necessidade de 
análise deste critério surgiu a partir das primeiras entrevistas com os profissionais gestores do 
setor de enfermaria de hemodiálise estudado, que enfatizava constantemente a importância do 
fator motivação no dia a dia do trabalhador. 
e) Ética: Do grego ethos que significa “conduta”. Quando se fala em ética profissional, mais 
especificamente, podemos dizer que se trata de um conjunto de normas morais pelas quais o 
indivíduo deve orientar seu comportamento na profissão que exerce. No caso dos 
profissionais do setor em estudo, acreditamos que suas ações sejam regidas por um padrão 
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ético que vai além das regras de conduta definidas pela própria profissão, como afirma 
RAMOS(1989). Acreditamos que a ética, nesse caso, esteja relacionada a uma solidariedade 
humanitária, uma preocupação com o paciente, que é intrínseca a cada profissional. 
 

6. Classificação da Organização do Trabalho 

O princípio de divisão social do trabalho com uma hierarquização definida 
evidenciado no sistema de fábricas se aplica à equipe de enfermagem. Assim, os trabalhadores 
ficam concentrados em um único espaço físico (o centro de diálise) cada um tratando um 
paciente de forma planejada pela chefia. No caso, o enfermeiro líder tem o papel de 
fiscalizador, além de também ser do grupo de trabalhadores que produzem o serviço. A 
Escola Clássica de base taylorista/ fordista, por sua vez, são relacionados, de forma mais 
relevante, a critérios como padronização, automatização e autonomia, discutidos no capítulo 
anterior. As tarefas dos auxiliares, por exemplo, são de execução simples e natureza 
repetitiva. A referência ao modelo fordista está fundamentada na dependência do processo da 
máquina de hemodiálise. 

A instituição deixa a desejar em um fator crucial para o trabalho dos enfermeiros, a 
motivação. Isso vai contra o alicerce do sistema de Enriquecimento de Cargos que procura 
justamente encontrar formas de fazer o funcionário ficar satisfeito com seu trabalho. A 
cooperação está presente na enfermagem e têm maior identificação com os princípios 
prezados na Escola Sócio-técnica. Outros aspectos positivos, que podem ser comparados com 
as propostas de Grupos Semi-Autônomos, são a existência de canais de comunicação entre 
chefia e funcionários e a boa incorporação dos menos experientes ao grupo. 
 

7. Hipóteses 

A partir das visitas e as observações feitas pelo grupo não só no ambiente de trabalho, 
mas também a partir das filtragens das entrevistas com enfermeiros e com a chefia de seção, 
elaboramos as seguintes hipóteses a serem comprovadas no decorrer da pesquisa: 1 – As 
características apontadas pelos trabalhadores como suas no ambiente de trabalho, como auto-
realização e motivação, estão diretamente relacionadas com o critério da ética. 2 – A “falta de 
incentivo por parte do governo na área de saúde” interfere na motivação para o trabalho destas 
pessoas, e isto atrapalha a produtividade. 3 – A autonomia é limitada pelas normas e 
procedimentos predefinidos. 4 – A cooperação é um fator intrínseco e não formalizado na 
atividade dos trabalhadores do local. 
 

8. Modelo de Avaliação Multi-Critério 

Produtividade: A produtividade é avaliada pelo desempenho, disciplina, dedicação ao 
trabalho e assiduidade do funcionário. Em verdade a produtividade dos trabalhadores e do 
setor vem crescendo de forma gradativa ao longo do tempo. A demanda é tão crescente que, 
nos últimos tempos, quando necessário, é aberto um quarto turno. Ou seja, reparamos uma 
mais-valia absoluta e relativa no local de trabalho. Existe um controle da Divisão de 
Enfermagem através da Avaliação de Desempenho preenchida pelos chefes de setor. Os 
funcionários que não alcançarem notas satisfatórias são encaminhados a outros setores já que 
não podem ser demitidos porque são concursados. Na prática, todos os que se submetem a 
esse teste acabam sendo aprovados, pois os funcionários com baixo desempenho são 
identificados e remanejados antes mesmo da avaliação formal. 

Flexibilidade: Os resultados dos questionários revelaram que a flexibilidade no setor 
estudado é limitada, pois em muitas situações o controle é rigoroso e submetido a aprovação 
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da chefia como nas permissões para faltas e férias. Para troca de turnos, a flexibilidade é um 
pouco maior para os servidores.  

Autonomia: As respostas destacaram que as normas e procedimentos que devem ser 
adotados na realização do trabalho variam de regular a forte, o que por si só já é um grande 
limitador da autonomia. Pelas conversas feitas notava-se clara a insatisfação dos 
trabalhadores com o rigor das normas no local de trabalho. Porém, quando perguntados 
formalmente pelo questionário a resposta preponderante foi a de “não muito”. Esta 
contradição talvez advenha do fato de que, seja por falta de conhecimento ou de disposição, 
eles estão muito acostumados a acatarem ordens e obedecer a rotinas e nem imaginam o 
trabalho de outra forma, simplesmente não enxergam a possibilidade de terem mais 
autonomia e trabalharem de maneira mais flexível. Todos os entrevistados responderam que 
precisam se especializar para realizar certos tipos de tarefas; ainda que saibam como fazê-las, 
não podem (por limitações das normas) exercer funções que apenas profissionais com 
titulação maior (na escala hierárquica) “estão aptos para tal”. Outro limitador apontado foi a 
de problemas operacionais, o que não interfere na autonomia no sentido da tomada de 
decisões. 

Motivação: Podemos perceber que o maior motivo de insatisfação dos profissionais de 
enfermagem do setor é a má remuneração, seguido pela sobrecarga de trabalho. Estes 
problemas estão associados à falta de apoio por parte do Governo e da Direção do Hospital. 
Além disso, o aspecto que mais os motivam a trabalhar no setor é a profissão. A 
aprendizagem e o ambiente do departamento também foram bastante citados. Quanto aos 
fatores que influenciam a ter bom desempenho, podemos perceber que o paciente e a 
realização profissional se destacam. Essas observações nos permitem considerar que os 
profissionais têm um prazer muito grande em trabalhar no setor e de poder ajudar os 
pacientes, mesmo que a remuneração e as condições de trabalho não sejam tão favoráveis. É 
importante destacar que os cooperativados se sentem menos valorizados, o que pode apontar 
uma diferenciação no tratamento em relação aos servidores. 

Cooperação: O comportamento de cooperação, já observado durante as verbalizações, 
pode ser comprovado a partir das respostas dos questionários. Porém, vale ressaltar que ela 
não é unânime. As maiores queixas são quanto ao recebimento de informações da chefia 
necessárias para a realização do trabalho.  

Além destes, consideramos também a ética humanitária um fator muito relevante para 
o caso estudado e a percebemos fortemente. Nas visitas, vimos a grande preocupação com os 
pacientes, o que foi comprovado nas respostas ao questionário distribuído, onde grande parte 
dos profissionais respondeu que um dos principais motivos para satisfação no setor, na 
realização profissional e na profissão em si é o próprio paciente. 
 

9. Conclusão: Modelo de Interligação dos critérios 

De posse das informações obtidas a partir de nossas observações e instrumentos de 
avaliação, este é o modelo de interligação de critérios identificado. 
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FIGURA 2 - Modelo de interligação dos critérios 
Fonte: os autores (2006) 

 

Chegamos à conclusão que a qualidade do trabalho não pode ser avaliada a partir dos 
números da produtividade do setor, já que esta se mantém constante ou crescente ao longo dos 
anos, apesar de não haver novas contratações, aumentos de salário ou qualquer outra iniciativa 
que amenize a sobrecarga de trabalho enfrentada pelos trabalhadores. Por isso podemos 
afirmar que a produtividade não é diretamente dependente de nenhuma dos outros critérios 
apontados, mas sim da interação de todos os outros, permeados pela ética de sentido 
humanitário, da preocupação de um ser humano com o outro, que não permite que, mesmo 
com as péssimas condições às quais está sujeito e às baixíssimas perspectivas de mudança, o 
trabalhador deixe que a qualidade de suas tarefas ou a atenção aos pacientes diminua, 
confirmando nossa primeira hipótese parcialmente refutando a segunda. Os trabalhadores, de 
fato, sentem-se desvalorizados pelo Governo e acreditam que a atenção dada à área de saúde é 
baixíssima. Mas, mesmo assim, não deixam que a produtividade seja afetada.  

Apontamos também nesse modelo que a flexibilidade é um fator determinante e 
muitas vezes limitante em relação aos critérios autonomia, cooperação e motivação. De fato, o 
processo de trabalho é determinado pelas regras que devem ser respeitadas e o quanto estas 
permitem que o trabalhador exerça a autonomia e a cooperação.  A terceira hipótese 
apresentada trata disso e é confirmada apenas parcialmente, já que constatamos que o 
principal limitante da autonomia, no momento, é a falta de conhecimentos para exercê-la, não 
apenas a falta de flexibilidade. Deve-se considerar também a disposição do pessoal em 
exercer tal liberdade de ação, o que não foi analisado neste trabalho, mas que merece ser 
mencionado por também influenciar na autonomia do trabalhador. 

De fato percebemos que a cooperação é determinante para a profissão, já que os 
profissionais dificilmente trabalham isoladamente. A ajuda mútua é freqüente e faz parte da 
dinâmica do próprio processo de trabalho estudado. A interação entre os trabalhadores 
aparece ainda quando os próprios trocam seus plantões ou cobrem um companheiro que não 
possa ir trabalhar eventualmente. Em um local onde as condições de salário e carga horária 
não são vantajosas, o ambiente com boas relações interpessoais é ainda mais valioso. 

 Logo, estes três fatores (autonomia, cooperação e flexibilidade) intercomunicam-se e 
geram um certo grau de  motivação para a continuidade de um trabalho eficiente no setor. 
Esta motivação, porém, não é o fator determinante desta continuidade, já que toda essa 
interação só funciona quando permeada pela ética humanitária. Tal fator permite que o 
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trabalhador abstraia-se de suas sufocantes condições de trabalho e dê real importância 
somente ao bem estar do próximo, continuando a prestar um serviço de qualidade.   
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