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“O maior bloqueio entre duas pessoas é a falta 

de habilidade para se ouvirem mutuamente 

com inteligência, compreensão e perícia. Esta 

deficiência do mundo moderno é espantosa e 

muito divulgada. Precisamos nos esforçar mais 

para desenvolver nas pessoas a técnica da 

comunicação eficaz o que quer dizer em 

essência, ensinar as pessoas a ouvir”.   

   Carl Rogers.  
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RESUMO 
 
 
 

O tema desta pesquisa está relacionado à área de administração de recursos 
humanos e às questões ligadas às relações interpessoais na equipe de enfermagem 
do Hospital Santo Antônio, do município de Tapejara/RS. O objetivo geral desse 
estudo é propor ferramentas de gestão de recursos humanos para a melhoria do 
relacionamento interpessoal tanto entre os integrantes da equipe de enfermagem 
quanto entre os demais colegas dos outros setores do hospital. A metodologia 
utilizada na pesquisa é a qualitativa, e prevê a análise de dados por meio do método 
fenomenológico, de entrevista semiestruturada e da amostragem não probabilística. 
A pesquisa foi realizada com oito indivíduos, ou seja, seis técnicos de enfermagem, 
distribuídos nos quatro turnos, e dois enfermeiros coordenadores do turno diurno. 
Vale lembrar que os participantes foram voluntários que aceitaram o convite 
estendido a todos os profissionais da instituição. Na revisão bibliográfica, foram 
abordados temas como administração de recursos humanos; recrutamento; seleção; 
treinamento e desenvolvimento do funcionário; importância das relações com os 
empregados; importância das relações interpessoais; dificuldades, problemas, 
sofrimentos e dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem. Para a análise 
dos dados, o conteúdo obtido foi dividido em cinco categorias, a saber: relações 
entre colegas; relações com os pacientes; habilidades técnicas; comprometimento e 
responsabilidade; e valorização dos profissionais. A partir dos estudos realizados, 
constatou-se que existem problemas e dificuldades no cotidiano do ambiente 
hospitalar em todas as categorias, porém tais problemáticas podem ser resolvidas 
através de treinamentos e de cursos de aperfeiçoamento pessoal e profissional. 
Concluiu-se, também, que a qualificação do relacionamento interpessoal na equipe 
de enfermagem tem grande importância para a realização otimizada das rotinas de 
trabalho no ambiente hospitalar. 
 
Palavras-chaves: Recursos humanos. Relações interpessoais. Enfermagem. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The theme of this research is related to the human resource management and the 
interpersonal relations in nursing staff of the Hospital Santo Antônio, in the city of 
Tapejara/RS. The overall objective of this study is to propose human resources 
management tools for the improvement of interpersonal relationships both between 
the members of the nursing staff and other colleagues from other sectors of the 
hospital. The methodology used in the research is qualitative, and provides for the 
analysis of data through the phenomenological method, semi-structured interview 
and non-probability sampling. The survey was conducted with eight individuals, i.e. 
six nursing technicians, distributed in four rounds, and two nurses day shift 
coordinators. It is worth remembering that the participants were volunteers who have 
accepted the invitation extended to all professionals in the institution. In the literature 
review were addressed topics such as human resource management; recruitment; 
selection; training and employee development; importance of relations with 
employees; interpersonal relations; difficulties, problems, sufferings and difficulties 
faced by nursing staff. For the analysis of the data, the information obtained was 
divided into five categories, namely: relationships among colleagues; relations with 
patients; technical skills; commitment and responsibility; and professional 
development. From the studies, it was found that there are problems and difficulties 
in the everyday life of the hospital environment in all categories, but such problems 
can be resolved through training and personal and professional improvement 
courses. It was concluded that the qualification of interpersonal relations in nursing 
staff has great importance for the realization of optimized work routines in the 
hospital environment. 
 
Keywords: Human Resources. Interpersonal relationships. Nursing.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

      O presente trabalho tem como tema, Administração de Recursos Humanos, 

delimitado à área de Relações Interpessoais, que envolve comunicação, problemas 

e sofrimentos no cotidiano de trabalho. Tem como objetivo geral, propor ferramentas 

de gestão de recursos humanos para melhorias no relacionamento interpessoal 

entre os integrantes da equipe de enfermagem e com os demais colegas de outros 

setores do Hospital Santo Antônio de Tapejara/RS. Para tal, traçou-se objetivos 

específicos: Pesquisar através de um questionário como é o relacionamento da 

equipe de enfermagem frente uma nova contratação com relação ao novo integrante 

da equipe; Analisar quais são os critérios e procedimentos utilizados para 

contratação de um (a) técnico (a) de enfermagem, visando minimizar a probabilidade 

de ocorrência de problemas de relacionamento com os demais colegas; Conhecer 

os procedimentos habitualmente tomados pelos enfermeiros coordenadores quando 

surgem fofocas, intrigas, e desentendimentos que venham a atrapalhar o bom 

relacionamento da equipe de enfermagem. Buscar-se-á desenvolver uma pesquisa 

coletando informações e sugestões para melhorar a qualidade nas relações entre os 

integrantes da equipe de enfermagem no ambiente hospitalar.  

      Qualidade nas relações Interpessoais no ambiente hospitalar é imprescindível 

para o desenvolvimento das atividades com eficiência e eficácia, porque os trabalhos 

realizados são diretamente relacionados com pessoas que vão até o hospital em 

busca de melhorias para a sua saúde. 

      No ambiente hospitalar a comunicação na equipe de enfermagem é 

fundamental, devido ao grande fluxo de informações verbais que circulam entre eles 

sobre os pacientes e tratamentos. No cotidiano da equipe de enfermagem existem 

problemas, dificuldades, sofrimentos, desentendimentos, que precisam ser 

enfrentados, sendo que, de modo geral, estão vinculados ao relacionamento 

interpessoal. 

      A enfermagem no ambiente hospitalar está submetida a sentimentos de tristezas 

e alegrias, portanto eles devem estar sempre preparados, para qualquer tipo de 

situação. Diante das diversas situações enfrentadas pela equipe de enfermagem, 

exige-se a interferência dos coordenadores, para a tomada de decisões importantes 
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e para manter a organização da equipe, visando um ambiente hospitalar 

harmonioso. 

      O estudo sobre relações interpessoais visa desenvolver alternativas para 

melhorias no cotidiano da equipe de enfermagem. Buscando melhor convivência da 

equipe e qualidade nos trabalhos desenvolvidos. Pretende-se através da realização 

desta pesquisa identificar quais as ferramentas de gestão de recursos humanos 

podem ser aplicadas, visando a melhoria das relações interpessoais com a equipe 

de enfermagem do Hospital Santo Antônio. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

      A proposta desta pesquisa tem como foco as formas de relacionamento no setor 

de enfermagem e também como a equipe de enfermagem se relaciona com os 

demais colegas de trabalho dos outros setores. Na realização dos trabalhos cada 

setor desempenha a sua função específica, contudo, para as tarefas serem 

executadas no tempo certo e com eficácia é fundamental ter bom relacionamento 

entre os colegas. 

      No ambiente de trabalho percebe-se dificuldades nas relações interpessoais 

entre as integrantes da equipe de enfermagem e com as integrantes de outros 

setores. Esses problemas estão causando deficiência na qualidade dos serviços 

prestados, gerando atrasos, desentendimentos e, além disso, alteraram o estado 

emocional de cada trabalhador, pelo clima desagradável resultante de impasses 

frente a forma de atendimento dos pacientes e de seus familiares. Com isso, 

emergem reclamações por parte da clientela por estarem insatisfeitos com o 

atendimento, o que denigre a imagem do hospital. 

      O relacionamento interpessoal na equipe de enfermagem é muito importante, 

porque com a troca de turnos é preciso ter cuidado para não perder informações de 

pacientes, aí a necessidade de organização e boa comunicação. Indiretamente, esta 

questão está ligada com a motivação da equipe em prestar ajuda aos colegas, 

sendo fundamental ter um laço de confiança entre colegas no sentido profissional. 

      As relações interpessoais podem ser prejudicadas pela falta de coleguismo, 

assuntos alheios, sobrecarga de trabalho, a personalidade de cada um, mudanças 

de humor referente às situações enfrentadas na rotina de trabalho, novos 

integrantes, entre outros motivos.  

      As reações frente a um novo técnico sendo contratado para fazer parte da 

equipe, são bastante relativas: quanto às atitudes do novo técnico, a sua 

personalidade, suas iniciativas, suas reações com os colegas diante de alguma 

tarefa, e outros. Ao iniciar no setor de enfermagem o novo membro é acompanhado 

por um “padrinho” ou “madrinha”, escolhido pelo enfermeiro coordenador, para dar 

todas as informações iniciais necessárias, sobre a rotina de trabalho. O novo técnico 

sempre pode contar com a ajuda dos outros colegas. Nota-se que, conforme suas 
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atitudes e maneiras de se relacionar, implicam em grande influência na recepção da 

equipe, ele pode ser bem recebido como também pode ser mal recebido. 

      É importante ressaltar que esses problemas são mais acentuados no turno 

diurno, devido ao número maior de técnicos de enfermagem, movimentação de 

outros funcionários, visitantes de pacientes, e maior número de atendimentos e 

internações. No turno da noite a rotina é mais calma e geralmente trabalham à noite 

os funcionários e os técnicos mais antigos do hospital, com os quais os 

relacionamentos têm se mostrado de melhor qualidade. 

      A pesquisa foi realizada com os técnicos de enfermagem e enfermeiros chefes, 

diante dos problemas de relacionamento enfrentados no cotidiano, já aqui 

mencionados, com a finalidade de aplicar ferramentas de gestão de recursos 

humanos para melhorar o relacionamento interpessoal, entre os técnicos de 

enfermagem, e desses com os demais setores. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

      A pesquisa foi realizada no setor de enfermagem do Hospital Santo Antônio, nos 

turnos de manhã, tarde e noite, com técnicas de enfermagem cujas contratações são 

mais recentes, com as intermediárias, e as mais antigas, bem como com os 

enfermeiros-chefes. O tipo de abordagem utilizada é a qualitativa diante dos 

problemas que envolvem relações interpessoais existentes no cotidiano da equipe 

de enfermagem no ambiente de trabalho. 

 

 

3.1 Abordagem qualitativa 

 

 

      Este estudo tem como fundo a abordagem qualitativa, que caracteriza-se por 

relacionar: 

 

 

[...] aspectos não somente mensuráveis, mas também definidos 
descritivamente. [...] As variáveis qualitativas são definidas por meio de uma 
descrição analítica, e não medidas ou contadas. Convém mencionar que os 
atributos são aspectos qualitativos nas variáveis da pesquisa, e em sua 
descrição não se utilizam números. Contudo isso não quer dizer que a 
quantificação não possa ser aplicada para determiná-los (FACHIN, 2006, 
p.81-2). 

 

  

      Através da abordagem qualitativa é possível, coletar dados mais completos, do 

investigando, buscando informações do ambiente de trabalho, sobre a convivência 

do grupo na rotina diária, levando em consideração quais os problemas mais 

enfrentados, dificuldades, e buscar informações sobre as formas de relacionamento 

utilizadas pelo grupo que na sua percepção geram resultados positivos ou negativos 

para o grupo. 

      A abordagem qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece 

análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de 

comportamento e outros. Na pesquisa qualitativa, tem o mínimo de estruturação 
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prévia, não se admitem regras precisas, problemas, hipóteses e variáveis 

antecipadas, e as teorias aplicáveis deverão ser aplicadas no decorrer da 

investigação. Primeiramente faz-se a coleta dos dados a fim de elaborar o conjunto 

de conceitos, princípios e significados. É necessário correlacionar a pesquisa com o 

universo teórico, porém a finalidade da pesquisa científica é fazer um relatório dos 

dados pesquisados empiricamente, de caráter interpretativo no que se refere aos 

dados obtidos. O bom resultado da pesquisa depende da sensibilidade e intuição do 

pesquisador, que deve ser imparcial, procurando não interferir nas respostas dos 

entrevistados e não deixar sua personalidade influenciar as respostas (MARCONI E 

LAKATOS, 2006). 

      Por meio do método qualitativo, o investigador entra em contato direto e 

prolongado com o indivíduo ou grupos humanos, com o ambiente e a situação que 

está sendo investigada, permitindo um contato de perto com os informantes. A 

pesquisa qualitativa também apresenta as seguintes características:  

 Ter ambiente natural como fonte direta dos dados; 

 Ser descritiva; 

 Analisar intuitivamente os dados; 

 Preocupar-se com o processo e não só com os resultados e o produto; 

 Enfatizar o significado. 

      A descrição constitui importância significativa no desenvolvimento da pesquisa 

qualitativa (MARCONI E LAKATOS, 2006). 

 

 

3.2 Método 

 

 

      Método é um instrumento do conhecimento que proporciona aos pesquisadores, 

em qualquer área de sua formação, orientação geral que facilita planejar uma 

pesquisa, formular hipóteses, coordenar investigações, realizar experiências e 

interpretar os resultados. Em sentido mais genérico, método em pesquisas, seja qual 

for o tipo, é a escolha de procedimentos sistemáticos para descrição e explicação de 

um estudo. No desenrolar da pesquisa, podem aparecer várias formas de métodos. 

Método é a maneira de se proceder ao longo de um caminho. Na ciência, os 
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métodos constituem os instrumentos básicos que dispõem em sistemas e traçam de 

modo ordenado a forma de proceder do cientista para alcançar um objetivo ao longo 

de um percurso. Entende-se, que o método científico confere ao pesquisador 

inúmeras vantagens, oferecendo-lhe um conjunto de atividades sistemáticas e 

racionais, mostrando-lhe o caminho a ser seguido, permitindo-lhe detectar erros e 

auxiliando nas decisões. Sua aplicação correta proporciona segurança e economia, 

e permite obter conhecimentos eficazes, com qualidades essenciais a natureza 

(FACHIN, 2006). 

 

 

3.2.1 Método fenomenológico 

 

 

      Trata-se de um tipo de pesquisa que busca descrever e interpretar os fenômenos 

que se apresentam à percepção. Seu objetivo é chegar à contemplação das 

essências, isto é, ao conteúdo inteligível e ideal dos fenômenos de forma imediata. A 

pesquisa fenomenológica busca a interpretação do mundo através da consciência 

do sujeito formulada com base em suas experiências (GILL, 2010). 

      O método fenomenológico apresenta dois momentos: a redução fenomenológica 

e a redução eidética. A redução fenomenológica consiste em restringir o 

conhecimento ao fenômeno da experiência de consciência, o que implica 

desconsiderar o mundo real. Tudo o que é informado pelos sentidos é mudado em 

uma experiência de consciência, em um fenômeno que consiste em se estar 

consciente de algo. Assim coisa, imagens, fantasias, atos, relações, pensamentos, 

eventos, memórias, sentimentos, constituem experiências de consciência. Essa 

redução significa fixar-se no modo, como o conhecimento do mundo, acontece na 

visão do mundo que o indivíduo tem (Idem).  

      Redução eidética, consiste na redução do objeto da percepção à ideia, o que 

significa a abstração da existência, de tudo o que é acidental, para permitir a intuição 

das essências. Consiste na sua análise para encontrar o seu verdadeiro significado, 

porque tudo o que as pessoas têm em sua mente decorre de informações 

proporcionadas pelos sentidos, e por influência dos sentidos. Existem várias 

imagens possíveis de um mesmo objeto, todas significando a mesma coisa, 

constituindo a sua essência (Idem).  
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      As entrevistas e a observação realizada, receberam este tratamento, a fim de se 

conhecer a fundo a experiência dos sujeitos estudados. 

 

 

3.3 Conceitos e definições de pesquisa 

 

 

      A pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas teóricos ou 

práticos com o emprego de processos científicos. Porém, a pesquisa não é a única 

forma de obtenção de conhecimentos e descobertas. Existem outros meios de 

acesso que dispensam o uso de processos científicos, embora válidos, não podem 

ser enquadrados como tarefa de pesquisa. Um destes meios é a consulta 

bibliográfica que se caracteriza por dirimir pequenas dúvidas, recorrendo a 

documentos. Esta busca de esclarecimentos não é pesquisa porque envolve 

problemas e soluções menos significativas e dispensa o emprego de processos 

rigorosos. O registro dos dados levantados não é exigido, e quando isso ocorre, se 

reduz a mera cópia. Nota-se que, nesta perspectiva, o relatório dos resultados é 

indispensável na pesquisa (SERVO & BERVIAN, 2002). 

      As pesquisas podem ser classificadas de acordo com seu propósito e grau de 

complexidade. A pesquisa original é uma pesquisa de caráter inédito que visa 

ampliar a fronteira do conhecimento, busca estabelecer novas relações de 

causalidade para fatos e fenômenos conhecidos ou que apresente novas conquistas 

para o respectivo campo de conhecimento. Conforme a qualificação do investigador, 

a pesquisa terá objetivos e resultados diferentes. O objetivo dos iniciantes, como é o 

caso deste estudo, é a aprendizagem e o treino nas técnicas de investigação, 

refazendo os caminhos percorridos pelos pesquisadores mais experientes, seguindo 

as trilhas dos trabalhos científicos originais (SERVO & BERVIAN, 2002). 

      As definições das palavras sempre devem combinar com a linguagem usual. 

Qualquer que seja a área da ciência em que se enquadre a pesquisa, esta deve ser 

dirigida a todo tipo de leitor, e não somente ao leitor de determinada área do 

conhecimento. Portanto o pesquisador, antes de executar a sua pesquisa, deve 

conhecer bem o que vai medir ou provar e qual é a operação de medida conceitual. 

As definições de trabalho são adequadas quando os instrumentos ou processos nele 

baseados obtêm dados que constituem indicadores satisfatórios dos conceitos que 
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pretendem representar. Deve-se, buscar o aperfeiçoamento, e não a aceitação das 

definições dominante (FACHIN, 2006). 

      A definição abrange a compreensão formal dos objetos de estudo como um todo. 

Para aumentar a validez de uma definição, deve-se passar por várias etapas: 

1. Examinar todas as definições possíveis desse conceito, das 

tradicionais até as contemporâneas; 

2. Procurar identificar o núcleo de significados que permanece nas 

diferentes definições; 

3. Usando esse núcleo, elaborar uma definição em grau de experiência; 

4. Verificar se a definição enquadra-se nos objetivos do pesquisador; se 

os objetivos não forem atingidos, devem-se fazer revisões; 

5. Reexaminar o máximo possível a definição conclusiva; se for o caso, 

tentar novas revisões que justifiquem os comentários sugeridos. 

      A definição é empregada de diversas maneiras, para enunciar ou descrever 

atributos de um fato, fenômeno, evento, objeto, condição etc., a definição consiste 

em adaptar a esses atributos a palavra mais adequada para exprimir, por meio de 

seu significado, sua estrita ligação com a ciência (idem). 

 

 

3.3.1 Tipos de pesquisa 

 

 

      O interesse e a curiosidade do homem pelo saber levam-no a investigar a 

realidade sob os mais diversificados aspectos e dimensões. É natural a existência de 

diversos tipos de pesquisa, cada uma possui além do núcleo comum de 

procedimentos suas peculiaridades próprias (CERVO & BERVIAN, 2002). 

      Na pesquisa pura ou básica, o pesquisador tem como meta o saber, buscando 

satisfazer a uma necessidade intelectual pelo conhecimento. Na pesquisa aplicada, 

o investigador é movido pela necessidade de contribuir para fins práticos mais ou 

menos imediatos, buscando soluções para problemas concretos. Ambas são 

indispensáveis, pois enquanto uma busca a atualização de conhecimentos para uma 

nova tomada de posição, a outra pretende transformar em ação concreta os 

resultados de seu trabalho (Idem).  
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      Pesquisas, de qualquer espécie, em qualquer área, supõem e exigem uma 

pesquisa bibliográfica, prévia, quer ainda para o levantamento do estado da arte do 

tema, quer para fundamentação teórica ou ainda para justificar os limites e 

contribuições da própria pesquisa (Idem).   

 

 

3.3.2 Pesquisa bibliográfica 

 

 

      Entende-se, que a pesquisa bibliográfica é um conjunto de conhecimentos 

reunidos em obras de toda a natureza. Tem como finalidade conduzir o leitor à 

pesquisa de determinado assunto, proporcionando o saber. Ela se fundamenta em 

vários procedimentos metodológicos, desde a leitura até como selecionar, fichar, 

organizar, arquivar, resumir o texto. Ela é a base para as demais pesquisas 

(FACHIN, 2006). 

      A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicadas em documentos. Pode ser utilizada independentemente ou como 

parte da pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos, busca conhecer 

e analisar as contribuições culturais ou cientificas do passado existentes sobre um 

determinado assunto, tema ou problema (CERVO E BERVIAN, 2002). 

 

 

3.3.3 Pesquisa de Campo 

 

 

      O estudo de campo focaliza uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou 

voltada para qualquer outra atividade humana. Basicamente a pesquisa é 

desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 

entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações do que 

ocorre no grupo. Esses procedimentos são geralmente conjugados com muitos 

outros, tais como a análise de documentos, filmagens e fotografias. O pesquisador 

realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, pois é importante que o pesquisador 

tenha experiência direta com a situação de estudo. Ele deve permanecer o maior 

tempo possível na comunidade, pois somente com essa imersão na realidade é que 
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se podem entender as regras, os costumes e as convenções, que regem o grupo 

estudado (COSTA, 2008). 

      Vantagens da pesquisa de campo: é desenvolvido no próprio local em que 

ocorrem os fenômenos, seus resultados costumam ser mais fidedignos, porém não 

requer equipamentos especiais para a coleta de dados, por isso, tende a ser 

econômico. E como o pesquisador apresenta nível maior de participação maior é a 

probabilidade de os sujeitos oferecerem respostas mais confiáveis (Idem). 

      Desvantagens da pesquisa de campo: sua realização requer mais tempo e 

muitas vezes, os dados são coletados por um único pesquisador, existe risco de 

subjetivismo na análise e interpretação dos resultados da pesquisa (Idem). 

 

 

3.4 Entrevista 

 

 

       A entrevista é um dos instrumentos básicos para a coleta de dados. Trata-se de 

uma conversa oral entre duas pessoas, das quais uma delas é o entrevistador e a 

outra o entrevistado. Todas elas têm um objetivo, ou seja, a obtenção de 

informações importantes e de compreender as perspectivas e experiências das 

pessoas entrevistadas, buscando resultados satisfatórios e informações necessárias 

(MARCONI E LAKATOS, 2006). 

      As entrevistas qualitativas são muito pouco estruturadas. O principal interesse do 

pesquisador é conhecer o significado que o entrevistado dá aos fenômenos e 

eventos de sua vida cotidiana, utilizando seus próprios termos. A entrevista permite 

o tratamento de assunto de caráter pessoal, é aconselhável o uso de um roteiro 

simples, que guie o entrevistador pelos principais tópicos. O pesquisador antes da 

entrevista deve informar ao entrevistado sobre o interesse, a utilidade, o objetivo, as 

condições da mesma e o compromisso do anonimato, na conversação o 

pesquisador deve demonstrar motivação, credibilidade e prudência (MARCONI & 

LAKATOS, 2006). 

      A entrevista consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade 

e validade de certo ato social comum a conversação. Porém, a entrevista, por ser 

um intercâmbio de comunicação, torna-se importante ter presente toda uma série de 
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aspectos que tornam eficaz a inter-relação, a fim de obter um testemunho de 

qualidade (Idem). 

 

 

3.4.1 Entrevista semiestruturada 

 

 

      De acordo com Marconi e Lakatos (2006), a entrevista semiestruturada, é uma 

ferramenta de pesquisa na qual o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada 

situação em qualquer direção que considere adequada, é uma forma de poder 

explorar mais amplamente a questão. Essa entrevista apresenta três modalidades:  

a) Focalizada: Quando há um roteiro de tópicos relativos ao problema a ser 

estudado e o entrevistador tem a liberdade de fazer as perguntas que quiser, sobre 

razões, motivos, esclarecimentos. Porém o pesquisador deve ter habilidade e 

perspicácia. 

b) Clínica: Quando se estudam os motivos, os sentimentos e a conduta das pessoas. 

c) Não dirigida: Quando há liberdade por parte do entrevistado, que poderá 

manifestar livremente suas opiniões e sentimentos. 

      Nota-se que há algumas vantagens e limitações na entrevista semiestruturada: 

a) Vantagens: pode ser usada com todos os segmentos da população, há maior 

flexibilidade e oportunidade para avaliar atitudes e comportamentos, podendo o 

entrevistado ser mais bem observado. Possibilita também a coleta de dados 

importantes que não se encontram em fontes documentais. 

b) Limitações: quando há dificuldade de expressão, de comunicação ou 

incorporação clara dos significados, levando a uma falsa interpretação. Há 

possibilidade de o entrevistador sofrer influência do questionado. Outros aspectos 

são: retenção de dados importantes e ser de longa duração não ser econômica 

(MARCONI & LAKATOS, 2006). 

 

 

As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, 
onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. 
O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, 
mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa 
informal (BONI & QUARESMA, 2005,p. 75). 
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      A entrevista semiestruturada, (Roteiro de entrevista – Apêndice A, p.70) é 

utilizada pelos pesquisadores quando se tem a necessidade de adquirir informações 

mais interessantes da vida dos entrevistados no ambiente de trabalho, suas atitudes, 

formas de relacionamentos, habilidades. O entrevistado pode se expressar de uma 

forma livre, sem questionário. Através da conversa entre entrevistador e 

entrevistando é possível ampliar o campo de pesquisa, com bom resultado, e ainda 

sugestões de novas ideias para melhoramentos dos problemas discutidos na 

entrevista, sendo deste modo, um recurso condizente com a proposta desta 

pesquisa.  

 

 

Quadro 1 – Sujeitos entrevistados. 

Turnos Enfermeiros Técnicos de Enfermagem Total de sujeitos entrevistados 

Manhã –– 02 02 

Tarde –– 02 02 

Noite 01 –– 01 01 

Noite 02 –– 01 01 

Diurno 02 –– 02 
 

Fonte: A autora. 

 

 

      Esta amostra representa 10% dos técnicos de enfermagem, sendo que, no total 

são 60 técnicos, destes são 58 mulheres e 2 homens e 50% dos chefes, ou seja, 

enfermeiros-padrão que no total são 4 chefes, destes 1 homem e 3 mulheres. Eles 

foram selecionados por amostra não probabilística, por acessibilidade, sendo que 

participaram, sujeitos voluntários, que se dispuseram a colaborar com esta pesquisa, 

identificados com nomes fictícios aleatórios para cada um deles. Dadas as 

características deste estudo, não obtivemos como pretendido, uma validação 

estatística dos resultados, mas sim a percepção, em profundidade, da experiência 

de vida laboral de 10% dos técnicos de enfermagem e 50% dos enfermeiros-padrão, 

confrontando esses dados com estudos já desenvolvidos sobre o tema e abstraindo 

daí estratégias de enfrentamento dos problemas emergentes. 

      A entrevista foi realizada, com os sujeitos individualmente, com questões 

abertas, emitidas pelo entrevistador, e a resposta do entrevistando foi gravada. Após 
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a finalização das entrevistas, foram utilizados trechos escritos das falas dos 

entrevistados, no relatório da pesquisa, analisados e interpretados (ANÁLISE E 

INTERPRETAÇÃO DOS DADOS, p. 45). 

 

 

3.4.2 Observação 

 

 

      É uma técnica de coleta de dados para conseguir informações utilizando os 

sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade, além de ver e ouvir, 

também examina fatos ou fenômenos que se deseja estudar. A observação ajuda o 

pesquisador na identificação e obtenção de provas a respeito de objetivos sobre os 

quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento. Tal 

recurso obriga o investigador a ter um contato mais direto com a realidade em 

estudo (MARKONI E LAKATOS, 2006). 

      A técnica de observação também foi escolhida para esta pesquisa com o objetivo 

de adquirir informações mais abrangentes de todas as formas de relacionamentos 

que acontecem na equipe de enfermagem do hospital em questão.  

      A observação estuda uma ampla variedade de fenômenos, permite identificar o 

conjunto de atitudes e de comportamentos e pode perceber o grau de sinceridade 

nas respostas. A observação tem duração variável, e como empecilho, pode ser 

demorada, pois os aspectos da vida cotidiana nem sempre são acessíveis e pode ter 

restrições no campo temporal e espacial (MARCONI E LAKATOS, 2006). 

 

 

3.5 Amostragem não probabilística por acessibilidade 

 

 

      Na amostragem não probabilística, há escolha deliberada dos elementos da 

amostra e não é possível generalizar os resultados da pesquisa para a população, 

pois as amostras não probabilísticas não garantem a representatividade da 

população. Os procedimentos da amostragem não probabilística mais usuais são por 

acessibilidade, por julgamento e por quotas. Segundo Osuna (apud TORRES & 

RODRIGUES, 2012, p.567), “[...] os procedimentos não probabilísticos são muito 
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mais críticos em relação à validade de seus resultados, todavia apresentam algumas 

vantagens, sobretudo no que se refere ao custo e ao tempo despendido”. 

      Tal método é adequado a esta proposta de pesquisa devido ao conteúdo que se 

quer desvelar: vivências pessoais sobre uma situação, que são, em si, não 

generalizáveis, pois idiossincráticas1. 

      A forma de recrutamento dos sujeitos foi por disponibilidade própria de cada um, 

portanto a pesquisa foi escrita e explicada em forma de anúncio, e exposta em todos 

os murais do setor de enfermagem, por 2 semanas. Convidando os técnicos que 

gostariam de participar, ao encerrar o tempo previsto para as inscrições, foram 

selecionados os técnicos inscritos respectivamente com o tempo de permanência no 

hospital, sendo os mais novos, intermediários e os mais antigos, distribuídos nos três 

turnos. Os enfermeiros padrão também deixaram o seu nome no anúncio, dos quais 

foram escolhidos os dois que com mais conhecimento da equipe e maior 

disponibilidade para a realização da entrevista, somente as mulheres participaram 

da pesquisa. 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Idiossincráticas, relativo ao modo de ser, de sentir próprio de cada pessoa. 
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4 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

 

      O Hospital Santo Antônio, localizado na Rua Tranquilo Basso, nº 270, Centro, 

Tapejara – RS, cada ano vem aprimorando seus serviços prestados na área da 

saúde, ao longo destes 73 anos de existência vêm buscando novas tecnologias, 

adquirindo novos equipamentos para a realização de procedimentos hospitalares, 

investindo em reformas na área física já construída e na construção de novas obras 

para a ampliação do hospital. (SPAGNOL, 2008; HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, 

2012)2. 

      Por volta do início dos anos 1930, o primeiro hospital surgiu da compra de um 

velho casarão que era ocupado por uma Casa Comercial. Foram feitas as devidas 

reformas transformando-o em Hospital de Vila Teixeira, hoje Tapejara. Com o passar 

de alguns anos, aumentou a população e houve a necessidade da construção de um 

novo Hospital. Na década de 1940 foram adquiridos terrenos de doações de alguns 

moradores da sede de Vila Teixeira, depois de realizadas as reuniões com a 

diretoria, foi aprovado o projeto, e escolhido o local para a construção do novo 

hospital tendo início no ano de 1940, os recursos obtidos para a construção foram 

de doações da sociedade, contudo sendo o hospital uma entidade privada. 

      Em 1942, finalizaram-se as obras e chegaram as irmãs religiosas que 

trabalhariam no hospital. Inicialmente elas ficaram em um colégio da cidade, até 

poderem instalar-se no novo edifício, após conversar com a diretoria, deram-se início 

aos trabalhos de organização e limpeza na parte interna do prédio. Em 24 de maio 

de 1942 foi inaugurado o Hospital Santo Antônio com missa campal em frente ao 

mesmo. 

      O primeiro atendimento foi uma criança com difteria, que foi atendida pelo Dr. 

Miguel Tabbal, ficando internada por três dias, sob o cuidado das irmãs, para a 

aplicação dos medicamentos indicados pelo médico, logo foram atendidos os 

acidentados que trabalhavam nas cerrarias, e com a chegada do inverno muitos 

pacientes com pneumonia e também procedimentos cirúrgicos, na qual o médico 

fazia anestesia geral no paciente, a cirurgia era feita com o auxílio das freiras para o 

monitoramento dos sinais vitais e sistema respiratório do paciente. Após o 

                                            
2 Spagnol (2008) e Hospital Santo Antônio (2012), são as fontes que embasam todo o capítulo 
“Ambiente Organizacional”.  
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procedimento as freiras tomavam conta do paciente fazendo os curativos, aplicações 

de medicamentos endovenosos, e demais medicações receitadas pelo médico. 

      A diretoria, vendo o aumento de atendimentos, precisou tomar algumas medidas, 

em dezembro de 1942, que foram: pôr em funcionamento o dínamo do hospital, 

pagar a mesa de operações e mesa para sala de curativos, adquiridas através do Dr. 

Miguel Tabbal. 

      Em 1943, Antônio Lovatto, natural de Sananduva com 20 anos de idade, após 

voltar do exército passou a residir em Vila Teixeira, e logo começou trabalhar no 

Hospital Santo Antônio de Tapejara, fazendo parte da equipe do Dr. Miguel Tabbal e 

das irmãs Friedeguny e Teonilda. Na época haviam poucos recursos e Antônio fazia 

os serviços gerais do hospital, e quando o médico chegava, ajudava nas cirurgias, 

após os procedimentos esterilizava a sala, os equipamentos cirúrgicos, cuidava dos 

pacientes medicando-os com o tratamento prescrito pelo médico. 

      Na ausência do Dr. Miguel Tabbal, Antônio se responsabilizava pelo atendimento 

médico, pois na época havia atendimento no hospital e no interior. Muitas vezes 

Antônio disponibilizava seu carro, um Jeep, para transportar pacientes. Somente na 

década de 70 chegou a primeira ambulância com condições adequadas para realizar 

os primeiros socorros e transporte de pacientes. 

      É importante lembrar, que haviam as parteiras para a realização dos partos, elas 

atendiam aos partos no hospital juntamente com as freiras e muitas vezes se 

deslocavam até a casa da parturiente. Por volta de 1970 aparece o procedimento 

cirúrgico no trabalho de parto, a cesariana. Mas assim mesmo em 1973, foram 

realizados apenas 33 cesarianas e 232 partos normais. 

      Durante décadas, os cuidados de enfermagem eram executados pelas irmãs, 

que continuaram trabalhando no hospital, em conjunto com o corpo clínico, até o ano 

de 1989, quando precisaram deixar o hospital, porque estava passando por grandes 

dificuldades econômicas. A partir deste momento, a enfermagem foi, de todo, 

profissionalizada através de auxiliares, técnicos e enfermeiros padrão.   

      Hoje, após grande evolução ocorrida nas décadas subsequentes, o hospital é 

uma entidade filantrópica, possui aproximadamente 134 funcionários, distribuídos 

nos turnos de manhã, tarde e noite, nos setores de enfermagem, recepção, 

faturamento, farmácia, lavanderia, portaria, administrativo, sanificação e entre 

outros. Para os atendimentos hospitalares disponibiliza salas de procedimento 

ambulatorial (emergência), sala de parto (atendimento para gestantes), bloco 
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cirúrgico, casa da gestante, quartos privativos, semi-privativos e apartamentos para 

melhor acomodação dos pacientes. Junto ao hospital também se encontra a capela, 

na qual três vezes por semana são celebradas missas para toda a comunidade e 

funcionários que desejam participar. 

      O Hospital Santo Antônio, ao longo dos seus 73 anos de existência junto à 

comunidade tapejarense e regional vem atuando em diversos ramos da área de 

saúde, oferecendo atendimento nas clínicas médicas: geral e cirúrgica, ginecológica 

e obstétrica, pediátrica, dermatológica, ortopédica, cardiológica, anestesiológica, 

psiquiátrica, além dos serviços de radiologia, endoscopia digestiva, ultrassonografia, 

mamografia, densitometria óssea, análises clínicas e eletrocardiograma, tornando-se 

referência para os municípios da região. 

      Com o crescimento das cidades e consequente aumento da população, a 

demanda de atendimentos no Pronto Atendimento 24 horas sofreu uma sobrecarga 

considerável tornando necessária a efetiva criação dos serviços de plantão médico 

24 horas, nos convênios SUS e IPERGS, melhorando a rotina interna e criando 

condições para atender toda comunidade regional.  

      Atualmente, 80% dos casos que chegam ao Hospital Santo Antônio são 

consultas, 15% são urgências e 5% emergências. Como a avaliação da gravidade 

hoje é mais ágil, os pacientes na citada faixa dos 80% de consultas, podem ser 

atendidos nas Unidades Básicas de Saúde (Postos de Saúde) dos Bairros e do 

Centro, ou diretamente nos consultórios médicos. Com tal medida, reduziu-se a 

superlotação no atendimento de urgência e emergência da instituição, o que ajuda 

os profissionais a concentrar esforços nos pacientes que realmente apresentam 

risco de vida. Atende aos convênios SUS, IPERGS, CASSI, UNIMED, CABERGS, 

CORREIOS, GEAP, Prefeituras da região, através do cartão de descontos 

TAPCARD/TAPMED, sendo este convênio próprio do Hospital, utilizado nos serviços 

e atendimentos realizados no Hospital Santo Antônio e no Laboratório de análises 

clínicas e toxicológicas, situado junto ao hospital.  

      Para melhor atendimento da população de Tapejara e da região, está sendo 

realizada a compra de novos equipamentos, investimentos na ampliação e reformas, 

treinamentos para os profissionais através de cursos realizados em outras cidades e 

estados do país, em novas tecnologias nos sistemas utilizados por meio do 

Departamento de Tecnologia e Informação do próprio hospital e Hospidata, empresa 

responsável pela manutenção do Sistema Integrado de Gestão Hospitalar (SIGH). 
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4.1 Imagens do local estudado 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Figura 1: Parte do hospital construída em 1942                   
 Fonte: http://www.hsasaude.com.br 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Capela do hospital  Figura 4: Aparelho para densitometria óssea 
Fonte: http://www.hsasaude.com.br                       Fonte: http://www.hsasaude.com.br 
 

 

Figura 5: Ala dos dependentes químicos Figura 6: Ala pediátrica 
Fonte: http://www.hsasaude.com.br       Fonte: http://www.hsasaude.com.br 

Figura 2: Aparelho de ultrassonografia 
Fonte: http://www.hsasaude.com.br 

http://www.hsasaude.com.br/
http://www.hsasaude.com.br/
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Figura 7: Parte inicial da obra Figura 8: Construção do terceiro piso 
Fonte: http://www.hsasaude.com.br Fonte: http://www.hsasaude.com.br 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

Figura 9: Finalização da cobertura                           Figura 10: Parte externa com reboco       
Fonte: http://www.hsasaude.com.br                         Fonte: http://www.hsasaude.com.br 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 11: Imagem ilustrativa do hospital após a conclusão da obra. 
Fonte: http://www.hsasaude.com.br  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

5.1 Administração de recursos humanos 

 

 

      A administração de recursos humanos refere-se, às práticas e às políticas 

necessárias para conduzir os aspectos relacionados às pessoas no trabalho de 

gerenciamento, especificamente à contratação, ao treinamento, à avaliação, à 

remuneração e ao oferecimento de um ambiente bom e seguro aos funcionários da 

empresa (DESSLER, 2003). Entre essas práticas e políticas estão: 

 Conduzir análise de cargo (determinar a natureza do trabalho de cada 

funcionário); 

 Prever as necessidades de trabalho e recrutar candidatos; 

 Selecionar candidatos; 

 Orientar e treinar novos funcionários; 

 Gerenciar recompensas e salários (como remunerar os funcionários) 

 Oferecer incentivos e benefícios; 

 Avaliar o desempenho; 

 Comunicar-se (entrevistando, aconselhando, disciplinando); 

 Treinar e desenvolver; 

 Construir o comprometimento do funcionário; 

E o que o gerente precisa saber sobre: 

 Oportunidades iguais e ações afirmativas; 

 Saúde e segurança do funcionário; 

 Queixas e relações trabalhistas (DESSLER, 2003). 

      A administração de recursos humanos nas empresas entende-se como: [...] uma 

série de decisões integradas que formam as relações de trabalho, sua qualidade 

influencia diretamente a capacidade da organização e de seus empregados em 

atingir seus objetivos (MILKOVICH E BOUDREAU, 2008). 

      As pessoas que compõem uma organização dão a ela sua fonte primária de 

vantagem competitiva, e a administração de recursos humanos tem um papel 

importante em encontrar e desenvolver as pessoas da organização como recursos 
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humanos que contribuem para, e afetam diretamente, o sucesso da empresa. O 

termo Administração de Recursos Humanos refere-se ao projeto e à aplicação de 

sistemas formais em uma organização para garantir o uso eficaz e eficiente do 

talento humano na realização das metas organizacionais. Isso inclui as atividades 

realizadas para atrair, desenvolver e manter uma força de trabalho eficaz (DAFT, 

2006). 

      A abordagem estratégica para a administração de recursos humanos reconhece 

três elementos principais: Primeiro, como acabamos de discutir, todos os gerentes 

são, de certo modo, gerentes de recursos humanos. Segundo, os funcionários são 

considerados ativos, pois eles, não são os prédios ou as máquinas, dão à empresa 

uma vantagem competitiva. Terceiro, a administração de recursos humanos é um 

processo de combinação, integrando a estratégia e as metas da organização com a 

abordagem correta para administrar os recursos humanos da empresa (Idem). 

      As organizações para alcançar seus objetivos não basta ter máquinas de última 

geração e as tecnologias mais avançadas, para atingir suas expectativas, é 

necessário ter capital humano bem desenvolvido, treinado e adequado para 

desenvolver funções adequadas com suas habilidades, dessa forma é possível 

atingir resultados satisfatórios contínuos. 

 

 

5.2 Recrutamento 

 

 

      Define-se recrutamento como: 

 

 

Processo de identificação e atração de um grupo de candidatos, entre os 
quais serão escolhidos alguns para posteriormente serem contratados para 
o emprego (MILKOVICH E BOUDREAU, p. 162, 2008). 

 

 

      O recrutamento é tido como atividades ou práticas que definem as 

características dos candidatos para quem os procedimentos de seleção, são 

essencialmente aplicados. Muitas organizações usam recrutamento interno, ou as 

políticas de “promover de dentro”, para preencher suas posições de níveis mais 
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altos. O recrutamento interno tem várias vantagens, é menos custoso do que uma 

busca externa, e gera maior compromisso, desenvolvimento e satisfação, dos 

funcionários por que lhes oferece oportunidades para avanços na carreira em vez de 

oferecê-las para pessoas de fora. Recrutar novos colaboradores fora da organização 

também pode ser vantajoso. Neste caso, os candidatos surgem de uma variedade 

de fontes externas, incluíndo publicidade, agências estaduais de emprego, agências 

particulares de emprego, feiras de empregos e referências de funcionários (DAFT, 

2006). 

      Uma etapa importante no recrutamento é obter uma ideia clara sobre quais os 

tipos de pessoas de que a organização precisa. Os blocos construtores básicos da 

administração de recursos humanos incluem a análise, as descrições e as 

especificações do trabalho. A análise do trabalho é um processo sistemático de 

agrupar e interpretar as informações sobre deveres essenciais, tarefas e 

responsabilidades de um trabalho, assim como sobre o contexto no qual cada 

trabalho é realizado. Para desempenhar a análise de trabalho, os gerentes ou 

especialistas perguntam, sobre as atividades e o fluxo de trabalho, o grau de 

supervisão, dado e recebido no trabalho, e assim por diante. O gerente prepara uma 

descrição do trabalho por escrito, a qual é um resumo claro e conciso das tarefas 

especificas dos deveres e responsabilidades, e a especificação do trabalho, que 

resume o conhecimento, capacidades, educação, habilidades físicas, e outras 

características necessárias para desempenhar adequadamente o trabalho (Idem). 

      Etapas do processo de recrutamento: 

1. Fazer planejamento e a previsão da força de trabalho para determinar as 

vagas e serem preenchidas. 

2. Formar um conjunto de candidatos para esses cargos através de 

recrutamento interno ou externo. 

3. Fazer com que os candidatos preencham fichas de inscrição e talvez realizar 

uma entrevista de seleção inicial. 

4. Utilizar várias técnicas de seleção como testes, informações sobre 

antecedentes e exames médicos para identificar os candidatos viáveis. 

5. Enviar um ou mais candidatos viáveis ao supervisor ou responsável pelo 

cargo. 
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6. Submeter os candidatos a uma ou mais entrevistas de seleção com o 

supervisor e outros interessados para determinar qual, ou quais candidatos 

receberão propostas (DESSLER, 2003). 

 

 

5.3 Seleção 

 

 

      Selecionar os funcionários certos é importante por três razões principais. 

Primeiro, o seu próprio desempenho, depende em parte, dos seus funcionários. 

Funcionários com boas habilidades e atributos farão um trabalho melhor para a 

empresa. Funcionários que não tenham essas habilidades e atributos, que causem 

atritos ou criem dificuldades não terão um desempenho efetivo e prejudicarão o seu 

próprio desempenho e o da empresa. Esta é a hora de separar os indesejáveis, 

antes de eles entrarem pela porta e não depois (DESSLER, 2003). 

      A próxima etapa para os gerentes é selecionar os funcionários desejados à partir 

do grupo de candidatos recrutados. No processo de seleção, os empregadores 

avaliam as características dos candidatos na tentativa de determinar a adequação 

entre elas e o emprego.  

      Vários instrumentos de seleção são usados para avaliar as qualificações do 

candidato. Os mais frequentemente usados são os formulários de emprego, as 

entrevistas, os testes de emprego e os centros de avaliação. Os profissionais em 

recursos humanos podem usar uma combinação desses instrumentos para obter 

uma previsão válida do desempenho do funcionário no trabalho. Validade refere-se 

ao relacionamento entre a pontuação de um candidato em um processo de seleção 

e seu desempenho futuro no trabalho. Um procedimento de seleção válido 

proporcionará pontuações altas que correspondem ao alto desempenho 

subsequente no emprego (DAFT, 2006). 
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5.4 Treinamento e desenvolvimento do funcionário 

 

 

      Treinamento é um processo sistemático para promover a aquisição de 

habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em uma melhoria da 

adequação entre as características dos empregados e as exigências dos papéis 

funcionais. Desenvolvimento é um processo de longo prazo para aperfeiçoar as 

capacidades e motivações dos empregados a fim de torná-los futuros membros 

valiosos da organização. O desenvolvimento inclui não apenas o treinamento, mas 

também a carreira e outras experiências (MILKOVICH & BOUDREAU, 2008). 

      O treinamento e desenvolvimento no trabalho representa um esforço planejado 

para facilitar o aprendizado dos funcionários de comportamentos relacionados ao 

trabalho. O método mais comum é o treinamento no trabalho, onde um funcionário 

experiente tem a responsabilidade de abrigar um funcionário novo “sob suas asas”, e 

mostrar-lhe como desempenhar os deveres do trabalho. O treinamento no trabalho 

tem suas vantagens como, poucos custos desembolsados para as instalações de 

treinamento, os materiais e os honorários dos instrutores e transferência fácil do 

aprendizado para o trabalho. Quando o treinamento no trabalho é bem 

implementado, ele é considerado o meio mais rápido e eficaz de facilitar o 

aprendizado no local de trabalho. Um tipo de treinamento no trabalho envolve 

movimentar as pessoas para vários trabalhos dentro da organização, e elas 

trabalham com funcionários experientes para aprender tarefas diferentes. Esse 

treinamento múltiplo pode colocar um funcionário em uma nova posição para 

algumas horas ou por um ano, permitindo que ele desenvolva novas habilidades e 

proporcionando maior flexibilidade a organização (DAFT, 2006). 

 

 

5.5 A importância das relações com os empregados 

 

 

      É importante para manter a motivação dos empregados, portanto: 
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[...] o objetivo é criar um clima no qual todos os empregados possam 
desempenhar suas funções com o melhor de suas habilidades e contribuir 
criativamente para a organização (MILKOVICH E BOUDREAU, p. 474, 
2008). 

 

 

      As relações afetam a eficiência, pois as razões potenciais para problemas no 

desempenho podem ser identificadas e oferecida ajuda para removê-las. Quando o 

problema é o comportamento de um empregado, os sistemas de assistência a ele e 

de resolução de conflitos buscam soluções construtivas. As decisões típicas a serem 

tomadas quanto aos programas de relacionamento com os empregados incluem o 

seguinte: (MILKOVICH E BOUDREAU, 2008). 

 Comunicação: Qual a melhor maneira de transmitir nossa filosofia aos 

empregados e pedir suas opiniões e sugestões sobre assuntos de trabalho? 

 Cooperação: Até que ponto a tomada de decisões e o controle devem ser 

compartilhados? 

 Proteção: Existem aspectos do ambiente de trabalho que ameacem o bem-

estar dos empregados? 

 Assistência: Como devemos responder ás necessidades especiais de 

determinados empregados? 

 Disciplina e Conflito: Como devemos lidar com isto? (MILKOVICH E 

BOUDREAU, 2008). 

 

 

5.6 A importância das relações interpessoais na equipe de enfermagem 

 

 

      A equipe de enfermagem no ambiente hospitalar é composta por enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, sendo que a maior parte são mulheres. A 

comunicação no grupo é importante para ter bons resultados nas tarefas 

desenvolvidas. 

 

 

No processo de trabalho a comunicação passa a ser um instrumento 
utilizado pelos profissionais de enfermagem como um meio para realizar 
suas tarefas em equipe, mesmo porque este trabalho fundamenta-se na 
interação coletiva entre os seus integrantes. (WAGNER, et.al. 2009, p. 109). 
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      A equipe de enfermagem precisa ser bem unida, pois existem algumas tarefas 

que devem ser feitas em dois, três ou mais membros da equipe, como por exemplo, 

atender uma emergência ou dar banho a um paciente acamado. A comunicação é 

fundamental para atender as necessidades dos pacientes na hora certa, evitar 

atrasos e outros problemas que podem atrapalhar os trabalhos da equipe. 

 

 

A solidariedade se desdobra em um conjunto de habilidades que se forma 
na identificação com o outro, como parte da vida e na compreensão das 
eventualidades, nas quais cada pessoa está sujeita e na disposição 
permanente de ajuda ao outro. A presença da amizade entre os membros 
da equipe, também integra os aspectos que influenciam a relação 
interpessoal (WAGNER, et.al. 2009, p.109). 
 

 

 

      É importante ter bom relacionamento e amizade com os colegas, manter bom 

humor, entender a personalidade de cada um, saber quais são os limites, respeitar 

ao máximo os enfermeiros coordenadores da equipe. A convivência é diária e não 

há como saber de quem vai se precisar, ou quando vai precisar de um colega. É 

normal ter mais afinidade com um e menos com outro, mas é imprescindível ter 

coleguismo com todos. 

      Sabe-se também, que há pessoas mais extrovertidas, outras mais fechadas, mas 

deve-se respeitar as qualidades e os defeitos de cada colega, ser prestativo no 

grupo. O grupo deve esforçar-se para manter sempre um bom relacionamento. 

 

 

No cotidiano a equipe de enfermagem necessita manter boas relações no 
trabalho, uma vez que lida com diferentes profissionais, o que pode deixá-la 
suscetível a conflitos e choque de ideias, pelas diferenças de pensamentos 
e interesses, principalmente com as chefias, com a administração e com 
aqueles que representam o poder na instituição. Estas situações implicam 
sofrimento, pela percepção da impossibilidade expressar ideias e 
dificuldades vividas, sugerir mudanças na organização do trabalho, enfim, 
expressar-se como um trabalhador com o direito e condições de participar e 
exercer sua cidadania, com isso, também é possível identificar situações de 
autoritarismo, de humilhações e ofensas a que esses trabalhadores ainda 
são submetidos pelas chefias, optando por se calar, por não dialogar ou 
tentar o consenso, por medo de serem penalizados (DALMOLIN, LUNARDI 
& LUNARDI, 2009, p37). 
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5.7 Problemas e sofrimentos enfrentados na equipe de enfermagem 

 

 

      Percebe-se que, um dos maiores problemas na equipe de enfermagem é quando 

acontece algum erro na realização de um procedimento, e este não tem solução 

rápida, e de certa forma prejudica o paciente. Consequentemente o trabalhador, já 

ciente do que terá que enfrentar pelo erro cometido, sofre desgaste físico e mental. 

Sobre esta questão, afirma- se que: 

 

 

[...] o serviço de enfermagem sofre o impacto total, de modo imediato e 
concentrado, das tensões, angústias e consequente desgaste mental que 
advêm do cuidar diretamente de pessoas fisicamente doentes ou lesadas. 
O lidar cotidiano com doenças e morte imprime um fluxo de atividades que 
compreende a execução de tarefas agradáveis ou não, repulsivas e 
aterradoras, fazendo emergir sentimentos muito fortes e contraditórios na 
enfermeira: piedade, compaixão e amor; culpa e ansiedade (TEIXEIRA & 
MANTOVANI, 2009, P.22).  

 

 

      A equipe de enfermagem no ambiente hospitalar deve ter flexibilidade para 

trabalhar com cada situação, saber distinguir os sentimentos de cuidar um paciente 

que está em fase terminal, de uma criança, de uma gestante, do nascimento de uma 

criança e entre outras situações, em geral, condições de alegrias e tristezas 

intensas. 

      O entendimento da influência da organização do trabalho na qualidade de vida 

dos trabalhadores, na geração das vivências do prazer, sofrimento, desgaste, 

satisfação e no adoecimento das pessoas é de suma importância para a 

compreensão e intervenção em várias situações de trabalho. 

      O bem-estar físico e o prazer são reflexos da liberdade destacada no desejo de 

cada um na organização de sua vida e, por consequência, no trabalho, liberdade 

que se aplica sobre o conteúdo do trabalho, a divisão das tarefas e relação existente 

consigo mesmo e com os outros. O trabalhador precisa ser capaz de pensar, de 

verbalizar suas ideias e chegar a uma interpretação. Para isso, pode-se propiciar a 

abertura para a negociação, para buscar novas propostas, e, assim, fazer com que o 

processo de organização da atividade se desenvolva conjuntamente, sendo que isto 

não significa que ficará isento de sofrimentos, insatisfação, tensões, entre outros, 
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porém, ao se estabelecer esta abertura há possibilidade de negociação a qualquer 

momento, de transformar e de recriar os processos de trabalho, visando atender às 

reais necessidades dos trabalhadores, da instituição e dos usuários (MARTINS, 

ROBAZZI & BOBROFF, 2010). 

      O estresse, também é um tipo de problema que vem sendo enfrentado pelos 

trabalhadores de enfermagem, muitas vezes por sobrecarga de trabalho, 

desentendimentos, tarefas que devem ser executadas rápidas demais, falta de 

cooperação dos colegas, problemas de relacionamento com familiares de pacientes, 

com os médicos e entre outros. 

 

 

Considera-se também que, em decorrência da carência de recursos 
humanos, ocorre a sobrecarga de trabalho, levando ao desgaste físico, 
mental e emocional, pois o elevado número de pacientes internados e a 
gravidade do seu estado de saúde, frequentemente, exigem maior 
concentração, esforço e dedicação dos trabalhadores presentes para 
garantir uma assistência eficaz. 
Percebe-se, assim, que estas situações podem confluir para a ocorrência 
da síndrome de burnout: um processo que leva à exaustão física, mental e 
emocional do trabalhador, em decorrência de um período prolongado de 
exposição a altos níveis de estresse. Portanto, principalmente no que se 
refere à exaustão emocional, uma de suas dimensões ocasionada pelas 
múltiplas obrigações, demandas conflitantes e falta de apoio social, pode 
haver como resultado altas taxas de aflição e sofrimento para a equipe de 
enfermagem como um todo. No sofrimento moral dos trabalhadores, de um 
lado, encontra-se o desejo e o compromisso de desempenhar um trabalho 
de qualidade e, de outro, a constatação da precariedade de recursos, 
associada ao receio de receber uma punição, se solicitarem melhores 
condições de trabalho. Essas são situações que provocam ansiedade nos 
profissionais, com a geração de conflitos internos, pois, muitas vezes, o 
atendimento que prestam é diferente daquele que gostariam de conceder, o 
que lhes vai causando sofrimento (DALMOLIN, LUNARDI & LUNARDI, 
2009, p.37). 

 

 

      O sofrimento moral na equipe de enfermagem ocorre por diferenças de níveis 

hierárquicos, status, maior tempo de permanência no trabalho, intolerância as 

diferenças e outros. Assim como alguns integrantes da equipe de enfermagem 

provoca sofrimento moral nos integrantes de outros setores, pelos mesmos motivos 

já citados, pela falta de comprometimento e qualidade nas tarefas desenvolvidas, 

todo o ambiente hospitalar vai sofrer com as consequências de uma atividade 

desenvolvida incorretamente ou negligente. Condição esta, que eventualmente pode 

ocorrer com alguns dos colaboradores. 



40 
 

 

Ética é um termo alusivo a várias formas de analisar e entender a vida 
moral. A moral expressa um sistema de valores, emergindo normas 
reconhecidas como corretas em grupos sociais. A ética fundamenta-se em 
três pré-requisitos: percepção dos conflitos, autonomia e coerência frente 
aos conflitos. [...] A enfermagem, historicamente, é uma profissão em que as 
enfermeiras atuam como agentes morais, apropriando-se dos conceitos de 
compromisso, sensibilidade, autonomia, senso de dever, julgamento, 
conflito, competência e certeza (LUNARDI, 2009, p. 600).  

 

 

      Os problemas éticos na área de enfermagem, que ocorrem no cotidiano, também 

estão sempre presentes, causando deficiência na qualidade das atividades 

desenvolvidas. E com isso as profissionais que estão ingressando são submetidas a 

humilhações e situações constrangedoras. 

. 

 

Esse sofrimento pode resultar em respostas no trabalhador como o 
descontentamento com o trabalho; possibilidade de aumento no número de 
doenças laborais; redução da carga de trabalho; afastamento, frieza nas 
relações, como recursos de defesa; visão do doente como uma 
atividade/trabalho e não como um ser humano; insônia, ansiedade, 
depressão e incapacidade de concentração; medo, cólera, trauma; 
mudanças de personalidade frequentes, assim como sentimentos de culpa; 
cinismo nas convicções religiosas ou atitudes de maior fé; sentimentos de 
fraqueza, de falta de apoio moral e de falta de apoio profissional e solidão 
profissional. 
No que se refere à correlação entre a intensidade de sofrimento moral e a 
idade do trabalhador de enfermagem, foi constatada uma correlação 
negativa, o que pode ser justificado pelo papel da experiência, no sentido de 
evitar problemas éticos. No entanto, essa correlação ainda é baixa, em 
níveis estatísticos o que também pode estar associado à carga de 
conhecimentos éticos associados à capacidade de assumir 
responsabilidades frente a um dilema moral. Assim, enfermeiras 
inexperientes enfrentam níveis mais altos de sofrimento moral, pela tensão 
e conflitos entre seus valores individuais e obstáculos externos, 
apresentando maior tendência em abandonar suas convicções sobre os 
direitos do doente, chegando, em alguns casos, ao erro (LUNARDI, 2009, 
p.600-1). 

 

 

      Diante das responsabilidades da equipe de enfermagem, e problemas 

enfrentados na realização das atividades, muitas vezes ocorre sofrimento moral. 

Tais funcionários também são subordinadas aos médicos, necessitando estar 

abertos a críticas construtivas, bem como necessitando manejar críticas destrutivas. 

 

 

Os enfermeiros possuem mais responsabilidades do que autoridade, no que 
diz respeito à jornada de trabalho. Possivelmente, o cumprimento autoritário 
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das rotinas solicitadas pela equipe médica pode desequilibrar o senso de 
autoridade e de responsabilidade sobre o cuidado do doente. 
Por outro lado, é esperado que as enfermeiras aceitem a autoridade 
médica, sem participar no processo de tomada de decisão acerca dos 
cuidados dispensados aos doentes. 
Todavia, suas relações mais próximas com os doentes, comparadas com o 
nível relacional de outros profissionais, podem contribuir para potencializar a 
ocorrência de um número maior de conflitos. 
Frente a uma situação de sofrimento moral, duas alternativas apresentam-
se para a enfermeira: a defesa do doente, com o possível 
desencadeamento de frustrações para o profissional, ou o enfrentamento de 
sentimentos de impotência, desmoralização, desamparo, desespero, raiva, 
aflição e culpa por fracasso frente ao doente (LUNARDI, 2009, p. 601).  

 

 

5.8 Dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem 

 

 

      Muitas dificuldades são enfrentadas, vinculadas aos relacionamentos e a 

comunicação, pois no ambiente hospitalar a equipe tem vínculos com pacientes, 

familiares de pacientes, médicos de diversas especialidades, fisioterapeutas, com os 

colegas dos demais setores, dentre outros.  “O profissional da área da saúde tem 

como base do seu trabalho as relações humanas, sejam elas com o paciente ou com 

a equipe multidisciplinar” (SUZAKI, SILVA & POSSARI, 2006, p.466). 

      No ambiente hospitalar ocorre um grande fluxo de informações e junto com elas 

as dificuldades de entendimento e surgem conflitos, que são: 

 

 

[...] discordâncias internas entre duas ou mais pessoas, envolvendo 
posicionamentos, percepções, valores ou sentimentos. Eles se reportam 
aos teóricos interacionistas, para os quais o conflito é uma necessidade 
absoluta e estímulo às organizações, no sentido de gerar crescimento. 
Ressaltam que o conflito pode ser tanto destrutivo quanto construtivo e que 
depende da maneira como é conduzido (SUZAKI, SILVA & POSSARI, 2006, 
p.466). 
 

 

      Diante de situações complicadas e dificuldades da equipe de enfermagem, que 

necessitam a intervenção do enfermeiro coordenador, ele precisa ter habilidades 

para resolver a situação desagradável que surgiu. Afirma-se que este enfermeiro,  
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[...] necessita estar atento às características individuais dos diferentes 
profissionais que atuam na unidade, buscando conhecer como cada um age 
e reage frente às situações, para melhor conduzir sua equipe, bem como 
sua relação com a equipe médica. A partir do momento em que ele age 
desta forma, terá maiores subsídios para administrar situações conflitantes 
que se apresentarem, reduzindo desentendimentos, discussões e, 
principalmente, ampliando a satisfação dos profissionais, com repercussões 
positivas na assistência ao paciente. 
Ao enfrentar situações conflituosas, o enfermeiro deve minimizá-las, 
dialogar de forma participativa. Sendo assim, provavelmente o conflito 
resultará em criatividade, inovação e crescimento para a unidade (SUZAKI, 
SILVA & POSSARI, 2006, p.466). 

 

 

      Mais uma das dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem, é a falta de 

respeito, vinda de alguns médicos e outros intermediários, e em certos casos, a falta 

de respeito do grupo com os novos integrantes que estão ingressando na equipe, e 

entre a equipe por conflitos e desentendimentos, o respeito fica de lado, resultando 

em um ambiente hospitalar desarmonioso. 

      Há, então, a necessidade de reforçar os sentimentos de solidariedade, de 

formação da identidade e originalidade de cada trabalhador com vistas às relações 

de aceitação no grupo, já que a habilidade emocional, o “envolver-se”, é considerada 

como uma qualidade hierarquicamente superior, em comparação às habilidades 

técnicas (AMESTOY, SCHWARTZ & THOFEHRN, 2006). 

      Nas passagens de plantão surgem dificuldades, quando ocorre ineficiência na 

comunicação para a emissão e recepção das informações, falta de tempo e atrasos, 

é a hora que acontecem os tumultos de entrada e saída de funcionários, barulho, 

ruídos, conversas paralelas e outros fatores que atrapalham a passagem de plantão. 

 

 

A passagem de plantão, pensada como instrumento básico de enfermagem 
e rotina que integra o trabalho de enfermagem, apresenta a complexidade 
de ter como questões norteadoras a comunicação, o relacionamento 
interpessoal e o trabalho em equipe.  
As falhas na comunicação podem trazer prejuízos diretos para a assistência 
prestada se, durante a passagem de plantão, permanecer uma lacuna que 
poderá se estender pelo restante desse turno e pelos subsequentes, com 
consequências para a assistência ao paciente e que, às vezes, não podem 
ser revertidas, bem como o comprometimento legal dos profissionais e 
instituição. 
Problemas com a emissão e recepção das mensagens, implicando em sua 
transmissão, são circundados por fatores como tempo, local, ausência e 
interesse influenciando a passagem de plantão (CAMPOS & SILVA, 2007, 
p. 505-6) 
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      Portanto, a comunicação na equipe de enfermagem é fundamental, e depende 

do comprometimento dos profissionais, para aperfeiçoá-la, a cada dia, buscando 

melhores relações com os colegas no ambiente de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

6. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

      A pesquisa com técnicos e enfermeiros do Hospital Santo Antônio, dos quatro 

turnos de trabalho, foi realizada através da abordagem qualitativa, sendo que as 

entrevistas foram realizadas fora do horário de trabalho dos profissionais, com 

intervenção do entrevistador. Os entrevistados participaram por aceitação e 

disponibilidade própria, com autorização do coordenador da equipe, após ter 

explicado ao mesmo os objetivos da proposta. 

      Com a finalização das entrevistas, o conteúdo adquirido foi transcrito, e após a 

transcrição, os dados foram organizados em categorias para a análise. 

 

 

Quadro 2 - Identificação das Pessoas Entrevistadas 

Nome 
Fictício  

Sexo Setor Ocupação Permanência Turno 

Carmen F Enfermagem Enfermeira 22 anos Diurno 

Brenda F Enfermagem Enfermeira 11 anos Diurno 

Milena F Enfermagem 
Técnica de 

Enfermagem 
08 meses Tarde 

Claudia F Enfermagem 
Técnica de 

Enfermagem 
06 anos Manhã 

Regina F Enfermagem 
Técnica de 

Enfermagem 
10 anos 

 
Manhã 

Micheli F Enfermagem 
Técnica de 

Enfermagem 
27 anos Noturno 

Letícia F Enfermagem 
Técnica de 

Enfermagem 
03 anos Noturno 

Maria F Enfermagem 
Técnica de 

Enfermagem 
07 anos Tarde 

Fonte: A autora. 
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6.1. Categorias analisadas: 

 

 

6.1.1. Relações entre colegas 

 

 

      Sobre as relações com colegas que estão ingressando na equipe de 

enfermagem, cabe considerar que o novato é acompanhado por um padrinho ou 

madrinha que, além de passar todos os conhecimentos técnicos, vai mostrar a 

melhor forma de entrosamento do novo integrante com o grupo. Os coordenadores 

trabalham com a equipe sobre aceitação de novos colegas, para evitar algum tipo de 

rejeição ou má aceitação do grupo de profissionais com o novo colega. 

 

 

[...] normalmente sempre trabalhamos com o funcionário que está aqui dentro para 
receber o que está chegando. Que ele vem à somar e  não para dividir lugar, ele não 
vem pra tirar o lugar de ninguém e sim que ele vem para somar ao grupo [...] 
(Enfermeira, Carmen). 
 

 

      Mas se por ventura, ocorrer algum tipo de resistência de alguns profissionais 

com o novo integrante, os coordenadores tomam as medidas necessárias, ouvindo 

todas as pessoas envolvidas individualmente, e tentam resolver através de um 

diálogo, ou de uma conversa aberta. 

 

 

[...] a gente conversa individualmente, respeitando a integridade do funcionário 
técnico e explica que o técnico que tá chegando não veio pra tirar o lugar de 
ninguém e sim pra somar ao grupo [...] (Enfermeira, Carmen). 
 

 

      Normalmente a equipe de enfermagem, tem boa aceitação dos novos colegas, 

diz a técnica de enfermagem Milena “quando entram novos colegas na equipe, eu 

me coloco no lugar de quem tá entrando, eu me vejo quando eu entrei uma vez 

também eu fui nova” (Técnica, Milena).  
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      Uma das técnicas, que foi madrinha, relata no seu depoimento que é necessária 

muita dedicação e responsabilidade para acompanhar um técnico que está 

começando. 

 

 

      “Eu sempre digo para eles, que não tenham medo de me perguntar por mais que 
seja um “balão”, que não tem nada a ver, mas pergunte é melhor você tirar a dúvida 
do que fazer algum erro talvez por não ter perguntado, porque eu acho que na área 
da saúde perguntar e se comunicar é o essencial” (Técnica, Claudia). 
 

 

      Diante da contratação de novos técnicos, os enfermeiros coordenadores 

procuram dar a atenção necessária, a eles e também ao padrinho ou a madrinha, 

que está acompanhando o técnico, observando aonde deve melhorar e 

esclarecendo dúvidas. 

 

 

      “Assim a gente sempre tenta lembrar que todos nós tivemos um início na 
profissão, e que muitas vezes não é fácil, não só na nossa profissão como em todas 
as outras profissões, não é fácil no início e que é preciso ter paciência porque são 
muitas coisas na enfermagem, tem várias coisas que a pessoa tem que aprender 
então a gente tem que ter paciência tem que compreender que é tudo novo pra esse 
membro” (Enfermeira, Brenda). 
 

 

      Percebe-se, também que o Hospital está aumentando, e que nos últimos anos 

tem sido necessário contratar mais profissionais para melhor atendimento aos 

pacientes, e assim não sobrecarregar de tarefas os profissionais.  

 

 

      “Eu vejo com bons olhos, é mais uma peça da engrenagem que ajuda no bom 
funcionamento da máquina, acho que sempre que entra alguém, eu pelo menos vejo 
com bons olhos, uma expectativa boa nisso, e de uma maneira geral eu acho que 
vem pra acrescentar vem pra melhorar” (Técnica, Letícia). 

 

 

      No ambiente hospitalar diante de situações cotidianas, é possível que ocorra 

desentendimentos entre profissionais técnicos na equipe de enfermagem, e os 
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principais motivos, citados pelos oito profissionais entrevistados foram os mesmos, 

que serão representados apenas por um depoimento. “A falta de ética, conversas 

paralelas, falta de coleguismo e humildade” (Técnica, Letícia). 

      Nos turnos da noite, dificilmente ocorrem desentendimentos, talvez por serem 

técnicos com mais tempo de permanência no Hospital e estarem mais adaptados às 

rotinas do Hospital e a convivência mútua. 

 

 

      “Olha como a gente trabalha de noite num grupo pequeno, dificilmente dá 
desentendimentos, mas eu acho que o que mais causa desentendimento no geral a 
fofoca ou a falta de ajuda, mas nós de noite não tem problema a gente sempre se 
ajuda” (Técnica, Micheli). 
 

 

      É importante lembrar que a equipe de enfermagem há anos atrás era 

coordenada pelas irmãs, e o relacionamento dos técnicos com elas não era muito 

fácil, havendo uma grande melhora no passar destes anos todos, como relata uma 

das técnicas com maior experiência: 

 

 

[...] não era fácil trabalhar com elas, eram bem difíceis e quanto a chefia eu acho que 
hoje tá bem melhor do que no tempo delas é mais organizado, elas eram muito 
enérgicas, assim não em cobranças elas eram difícil com nós. Olha não é como hoje 
que os chefes conversam, porque elas se resolviam beliscar ou dar um tapinha elas 
davam, mas tinha as boazinhas também mas eram poucas [...]. (Técnica, Micheli). 
 

 

      O relacionamento da equipe de enfermagem com os médicos, geralmente é boa, 

pois são os técnicos que estão 24 horas, próximo dos seus pacientes, para os 

profissionais entrevistados eles relatam ter bom relacionamento com os médicos, e 

os problemas que existem são muito poucos e apenas com alguns de seus colegas. 

 

 

      “Eu tenho um bom relacionamento com todos os médicos, e se eu tenho que 
dizer alguma coisa pra eles eu digo dar sugestões tem muitos que não gostam mas 
eu do, e as vezes dá certo” (Técnica, Maria). 
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      “No geral raramente acontece desentendimentos, são tranquilos eles além de ler 
a evolução eles conversam com a gente como está o paciente o que você acha do 
paciente são poucos que não aceitam as opiniões” (Técnica, Regina). 
 

 

6.1. 2. Relações com pacientes 

 

 

      No início dos atendimentos no Hospital Santo Antônio, os profissionais que 

iniciavam não eram obrigados ter cursos, formação ou saber técnicas de 

enfermagem. Segundo o depoimento de uma técnica que está no hospital há mais 

de vinte anos, bastava apenas ter boa vontade, e aprendia a prática com as irmãs, 

juntamente com os colegas de trabalho e com os pacientes. 

 

 

      “Não tinha curso entrei sem prática sem nada eu aprendi com o paciente depois 
foi feito um curso de atendente que as irmãs deram” (Técnica, Micheli). 
 

 

      Atualmente este ponto tem evoluído bastante, na contratação de uma técnica, 

solicita-se que tenha o curso técnico em enfermagem como requisito básico, ainda é 

escolhido uma madrinha ou um padrinho para acompanhar esse técnico, para 

aprimorar técnicas de atendimento e relacionamento com os pacientes. São feitas 

três avaliações mensais nos três primeiros meses e observações diárias da 

madrinha e dos enfermeiros coordenadores para depois se efetivar o contrato. 

 

 

      “A capacidade de conversar de poder transmitir o ensinamento e que também 
saiba e tenha segurança, por isso também que quem está a pouco tempo não tem 
essa segurança então na maioria das vezes é quem está há um pouco mais tempo, 
e que a gente sabe que tem facilidade de ensinar de falar e de a pessoa se sentir a 
vontade também” (Enfermeira, Brenda). 

 

 

      Os técnicos de enfermagem, eles aprendem fazer as aplicações diretamente no 

paciente, quando ingressam no hospital, alguns até tem alguma experiência por 

realizar esses procedimentos entre colegas no curso, mas não são todos os cursos 
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que usam essas práticas de aprendizado, porém quando o técnico sabe essas 

práticas, exige menos do padrinho ou da madrinha que está ensinando e o técnico 

que está iniciando tem menos dificuldades para se adaptar ao trabalho. 

 

 

      “As aplicações são diretas no paciente não tem laboratório pra técnicos e no meu 
curso tive aula teórica aula prática, que eu puncionava uma veia tua e você em mim, 
eu aplicava uma injeção intramuscular em você e você em mim, nós tínhamos 
material de curativo, de sondagem, de retirada de pontos, de sutura, a gente sabia 
fechar os pacotes e quando fomos fazer o estágio no hospital a gente já sabia os 
procedimentos básicos” (Técnica, LetÍcia). 
 

 

      A relação dos profissionais de saúde no ambiente hospitalar exige bastante 

atenção, paciência, sigilo, ser tolerante e saber lidar com a situação de cada 

paciente. 

 

 

      “Ter uma certa ética também, sigilo e ter ouvidos porque você ouve muitas 
carências dos pacientes falando as vezes até sobrecarrega a gente um pouco, mas 
já aprendi lidar com essas situações, eles confiam muito na gente, eu me sinto bem, 
e principalmente se eu consigo ajudar a realizar o que eles esperavam tanto é que 
muitos voltam dão uma retribuição então tu vê que realmente você fez bem pra 
aquela pessoa”.(Técnica, Regina). 
 

 

      Os profissionais entrevistados demostraram gostar muito da profissão, e cuidar 

de pessoas, quando o trabalho delas tem resultado positivo na recuperação, da 

saúde dos pacientes, gera mais entusiasmo e o clima no ambiente de trabalho é 

mais leve. 

 

 

      “Quando a gente perde um paciente, porque assim a gente se apega tanto ao 
paciente que sabe doe quando eles morrem, e quando eles vão embora bem a 
gente fica feliz” (Técnica, Maria). 
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      Os coordenadores sempre trabalham com os técnicos que em primeiro lugar 

está o paciente, que ele é alguém que está no hospital porque está precisando de 

algum tipo de tratamento e cuidado de sua saúde, 

 

 

[...] pensando no nosso bem maior, que é a pronta recuperação dos pacientes e que 
as nossas mãos são os nossos instrumentos de trabalho, é uma área que envolve 
respeito e dedicação com os pacientes, e também são realizados treinamentos na 
área [...] (Enfermeira, Carmen).  
 

 

      É importante complementar que além dos cuidados de tratamento pessoal com o 

paciente, deve haver todo o cuidado com as técnicas de enfermagem para as 

aplicações, procedimentos e com o tempo que você vai ficar atendendo cada 

paciente. 

 

 

      “O nosso trabalho é um trabalho, há técnicas e até a gente trabalha sob pressão 
psicológica, pressão de tempo, pressão de paciente, de familiares, que fazem a 
visita e vão embora quem tá vendo o quadro clínico do paciente, quem tá 
acompanhando o paciente, quem tá vendo os sintomas quem tá vendo o que o 
paciente tá apresentando, é o técnico é o enfermeiro e é aí que nós vamos passar 
as informações para os médicos e eles também terem a sua conduta” (Enfermeira, 
Carmen). 

 

 

      No cotidiano dos profissionais de saúde eles encontram pacientes e familiares, 

com vários comportamentos e atitudes frente às situações que existem no ambiente 

de trabalho. Alguns elogiam, dão presentes, agradecem e admiram o trabalho dos 

técnicos de enfermagem, mas têm outros que procuram os defeitos nos 

atendimentos e que estão insatisfeitos. 

 

 

      “Nem sempre a gente recebe flores, então compensa se de um paciente eu não 
fui bem recebida por ele o outro lá na frente vai me receber bem, o outro lá na frente 
vai me agradecer. Tem pacientes já um pouco mais difíceis de ser lidado, mas isso 
tu não pode deixar transparecer, eu não posso levar de um quarto pro outro aquilo 
que eu recebi de um paciente” (Técnica, Milena). 
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      Mas geralmente concebe-se que a “razão” é do paciente, quando são analisados 

os fatos ocorridos frente a alguma critica, “Tem motivos pra ser a razão do paciente 

se for analisar realmente os fatos, é o paciente que tá ali pra ser amenizado” 

(Técnica, Claudia). 

 

 

      Os pacientes tem a liberdade de avaliar o atendimento dos técnicos, e dar o seu 

parecer da forma que eles acham correta, se forem críticas construtivas, destrutivas 

ou elogios. Eles escrevem e deixam na caixinha de recados, que está na recepção 

na hora da alta. Nas reuniões esta caixinha é aberta e é feito a leitura de todos os 

bilhetes, pelos coordenadores para os técnicos, onde são estudados e avaliados 

cada um deles e sempre buscando as melhorias indicadas. 

 

 

6.1.3. Habilidades técnicas 

 

 

      Quando teve início do funcionamento do Hospital Santo Antônio, praticamente 

não se exigia conhecimentos de enfermagem para o ingresso no setor de 

enfermagem, como pode ser visto: 

 

 

[...] eu saí da sanificação, que eu fiquei quase um ano, porque uma colega estava 
grávida e teve problemas precisou se afastar e ela pediu pra mim, ir no lugar dela e 
eu fui. Lembro da primeira pacientezinha que eu fiz injeção, até hoje quando nós nos 
encontramos a gente se abraça e damos risada porque eu não sabia nada mas fiz a 
aplicação[...] (Técnica, Micheli). 
 

 

      Somente depois de alguns anos houve a oportunidade de fazer curso técnico de 

enfermagem dirigido às funcionárias, que até então atuavam na área apenas com a 

experiência adquirida no ambiente de trabalho, junto com pacientes, os colegas e as 

religiosas que trabalhavam no hospital. 
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      Com o passar dos anos o hospital foi se aperfeiçoando, a enfermagem foi 

padronizada, as irmãs deixaram o hospital, e a coordenadora da equipe passou a 

ser uma enfermeira formada em nível superior.  

      Atualmente, como acima referido, na contratação de um técnico de enfermagem, 

exige-se como pré-requisito o curso técnico de enfermagem, e são avaliados pelos 

coordenadores e pela psicóloga, precisando ter qualidades e habilidades adequadas 

para ser contratado. 

 

 

      “Optamos por uma pessoa que tem uma postura mais calma, que a gente nota 
que seja mais ético em determinados momentos, tem condições psicológicas, 
emocionais, comportamentais, de técnicas principalmente” (Enfermeira, Carmen).  
 

 

      É importante complementar quais são as outras questões feitas para o técnico 

na hora da entrevista com os coordenadores e a psicóloga. 

 

 

      “A gente sempre pede quanto tempo é formada, se já tem experiência de outro 
hospital, se já trabalhou em outro hospital, posto de saúde, ou se é o primeiro 
emprego se tem todos os documentos em dia, que seria o COREM, se teve 
interesse em procurar outros trabalhos ou só esse porque é importante a gente 
saber o interesse que a pessoa tem, em procurar outras opções e não só  o hospital, 
se faz tempo que ela é formada e nunca procurou nada, então isso conta bastante e 
qual curso que frequentou, porque tem alguns cursos que a gente sabe que são 
melhores e outros que não são tão bons e se gostou do curso, qual o setor que se 
identificou mais e se realmente gosta do que vai fazer” (Enfermeira, Brenda). 
 

 

      Após todos os testes o técnico inicia o contrato de experiência por três meses. 

No primeiro dia de trabalho este técnico é acompanhado por uma madrinha ou um 

padrinho com conhecimentos, habilidades e integridade com os colegas, requisitos 

necessários para acompanhar o técnico que está iniciando. Neste período ele vai 

apresentar o técnico aos colegas, vai mostrar o hospital e adequar este técnico as 

rotinas do hospital, sempre com a ajuda dos coordenadores. 
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      “É bem bom ser madrinha, eu adorei, só que tem que falar muito que as vezes a 
gente não aguenta de tanto falar,  tem que repetir muito as mesmas coisas, por que 
por mais que tu ensina, como ele é um profissional novo não está adaptado ao 
hospital, as rotinas, tudo é difícil, a gente ensina explica de repente amanhã tem que 
explicar de novo a mesma coisa, mas é muito bom” (Técnica, Claudia). 
 

 

      Percebe-se também que acontece certa troca de conhecimentos, como afirma a 

técnica Regina, “[...] a gente aprende junto porque cada lugar que tu faz o curso é 

diferente, mas tu colocando a mão na massa a prática é diferente totalmente 

diferente e a gente aprende junto [...]”. 

      Mas o “afilhado”, também precisa se dedicar, perguntar as dúvidas, procurar se 

integrar no grupo, porque ele está sendo observado e avaliado no ambiente de 

trabalho, durante os três meses e depois também ele precisa ser dedicado na 

realização das tarefas. 

 

 

      “Eu sou nova, na Instituição, então muitas vezes eu ainda preciso, de ajuda, 
muitas vezes eu ainda corro atrás, mas esse correr atrás assim de deixar alguém me 
auxiliar eu tenho que ser humilde o suficiente pra ir pedir auxilio dos meus colegas 
mais velhos” (Técnica, Milena). 

 

 

      No ambiente de trabalho, ocorrem certas dificuldades na comunicação, pois, são 

muitas informações principalmente na troca de plantões, e nem todos os 

profissionais tem habilidades desenvolvidas para repassar uma informação clara 

para o colega do outro plantão, bem como nem todos tem facilidade em 

compreender certas informações. 

 

 

      “Na enfermagem é uma continuidade, porque o que acontece de manhã de tarde 
o pessoal não sabe então na passagem de plantão, a evolução de enfermagem tem 
que ser objetiva e clara, tem que colocar o que aconteceu no período da manha pra 
ter uma continuidade e tem algumas pessoas que falham nessa hora não escrevem, 
não passam no plantão, então a gente chama e pergunta você tem alguma dúvida? 
E tem o POP que é o Procedimento Operacional Padrão, no POP tem todas as 
rotinas do hospital, então a gente diz se você tiver dúvidas tem o POP que vai te 
ajudar esclarecer e além do POP tem enfermeiros padrão 24 horas, porque na 
enfermagem erros não podem se repetir e também não podem acontecer, mas 
também as vezes acontecem principalmente na troca de plantão alguma troca de 
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informação então as vezes precisa ligar em casa pra pedir daí a pessoa diz, bah 
esqueci mesmo” (Enfermeira, Brenda). 

 

 

      Na equipe de enfermagem acontecem treinamentos, para melhorias no 

desenvolvimento das tarefas que tem dado resultado, mas ainda precisa melhorar. 

Dos oito profissionais entrevistados três relatam que é necessário ter mais inovações 

nas formas de realização das tarefas, como na evolução do paciente. 

 

 

      “Eu acho que os colegas na parte de evolução de enfermagem, no próprio uso 
de termos técnicos as pessoas não sabem o que são palavras simples eles não 
conhecem, eles não conhecem a questão de nós como técnicos de enfermagem a 
gente pode usar muitos tipos de abreviação aqui não se usa por que meu Deus do 
céu tem colegas que não entendem, e não é, a gente pode, a gente deve usar e 
outra coisa durante o dia a nossa evolução são escritas em azul checadas na 
prescrição em vermelho de noite o contrário escrito em vermelho e checado em azul 
aqui não se usa isso” (Técnica,Letícia). 

 

 

      Também, aparecem questões relativas à melhorias nos processos técnicos de 

enfermagem para tratamento de pacientes, 

 

 

      “Tá faltando treinamento de técnicas, teria que chamar alguém fazer um 
treinamento de curativo, um treinamento de emergência, tem tantas coisas que 
estão mudando e nós estamos ainda no básico” (Técnica, Maria). 

 

 

      Surgiram apontamentos, também em relação a treinamentos na parte de 

motivação dos profissionais, enquanto fator necessário à qualificação dos trabalhos: 

 

 
[...] porque treinamento de motivação é o que a gente sempre tem, só que não é 
aquela motivação pra nós ficar motivado, as reuniões e palestras que a gente tem 
eles só falam em motivar o paciente, porque tu tem que ser um bom trabalhador 
porque tu estar sempre feliz [...] (Técnica, Regina). 

 

 

 



55 
 

 

6.1.4. Comprometimento e responsabilidade 

 

 

      No cotidiano são enfrentados problemas com falta de iniciativas, na divisão de 

tarefas envolvendo comprometimento e responsabilidade dos profissionais de 

enfermagem. 

 

 

      “Muitas vezes tem aquele funcionário um pouquinho mais acomodado que gosta 
de trabalhar na sombra do outro colega” (Enfermeira, Carmen). 
 

 

      Há profissionais que, na hora da entrevista de seleção, demonstram um grande 

interesse pelo trabalho, durante os três meses de experiência também, desenvolvem 

os trabalhos da forma melhor possível, mas depois que é contratado o seu 

desempenho fica a desejar e deixa de progredir. 

 

 
      “Começam a ficar sem iniciativa, atrás dos outros porque sempre tem alguns que 
fazem mais, aí fica sempre atrás do outro” (Enfermeira, Brenda). 
 

 

      Assim como tem aqueles que tomam a frente nos trabalhos, que sabem o que 

fazer na hora certa e não esperam por ninguém. 

 

 
      “A falta de iniciativa é a pior coisa que tem porque assim um quer empurrar pro 
outro ficam lá na hora de atender a campainha um olha pro outro fazem de conta 
que nem tá tocando e é sempre os mesmos que tomam a frente”. (Técnica, Claudia). 
 

 

      Os principais momentos em que a falta de iniciativa se torna um problema é na 

hora que toca uma campainha (solicitação do paciente por atendimento), e na hora 

que o profissional está com alguma dúvida e não tem a iniciativa de dizer para o 

colega “eu não sei, me ajude”, isso acontece na maioria das vezes com os técnicos 

que estão iniciando na função. 
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      “A falta de iniciativa é quando toca uma campainha um espera o outro, aquela 
iniciativa de dizer eu não sei me ajude me ensine... eles ficam jogando e tu acaba 
indo acaba fazendo”. (Técnica, Regina). 
 

 

      Reforça-se este problema com mais um depoimento neste sentido: 

 

 

      “Quando toca uma campainha, às vezes vai uma, vai duas, vai três vezes e os 
outros colegas ficam lá sentados e não vão, ficam lá esperando que alguém vá 
sempre” (Técnica. Maria). 
 

 

       Durante os turnos da noite esses tipos de problemas não acontecem, os 

profissionais têm mais anos de permanência no hospital e cada um sabe o que tem 

que fazer e a hora de fazer as tarefas. 

 

 
      “A gente já sabe a semana que a gente pega de um lado, a semana que a gente 
pega do outro, quando toca a campainha uma vez um atende na outra vez o outro 
colega atende é bem divido mesmo o trabalho” (Técnica, Micheli). 
 

 

      Nos turnos diurnos os problemas com divisão de tarefas ocorrem mais na divisão 

dos pacientes, no bloco cirúrgico praticamente não acontece, o trabalho é mais 

organizado e esse problema geralmente não acontece. 

 
 
      “Na divisão dos pacientes, é complicado se tem três banhos de leito eu estou 
com os quartos de números trinta, me enfiam os três banhos de leito, não tem 
aquela união, porque se eu estou com um, porque não deixar um para o colega, a 
minha colega mesmo me dizer me dê pra mim eu te ajudo não tem problema então 
nesse sentido, e no bloco não, lá é diferente um ajuda o outro tu precisa disso a 
gente já tem uma noção do bloco, lá vai ter a cirurgia o que eu preciso, é uma 
cesárea é um keflim, há vou lá pegar já vou fazer não precisa ficar pensando, assim 
será que vou fazer eu já faço eu sei que tenho que fazer as coisas” (Técnica 
Claudia). 
 

 

      Nestes problemas com os técnicos pode ocorrer a intervenção dos 

coordenadores, no sentido de amenizar estes impasses, 
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[...] a gente orienta o grupo, se nós temos cinco técnicos de enfermagem e temos 
seis pacientes acamados vai ficar um para cada um e aquele que fica com dois 
banhos de leito ou pacientes que tenham mais cuidado vai ficar com menos 
pacientes, então o que a gente consegue observar, um dos maiores 
desentendimentos é nesta questão mesmo da divisão de pacientes [...] (Enfermeira, 
Carmen). 
 

 

      No ambiente hospitalar em meio ao estresse, sobrecarga de trabalho, falta de 

iniciativas de alguns técnicos e outros fatores que causam problemas no grupo, os 

profissionais entrevistados demonstram estarem preocupados com todos os 

pacientes. 

 

 
      “Poderia ter atendido melhor ou de repente eu sei o meu atendimento não foi tão 
legal, você sai com aquela consciência, assim que a tua consciência te acusa tu vai 
pra casa ou tu não dorme ou tu fica assim ah eu fiz isso vou melhorar, a consciência 
cobra” (Técnica, Milena). 
 
 

      Percebe-se que há o interesse em fazer sempre bem, mas muitas vezes, por 

algum motivo, o atendimento acontece de modo insatisfatório, mas o profissional só 

vem a perceber depois, ficando na sua consciência que ele precisa melhorar, o que 

pode ser visto como um ponto positivo. 

 

 
      “A sensação de não ter feito o meu serviço por completo, aquela sensação de 
que poderia ter feito mais e não ter feito assim” (Técnica, Leticia). 
 

 

6.1.5. Valorização dos profissionais 

 

 

      Os técnicos que atuam no Hospital relatam que se sentem pouco valorizados, 

frente a todo o trabalho que fazem, mas mesmo assim gostam da profissão e do 

trabalho que desenvolvem. 
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      “Em uns sentidos sim, outros não porque a falta de autoestima que não tem 
muita, tipo tu tá ali mais pra eles te darem uma “mijadinha” do que pra te valorizar e 
te agradecerem, o que a gente recebe o muito obrigado, sempre a gente tem que 
deixar bem claro, é dos pacientes” (Técnica, Claudia). 
 

 

      Outra questão é o salário baixo pelo trabalho realizado pelos técnicos, eles 

entendem que com isso o trabalho deles tem pouco valor, não é tão importante, 

causando certas vezes a insatisfação e a desmotivação no ambiente de trabalho. 

 

 
      “Em primeiro lugar o salário que não é bom o suficiente pra tudo o que a gente 
faz, não dá pra se esperar muito, falta de valorização entre a chefia que não dão 
muito valor aos técnicos mesmo que você tem recebido retribuições de pacientes” 
(Técnica, Regina). 

 

 

      O trabalho dos técnicos é delicado, exige muita responsabilidade dos 

profissionais porque eles trabalham diretamente com seres humanos, o trabalho com 

vidas é possivelmente o mais importante dentro do hospital, mesmo considerando 

que os outros trabalhos também têm sua importância. 

 

 
      “Não em nenhuma parte, por que assim o hospital tem uma função burocrática 
se você errar, você pode concertar mas nós não podemos errar porque não tem 
concerto, você dar uma medicação errada, fazer um procedimento errado que venha 
prejudicar a doença o caso ou a situação do paciente, nós somos, muito mal 
valorizado assim até comentamos, todo mundo pode fazer paralisação mas nós não 
podemos fazer paralisação, nunca podemos, tanto que o hospital trabalha 24 horas 
(Técnica, Maria). 

 

 

      Nas entrevistas das duas coordenadoras, sobre valorização dos técnicos foi 

comentado somente na entrevista da enfermeira Brenda e na entrevista da 

enfermeira Carmen não foi envolvido este assunto. Entende-se que os entrevistados 

recebem pouco reconhecimento dos coordenadores quando se destacam em 

determinados momentos no ambiente de trabalho, nos depoimentos dos três 

técnicos e os outros três não constam por não ter envolvido esta questão. 
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      “Elogiar o grupo, sempre que possível muitas pessoas elogiam quando tem os 
bilhetes da alta que são os da avaliação, então a gente lê, transmite pra eles os 
elogios e as vezes tem pessoas que vem no hospital procurar nós enfermeiros, pra 
transmitir que foram bem cuidados então a gente tenta sempre elogiar” (Enfermeira, 
Brenda). 

 

 

      Embora os técnicos, em muitos momentos, gostariam de ser mais valorizados, 

eles demonstram gostar de trabalhar no Hospital, talvez por gostarem da sua 

profissão e por haver uma identificação com a instituição. 

 

 
      “Eu me sinto muito satisfeita eu gosto do que faço eu amo o que faço e a cada 
dia eu tento me comprometer fazendo o melhor, corrigir erros se tem erros ainda e 
assim por diante” (Técnica, Milena). 
 

 

      É importante complementar com outro depoimento,  

 

 
      “Me sinto bem, porque é um lugar que eu gosto de trabalhar e sempre gostei, e 
assim por terem depositado confiança em mim de estar lá dentro já há vários anos é 
porque confiam um pouco em mim também, eu procuro mostrar um bom trabalho 
com ética no trabalho responsabilidade” (Técnica, Regina). 
 

 

      O crescimento do hospital, em área física, também é um motivo de orgulho e 

satisfação para os técnicos. 

 

 
      “Eu acho que fazer parte da equipe de um hospital que tá crescendo é 
satisfatório na verdade o crescimento é mais na parte física, deixa um pouco a 
desejar na parte pessoal, mas eu acho que o caminho é por aí mesmo” (Técnica 
Letícia). 
 

 

      A técnica Micheli que está no hospital há mais anos, percebe muitas melhorias 

no trabalho de enfermagem de uma forma geral, na área física e também nos 

materiais utilizados e procedimentos técnicos. “Se fosse olhar daquele tempo, hoje 
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estamos no paraíso, mudou muito pra melhor tenho orgulho de ver a casa 

crescendo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

7. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

      Após a coleta e a interpretação dos dados, percebem-se alguns problemas no 

ambiente de trabalho com as relações interpessoais devido às habilidades, 

iniciativas e atitudes de cada profissional, tanto junto aos técnicos, quanto aos 

enfermeiros coordenadores. Com isso sugerem-se algumas propostas para 

melhorias. 

      Para melhorar os relacionamentos interpessoais de uma equipe faz-se essencial 

a quebra de paradigmas e o desenvolvimento de habilidades emocionais e de 

comunicação: substituir intermináveis críticas e queixas, desmotivadoras e 

imobilizantes, por sinalizações objetivas, do que pode ser feito, motivando a equipe 

para as mudanças necessárias. É importante, também, favorecer um ambiente de 

diversidade, estimulando as pessoas a se envolverem na ação em equipes 

profissionais heterogêneas, muitas vezes improvisadas, diferentemente dos antigos 

grupos formais homogêneos, criando melhores condições para enfrentarem os 

desafios cotidianos (DELAMÔNIA, s/d). 

      Para desenvolver melhorias no ambiente de trabalho, sugere-se a utilização de 

ferramentas de gestão de recursos humanos, como: avaliação de desempenho e 

treinamentos de aperfeiçoamento pessoal e profissional, com o intuito de atingir os 

objetivos que são as melhorias nas relações interpessoais no ambiente de trabalho 

do setor de enfermagem, e deste com os outros setores. 

      Através da avaliação de desempenho, é possível coletar informações dos 

profissionais, que contribuem para o relacionamento interpessoal e ajudam a atingir 

metas e objetivos. 

 

 

Dados sobre o desempenho no trabalho podem beneficiar os funcionários e 
as organizações. Eles podem ser utilizados para efeito de decisões 
administrativas, desenvolvimento e feedback aos funcionários, e também na 
pesquisa para determinar a eficiência das práticas e dos procedimentos 
organizacionais (SPECTOR, 2006, p.112). 

 

 



62 
 

 

      Os profissionais precisam saber como está o seu desempenho, em quais 

aspectos eles precisam melhorar, para trazer bons resultados para a organização e 

benefícios para a equipe. 

 

 

Um dos papeis mais importantes dos supervisores é fornecer informações 
aos seus subordinados em relação ao que esperam deles e como atingir 
essas expectativas da melhor forma. Os funcionários precisam saber 
quando estão apresentando, bom desempenho, de modo que possam 
mantê-lo, e quando não mostram desempenho satisfatório, para que 
modifiquem seu procedimento (SPECTOR, 2006, p. 113). 
 

 

      Treinamentos e desenvolvimento pessoal e profissional dos técnicos e 

enfermeiros coordenadores devem ser realizados constantemente. Porém, com 

avanços tecnológicos e o desenvolvimento de pesquisas, é importante estar sempre 

em aperfeiçoamento pessoal, desenvolvendo postura, formas de expressão, 

comunicação verbal, etc., bem como o aperfeiçoamento profissional, que envolve 

habilidades como novas técnicas para procedimentos, novas formas de organização 

da rotina de trabalho, melhorias na desenvoltura de termos na escrita, e entre outros. 

 

 

Treinamento é um processo sistemático para promover a aquisição de 
habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em uma melhoria da 
adequação entre as características dos empregados e as exigências dos 
papeis funcionais. Desenvolvimento é o processo de longo prazo para 
aperfeiçoar as capacidades e motivações dos empregados a fim de torna-
los futuros membros valiosos da organização. O desenvolvimento inclui não 
apenas o treinamento, mas também a carreira e outras experiências 
(MILCOVICH & BOUDREAU, 2010, p. 338). 

 

 

      Os treinamentos podem ser desenvolvidos de várias formas, através de 

palestras, cursos e treinamentos na área de desenvolvimento de habilidades 

técnicas, ética profissional, buscando motivar e qualificar os profissionais para ter um 

ambiente de trabalho saudável. Um ponto importante, é que este seja um processo 

contínuo, com periodicidade estabelecida de acordo com a realidade do contexto de 

trabalho, e não apenas uma prática pontual que ocorre esporadicamente.  

      Relacionar-se, é dar e receber ao mesmo tempo é abrir-se para o novo. Não 

raramente, passamos mais tempo em nosso ambiente de trabalho do que em nosso 
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lar, e ainda assim não nos damos conta de como é importante estar em um 

ambiente saudável, e o quanto isto depende do esforço e preparo de cada um 

(SOBRINHA, 2012). 

      Com o passar dos anos o Hospital entrou em crescimento contínuo na parte 

estrutural que é um incentivo para melhorias, podendo ser pensado como ponto de 

partida para despertar o interesse dos profissionais pela instituição, impelindo todos 

os setores para a busca de novos conhecimentos, novas tecnologias, práticas de 

qualificação, desenvolvimento e valorização humana. 

      Na pesquisa foi possível perceber que os profissionais gostam muito do que 

fazem e do lugar aonde trabalham, e os coordenadores incentivam os técnicos a 

desenvolver os trabalhos de enfermagem, sempre evitando possíveis erros. Portanto 

com estas qualidades, nota-se que já estão acontecendo melhorias, mas que elas 

precisam ser voltadas para o desenvolvimento pessoal, motivacional e de técnicas 

mais modernas para as rotinas no ambiente hospitalar. Dessa forma, o processo de 

melhorias dos profissionais de enfermagem no Hospital Santo Antônio será contínuo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

      Esta pesquisa oportunizou ver como ocorre o relacionamento interpessoal no 

ambiente hospitalar da equipe de enfermagem, também qual a sua interferência na 

realização das tarefas, nas rotinas de trabalho e diante da contratação de novos 

colegas. 

      Diante dos dados coletados foram destacadas cinco categorias para serem 

estudadas, que de alguma forma elas estão relacionadas com o relacionamento 

interpessoal da equipe. Que são elas: Relações entre colegas, relações com 

pacientes, habilidades técnicas, comprometimento e responsabilidade, valorização 

dos profissionais. 

      O relacionamento entre colegas que então ingressando na equipe não apresenta 

tantos problemas, em virtude dos coordenadores esclarecerem aos técnicos a 

importância da presença de novos colegas, casos de resistência são muito raros. Os 

problemas que acontecem de relacionamento e comunicação entre os técnicos são 

resolvidos com os coordenadores e, caso necessário, é repassado ao setor de 

psicologia ou para a direção, mas geralmente não acontecem grandes problemas. 

      Nas relações com os pacientes, os coordenadores da equipe de enfermagem 

sempre deixam claro aos técnicos que em primeiro lugar está o paciente, e que este 

merece todo o cuidado, com isso na pesquisa foi possível perceber que os 

profissionais gostam muito do trabalho, que muitas vezes recebem gratificações de 

pacientes e familiares, assim como outras vezes são criticados. Porém relatam saber 

lidar com cada situação, favorável ou adversa, que surge no cotidiano. 

      Quanto as habilidades técnicas, nota-se que houve grande evolução na equipe 

de enfermagem desde que iniciou o hospital  até agora, já estão sendo realizados 

periodicamente treinamentos para melhorias, mas ainda percebe-se a falta de 

aperfeiçoamento nas relações entre os profissionais devido a alguns problemas de 

expressão entre colegas, habilidades de receber e transmitir informações verbais e 

escritas, e frente a inovações técnicas nos procedimentos realizados. 

      Sobre o comprometimento e a responsabilidade, alguns entrevistados relatam 

que, muitas vezes, certos colegas não assumem determinadas responsabilidades, e 

não tem iniciativa no trabalho, principalmente quando toca uma campainha 

(solicitação de atendimento pelo paciente) e em ajudar os colegas quando 
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necessitam, não sendo prestativos. Sendo que estes fatores estão presentes nos 

turnos diurnos nos postos e no ambulatório, verificando-se que nos turnos noturnos 

e no bloco cirúrgico, tais problemas não acontecem.  

      Quanto a valorização dos profissionais, eles relatam se sentir pouco valorizados 

devido ao salário baixo, e na relação com os coordenadores que, embora tendo bom 

relacionamento, sentem-se pouco reconhecidos ao se destacar nos trabalhos, 

acarretando desmotivação. 

      De modo geral, constata-se que a equipe de enfermagem do Hospital Santo 

Antônio possui um padrão interessante de relações interpessoais, com problemas 

menores a serem trabalhados. Através da realização da entrevista com os técnicos e 

enfermeiros, conclui-se que as relações interpessoais devem ser aprimoradas 

gerando um bom entendimento entre profissionais, questão fundamental para o 

pleno desenvolvimento das rotinas de trabalho. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 

 

 

      Aqui se esboçam as perguntas centrais da entrevista que será realizada no 

ambiente hospitalar do Hospital Santo Antônio, com 8 técnicos em enfermagem, 

dentre eles os mais antigos, os intermediários e os iniciantes, sendo dois de cada 

turno, e também  com 2 enfermeiros coordenadores. 

 

 

Para os coordenadores 

 

 

1. Quais são os critérios observados para contratar uma nova técnica?  

2. Como é feita a apresentação do novo integrante para o grupo? 

3. Em caso de resistência na integração do novo colega quais são os procedimentos 

realizados para a integração do grupo com o novo integrante? 

4. Diante de desentendimentos no grupo quais são as primeiras orientações dos 

coordenadores para a solução do problema? 

5. Quais são os incentivos dos coordenadores para melhor relacionamento 

interpessoal na equipe de enfermagem para os técnicos no ambiente hospitalar? 

6. Quais são os processos de contratação de um enfermeiro padrão? 

 

 

Para os técnicos 

 

 

1. Quais os motivos que provocam desentendimentos com os colegas? 

2. Como você se sente em fazer parte da equipe de enfermagem do hospital? 

3. Quais são as situações no teu cotidiano que mais te deixam frustrado (a) no 

trabalho? 

4. O que você faz para manter bom relacionamento e coleguismo com os teus 

companheiros de serviço? 

5. Como você encara a entrada de um novo colega na equipe de enfermagem? 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(A ser impresso e assinado em duas vias idênticas, uma para a pesquisadora, outra 
para o participante voluntário).  

 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 
 
Título do projeto: Relações Interpessoais da Equipe de Enfermagem no Hospital 

Santo Antônio.  
 
 
Pesquisadora Responsável: aluna Angela Maristela Carra 
Orientador do projeto: Prof. Me. Jarbas Dametto 
Telefone para contato com o orientador: (54) 9921-0970 
 
Sobre a pesquisa – aspectos gerais: 

O (A) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa do tipo 
exploratória cujo projeto intitula-se “ESTUDO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 
DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANTO ANTONIO” realizada pela 
aluna da Faculdade Anglicana de Tapejara, ANGELA MARISTELA CARRA, sob 
orientação do professor Me. JARBAS DAMETTO. Esta pesquisa visa estudar as 
formas de relacionamento, sofrimentos e dificuldades na equipe de enfermagem no 
ambiente hospitalar, e através de estudos aplicar ferramentas de recursos humanos 
para melhorias nos relacionamentos da equipe e com os demais setores. 
 
Objetivos e relevância: 

Esta pesquisa busca ampliar os conhecimentos técnicos e teóricos sobre as 
relações interpessoais,  visando contribuir para a melhoria nos relacionamentos da 
equipe de enfermagem. 
 
 
Procedimentos da pesquisa:  

O voluntário participará de uma entrevista realizada pela pesquisadora, que será 
gravada e posteriormente transcrita. O nome dos participantes será resguardado, 
sendo substituído por nomes fictícios atribuídos aleatoriamente.  
 
 
Riscos e desconforto: 

O participante não sofrerá nenhum procedimento que implique em riscos à sua 
integridade física, psíquica ou moral, e terá resguardado seu direito de interromper 
sua participação se, por algum motivo, não tiver mais interesse em colaborar com a 
pesquisa. 
 
 
Forma de publicação dos dados da pesquisa: 
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A pesquisa irá compor um texto que será apresentado e defendido no meio 
acadêmico como Trabalho de Conclusão do Curso de Administração de Empresas, 
ministrado na Faculdade Anglicana de Tapejara. Neste trabalho, não serão 
mencionados nomes ou qualquer dado que possa identificar os sujeitos que 
participaram como voluntários desta pesquisa. Os dados obtidos na pesquisa 
poderão também ser publicados na forma de artigo ou livro científico, ou 
comunicação em eventos científicos, mantendo as mesmas diretrizes éticas.     
  
 
Custos, Benefícios ou Remuneração: 
Não haverá qualquer custo para o participante voluntário da pesquisa, assim como 
este não receberá qualquer valor monetário por sua participação, sendo esta, 
totalmente voluntária.  
 
Período da pesquisa: 

A pesquisa será empreendida no período de março a dezembro de 2012.  
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma LIVRE E ESCLARECIDA, 
na manifesto meu CONSENTIMENTO quanto à minha condição de PARTICIPANTE 
na referida pesquisa.  
 
  

_________________________________ 
Nome do participante 

 
 

_________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
 

_________________________________ 
Assinatura do Pesquisador 

 
 

________________________________ 
Assinatura do Orientador 

 
 
 

Tapejara, ______ de _______________________ de 2012. 
 


